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Morgenster Actueel
2 juni 2019

Thema van weeszondag
Verborgen, maar niet verdwenen.
Bloemen
De bloemen van deze week gaan met een
hartelijke groet vanuit onze wijkgemeente
naar Geertje Lekkerkerk, die enkele weken
terug is verhuisd naar het vernieuwde
Zuiderheide.
In de MA van 4 mei heeft een foutief adres
gestaan. Het juiste adres is: Van Ghentlaan
2 D05 [Rubina]

Uit de kerkenraad van april en mei 2019
De april vergadering was een stap avond. De
kerkenraad was eerst te gast bij de
kloostergemeenschap Casella in Hilversum,
had een gesprek met Nadia Kroon, één van
de leden, en woonde vervolgens een viering
bij. Daarna gingen de kerkenraadsleden op
bezoek bij een gemeentelid. Deze keer was
gekozen voor de zogenoemde buitenwijkers
van de Morgenster.
Uit de vergadering van de mei:
-De ambo opstelling tijdens de Stille Week is
positief geëvalueerd en de opstelling zal
volgend jaar tijdens de Stille Week opnieuw
gebruikt worden. Er wordt gekeken of deze
opstelling ook één keer in komende
zomerperiode tijdens de avondmaalsviering
op 21 juli gebruikt zal worden.
- De samenwerking op drie zaterdagen in
februari j.l. tussen de Stichting Present en de
Morgenster krijgt een vervolg. De diaconie
gaat dit verder uitwerken.
-In het nieuwe seizoen is er gekozen voor het
jaarthema Rondom Jezus dat Protestants
Hilversum breed is. Er zal in dit kader ook
sprake zijn van kanselruil tussen verschillende
kerken.
-De startzondag is 15 september a.s. en staat
ook in het teken staan van dit jaarthema. Er is
nog een aantal mensen nodig om dit voor te
bereiden, je kunt je hiervoor opgeven bij Erik
van Halsema (jdfvh@dds.nl) of Evert van den
Brink (mail@evertvandenbrink.nl) .

Collectedoelen
1 - Diaconie
2 - Plaatselijke kerk
3 - Pastorale arbeid
Volgende week zondag in het kort
Op 9 juni is het Pinksterzondag. Ons koor
o.l.v. Klaas de Haan zal meewerken. Het
thema luidt: ‘De Geest die levend maakt’.
Lezingen: Ezechiël 37: 1-14; Handelingen 2,
1-11

Op onze website een filmpje van Nederland
Zingt met Klaas de Haan op het carrillon.
Hoe gaat het met onze koster Harm?
Zoals u wellicht de laatste maanden is
opgevallen is Harm weer steeds vaker

aanwezig in de kerk; in april heeft hij zijn
werk gedeeltelijk hervat en in mei verder
uitgebreid.
Met ingang van 1 juni 2019 gaat hij weer voor
50% aan het werk, waar we heel blij mee zijn!
Hij is dus weer terug als koster en zal de
werkzaamheden oppakken en/of organiseren.
Omdat Harm niet volledig kan werken zal hij
zo nodig onze hulp vragen, dit blijft gelet op
het aantal uren wat hij mag werken ook voor
de nabije toekomst nodig.

de Morgenster vier interessante
arrangementen aan:
1. Om 11u45 kijken naar de processie
vlak voor de ingang van het
Janskerkhof
2. En om 12u15 deelnemen aan de
viering op het Janskerkhof
3. Vervolgens om 13u15 meelopen van
het Janskerkhof naar de basiliek in
Laren
4. Aansluitend om 14u30 viering in de
basiliek en vervolgens afsluiten met
een borrel.

Langs deze weg wil ik alle vrijwilligers die
tijdens de ziekteperiode van Harm zo trouw
hebben geholpen heel hartelijk bedanken
voor hun niet aflatende inzet! Het is heel fijn
dat we samen onze kerk met alle activiteiten
zo draaiende hebben kunnen houden!
Richard Stroband, kerkrentmeester.

De Morgenster-deelnemers ontvangen allen
het processieboekje.
Laat weten aan welk arrangement je wilt
deelnemen. Geef je op via
joepmourits@icloud.nl, geef aan voor welk
arrangement je gaat, en wie er met je
meelopen.

Citaat van de week
‘Er is meer genade dan wij denken; de
wereld is ervan vergeven’
[Uit: 95 Speldeprikken]

Een prachtige kans om met elkaar deze
unieke vorm mee te maken van bidden met
de benen.
Bankrekeningnummers
Op veler verzoek hier nog even de
bankrekeningnummers van onze
wijkgemeente.
Activiteitenfonds (wijkkas):
NL67RABO0373722486 ten name van
Protestantse Gemeente Hilversum inzake
PWG De Morgenster Wijkkas.

Bidden met de benen
Marcel Poorthuis en Joep Mourits zijn door
de kerkenraad uitgenodigd de vitaalviering
van 23 juni te verzorgen. Wat treft het toeval,
het is de dag van de Sint Jansprocessie in
Laren. De Morgenster is de buur-gemeente
van kerkelijk Laren en dus ook van het Sint
Janskerkhof.
De vitaalviering komt in het teken te staan
van pelgrimeren: bidden met de benen. Om
de daad bij het woord te voegen bieden
Marcel en Joep aansluitend op de viering in

Collectebonnen: NL86RABO0373722532 t.n.v.
Prot. Gemeente Hilversum inz.
PWG De Morgenster expl.geb.
Agenda
- Ma. 3 juni: Literatuurkring over Murat Isik,
‘Wees onzichtbaar’.
- Di. 4 juni:
Taakgroep Vorming &
Toerusting
- Don. 6 juni: Moderamen [dagelijks
bestuur]
- Di. 11 juni: Slotavond pastoraat met
bezinning over ‘generaties
en levensloop’.
- Don. 13 juni: Laatste avond
gesprekskring ‘Rebible’.

