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In deze nieuwsbrief:
-

Vergadering Beraad van Kerken
Voedselbank Zoetermeer zoekt vrijwilligers
Open Ichthus inloopactiviteiten
Kerkkamperen
Jobhulpmaatje zoekt een nieuw Maatjesteam

Agenda:
14/06
15/06
15/06
19/06
20/06
24/06
26/06
27/06
30/06
(Oase)
14/07
chie)

Vergadering Beraad van Kerken
Kerkkamperen (Ichthuskerk)
Kloosterweekend Koningshoeven
Meditatie en gebed (Pelgrimskerk)
Regenboogconcert (Regenboog)
Dolce & soave-concert (Adventskerk)
Inloopmiddag (Ichthuskerk)
Lunch (Ichthuskerk)
Dagje uit voor gezinnen met kinderen
Inzegening kerkhof (Nicolaasparo-

Vergadering Beraad van Kerken
Op 14 juni zal de volgende vergadering van het Beraad van Kerken
plaatsvinden. De agenda wordt apart toegestuurd. Uw aanwezigheid
wordt op prijs gesteld. Vooraf aanmelden van uw komst is niet nodig.
Indien u onderwerpen aan de agenda wilt toevoegen, ontvangen we
graag uiterlijk 1 juni een vooraanmelding.
Datum: 14 juni 2018
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Parochieel Centrum de Kapelaan, Nicolaasplein 2

Voedselbank Zoetermeer zoekt vrijwilligers
De Voedselbank Zoetermeer, onderdeel van de Voedselbank Haaglanden, zorgt ervoor dat iedere donderdag ruim 300 gezinnen van
een voedselpakket worden voorzien. Het uitdelen van die voedselpakketten gebeurt op een zestal kerklocaties in Zoetermeer.
De Werkgroep Transport zorgt voor de bevoorrading van deze locaties en is op zoek naar vrijwilligers. Het betreft werkzaamheden als
BIJRIJDER, GROENTERIJDER, BROODRIJDER en LOODSDIENST, die
op elke donderdag plaatsvinden.
De BIJRIJDER brengt samen met de chauffeur en een 2e bijrijder
tussen 8.15 en 12 uur of tussen 12 en 15.30 uur de voedselpakketten van Voedselbank Haaglanden naar 3 van de 6 verdeelpunten. De
werkzaamheden bestaan uit het laden van de vrachtwagen in Den
Haag en het uitladen in Zoetermeer.

De GROENTERIJDER haalt om circa 8.30 uur met de eigen auto kratjes groente bij het Proefcentrum voor de Tuinbouw (WUR) in Bleiswijk
(vlakbij de A12) en brengt deze voor 10.30 uur naar de Vredekerk in
Zoetermeer. Vandaar worden de kratjes met de vrachtwagen verder
verdeeld.
De BROODRIJDER brengt met de eigen auto het brood van Bakkerij
Jongerius (Industrieweg) volgens schema naar de verdeelpunten. De
tijden zijn van 8.30 tot 11.30 uur.
De LOODSDIENST is tussen 17.30 en 19 uur actief in onze loods aan
de Goudstraat 77. Hij ontvangt daar de lege kratten en koelboxen,
die door vrijwilligers van de 6 verdeelpunten worden gebracht. Krat

ten en koelboxen worden opgestapeld. Bij einde werkzaamheden worden de loods en het hek weer afgesloten.
Voor alle werkzaamheden is een draaiboek en planning beschikbaar.
Uw inzet zal circa 4 uur per maand zijn of meer/minder indien gewenst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald Spaan (06-36347838 of spaanronald@gmail.com).

Open Ichthus inloopactiviteiten
De laatste dinsdag van de maand (26 juni)) bent u welkom bij de inloopmiddag. We
gaan met elkaar zingen onder leiding van Jacques van Oosterom. Koffie en thee
zijn
zeker
aanwezig
en
we
hopen
dat
u
er
ook
bent.
Toegang is gratis; er staat een pot voor een eventuele vrijwillige bijdrage.
Op 25 september er weer een inloopmiddag, u kunt dan genieten van een High
Tea. Deze zal plaatsvinden in de Chagallruimte van de Ichthuskerk, tussen 14:00
en 16:00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jenny van den
Berg (079-3512240) of mailen naar inloopmiddag@openichthus.nl.
Iedere woensdagmorgen tussen 10:00 uur en 12:00 uur staan de koffie en thee klaar. De toegang is gratis.
Op 27 juni en serveren we aansluitend aan de woensdagmorgeninloop vanaf 12:15 tot 13:00 uur een eenvoudige lunch met soep en een broodje voor 1 euro. Wie wil kan dan aanschuiven. De lunch zal steeds op de laatste
woensdag van de maand georganiseerd worden. Voor meer informatie hierover kunt u bellen met Jacqueline
Gravesteijn (06-17076184) of mailen naar welkom@openichthus.nl

Kerkkamperen
Al decennia gaat een groep enthousiaste kampeerders van de Protestantse Wijkgemeente Noord in juni een
weekendje kamperen. Sinds 2005 gebeurt dat bij Camping Rustdam in Zoeterwoude. Op die camping is een
mooi veldje speciaal voor ons gereserveerd en daar ontmoeten zo’n vijftig gemeenteleden elkaar op een ontspannen manier. Sommigen staan er met tent, caravan of vouwwagen twee of drie nachten, anderen komen op
zaterdag meewandelen of barbecueën. Op zondagmorgen is er een openluchtdienst. Een aantal kampeerders
bereidt de dienst voor en zorgt ook voor de muziek.
Neem voor meer informatie contact op met Ruud Keller (ruud.keller@hotmail.com of 079-3424731). Kosten
bestaan uit de eigen kampeerkosten.
Datum: 15 tot 17 juni
Plaats: Boerderijcamping Rustdam, Zuidbuurtseweg 34, 2381 LG Zoeterwoude

Jobhulpmaatje zoekt een nieuw Maatjesteam
Ook mensen op afstand van de arbeidsmarkt moeten nu profiteren van de economische groei. JobHulpMaatje
helpt hen daarbij. Sinds maart 2018 ook in Zoetermeer.
De eerste lichting maatjes is inmiddels aan de slag. We zoeken versterking met een nieuw maatjesteam. Iets
voor jou/voor u? Meld je aan via info@jhm-zoetermeer.nl. Neem voor meer informatie contact op met Marius
Cusell (06-41572157) of kijk op de website van JobHulpMaatje Zoetermeer.

Aanmelden /afmelden en kopij
Stuur een email naar: beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com of nieuwsbrief@bvkzoetermeer.nl.
Uw gegevens zullen alleen worden bewaard voor zover dat benodigd is voor het toezenden van de nieuwsbrief.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen met anderen.

