Nieuwsbrief
Beste gemeenteleden,
Project Amsterdam Westerwijk
Kerk in Westerwijk is een pioniersplek van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Een pioniersplek is een
experimentele geloofsgemeenschap waarin nieuwe vormen van kerkzijn worden uitgeprobeerd. Kerk in Westerwijk is
er voor iedereen, maar ook juist voor degene die niet (meer) in de kerk komen. Door middel van verschillende
activiteiten van Kerk in Westerwijk worden er verbindingen gezocht met bewoners uit de buurt.
www.westerwijkamsterdam.nl
Onze gemeente is gelinkt aan ‘westerwijk’ in Amsterdam. In Westerwijk wordt geprobeerd de kerk weer terug te
brengen in de buurt. Deze gemeente wordt door ons financieel, materieel en door personele inzet ondersteund.
Onlangs zijn een aantal leden uit onze gemeente druk bezig geweest in Amsterdam Westerwijk.
Zoals u eerder hebt gehoord was het de bedoeling om de ontmoetingsruimte in het gebouw van de kerk in Westerwijk
op te knappen in de herfstvakantie met de jeugd. Helaas hadden zich geen jongeren aangemeld maar gelukkig is er
dankzij de inzet van verschillende gemeenteleden veel gebeurd.
De zaal wordt gebruikt voor: speelgroepen, buurtmaaltijden, cursussen, pastorale gesprekken.
Er is een nieuwe vinylvloer gelegd, er hangen nieuwe gordijnen, en alles is geschilderd en gesausd/gespoten.
Ook is er geld beschikbaar gesteld om nieuwe meubels aan te schaffen. Dit wordt door de mensen van Westerwijk
zelf gekocht.
We zijn m.n.de bedrijven van Olst schilderwerken en v.d. Berg interieur dankbaar voor hun inzet en financiële
bijdrage.
Ook natuurlijk de groep mannen uit de gemeente die hun tijd hebben besteed aan o.a. het in elkaar zetten van
meubels, heel erg bedankt!
En dhr Bos voor het coördineren van alle werkzaamheden, hartelijk dank!

Op bovenstaande foto’s een impressie van de werkzaamheden! We hopen dat er goede ontmoetingen en gesprekken
mogen plaatsvinden in deze prachtig vernieuwde zaal!
Speerpunt izb: Het geloofsgesprek.
Elk gemeentelid heeft zijn/haar eigen ‘zendingsveld’. Besef dat elk terrein buiten de kerk zendingsgebied is en een
mogelijkheid biedt om het Evangelie uit te dragen.
Als elk gemeentelid op zijn/haar ‘zendingsveld’ het geloof in woorden en daden zou uitdragen kunnen we voor de
ander een lichtend licht en een zoutend zout zijn (Mattheus 5 : 13-16)
Dringende oproep:
Door het vertrek van meerdere leden zijn wij op zoek naar 5 nieuwe commissie leden!
Ook is er een vacature ontstaan voor de functie als voorzitter.
Wij hopen dat er gemeenteleden zijn die de zending in Nederland een warm hart toe dragen en zich daarvoor ook
actief in willen zetten door deelname aan de commissie.
Voor informatie over de izb commissie kunt u contact opnemen met de tijdelijke voorzitter:
Jessica Brink, jessicabrink@telfort.nl of bel: 038 – 331 78 10 / 06-34120204
Evangelisatie tip: wees bemoedigd, de woorden die je zaait keren niet ledig terug,
het doet waartoe Hij het zend! Jesaja 55:11
Evangelisatie tip: besef dat niet jij hoeft te overtuigen maar Hij : lees Johannes 16:8-11.
Er valt een last van je schouders af!
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