De kerkendag van 10 maart ligt inmiddels achter ons. Het was een mooie dag, met fijne ontmoetingen. Onze dank
gaat uit naar alle “workshophouders” die er voor gezorgd hebben dat deze ontmoetingen inhoud kregen. De reacties
van de deelnemers geven ons goede moed om door te gaan met SaGe, met het samenwerken.
Wij kijken alweer uit naar nieuwe momenten waarop we elkaar kunnen treffen. In deze nieuwsbrief een kleine
terugblik maar dus zeker ook een blik vooruit.
Vrede en alle goeds.
Roel Braakhuis, Els en Peter van den Brule, Everlien Flier, Hans van den Hoven, Jaap Huttenga, Marianne Terpstra

Alvast voor in uw agenda: 14 juni 2018 in de Schakel te Bergambacht , aanvang: 19.30 tot 21.00 uur.
Naar aanleiding van de workshop ”Met andere kerkenraden naar de toekomst kijken” willen we graag nog eens, met nog meer
(kerkenraads-)leden verder praten over dit onderwerp. Met als doel handen en voeten aan het thema te geven.

Terugblik Kerkendag
Kees Posthumus praatte
de dag aan elkaar, en
aan het eind vatte hij de
gehele dag samen in een
ter plekke geschreven
lied.
Hiernaast twee coupletten van het lied.
Het gehele lied over de workshops die gehouden werden
kunt u vinden op onze nieuwe website:

De kerken werken samen in de Krimpenerwaard.
Elk met ons eigen kleurtje, elk met ons eigen aard.
De grenzen overstegen, de toekomst tegemoet
begaan we nieuwe wegen vol hoop en goede moed.
De toekomst is onzeker, dus denk erover na
en steek je licht bij anderen op. Bepaal je koers en ga.
Ga ’s avonds lekker slapen en leg je rustig neer.
De kerk is niet van mensen, de kerk is van de Heer.
De website moet nog vorm gaan krijgen, maar u vindt er nu al
foto’s van de kerkendag.
Was u op de kerkendag? Wij zouden het leuk vinden als u een
reactie achterlaat op de site.

www.sage-krimpenerwaard.nl

We hebben er een SaGe-stuurgroeplid bij: Jaap Huttenga, een 63 jarige Groninger, hij stelt zich voor:
“In de 35 jaar van mijn predikantschap was ik werkzaam in een gereformeerde kerk (Aduard, Groningen) een
oecumenische gemeente (protestant en katholiek, Zeist-West), een fuserende PKN- gemeente (Tiel) en nu een
hervormde gemeente in Haastrecht. Deze gemeente is ‘vanouds vrijzinnig’ en daar voel ik me wel bij. Sinds een jaar
ben ik medevoorzitter van de VVP Zuid Holland.
Ik ben een bruggenbouwer. Niemand in de kerk heeft de waarheid in pacht. Naar mijn overtuiging hebben we elkaar allemaal nodig
om dichter bij de waarheid te komen van Gods heil, recht en vrede voor heel zijn schepping. Dat gaat niet zonder wederzijds
respect en vertrouwen.
Ik hecht veel waarde aan inhoud en vormgeving van de liturgie; gedragen door de traditie, gevierd in het heden.
Als predikant heb ik veel ervaring opgedaan in de organisatie van de kerk. Ik houd van kerkordelijke aangelegenheden en houd me
graag bezig met het organiseren of begeleiden van veranderingsprocessen in plaatselijke gemeenten. Buiten mijn kerkelijk werk
houd ik me bezig met leiderschapsontwikkeling in de sfeer van ‘Servant Leadership’.
Ik ben bereikbaar via telelefoon; 06 5465 8378 en email; ds@huttenga.nl”.
Wij zouden het op prijs stellen als u deze nieuwsbrief deelt met andere geïnteresseerden. U kunt zich voor deze nieuwsbrief
inschrijven (of eventueel uitschrijven) met een e-mail naar: scriba.classisgouda@gmail.com
1/ 1

