Weekblad voor waddinxveen

Woensdag 25 augustus 2010

Lezersservice
MEDISCHE
DIENSTEN

Voor spoedeisende huisartsenhulp
buiten kantoortijden: van 17.00 uur ‘s
middags tot 08.00 uur ‘s ochtends, tijdens het weekeinde en feestdagen:
HuisArtsenPost Midden-Holland
(HAP) Bleulandlokatie GHZ, Gouda,
322488, www.hapmh.nl (alleen na telefonische afspraak).
Voor spoedmedicatie buiten kantoortijden: van 17.00 uur ‘s middags
tot 08.00 uur ‘s ochtends, tijdens het
weekeinde en feestdagen: Dienst Apotheek Midden-Holland (DAM), Bleulandlokatie GHZ, Gouda, 698820,
www.dam-mh.nl.
Bleulandlocatie: Bleulandweg 10; Jozeflocatie, Graaf Florisweg 77-79, (ingang Jan van Beaumontstraat). Voor
inlichtingen kunt u bellen naar:
505050.
Eerste hulp: spoedeisende Hulp bevindt zich op de Bleulandlocatie.

KERKDIENSTEN
PROTESTANTSE KERK NEDERLAND
Hervormde gemeente
Brugkerk, Kerkweg-Oost
zondag 9.30 uur ds. P. Nobel, 17.00
uur ds. M.C. Batenburg
De Hoeksteen, Esdoornlaan
zondag 9.30 uur ds. H. Schipaanboord, 18.30 uur ds. G.C. Kunz
Bethelkerk, Bilderdijklaan
zondag 9.30 uur ds. M.C. Batenburg,
17.00 uur ds. H. Schipaanboord
De Morgenster, Sterrenlaan
zondag 9.30 uur ds. A. Markus, 17.00
uur kand. L.J. Bos
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
gebouw Staringlaan 19
zondag 9.30 u. ds. IJ.R. Bijl, 18.30 uur
ds. IJ.R. Bijl
PROTESTANTSE KERK NEDERLAND
Protestantse gemeente
Immanuëlkerk, Prinses Beatrixlaan
zo. 9.30 u. ds. M.M.M. Leijdens, heilig avondmaal
‘De Rank’, Coenecoopcollege
zo. 10.00 u. dhr. J. van Schaijk
Ontmoetingskerk, Groensvoorde
zo. 9.30 uur dhr. P. Sanders
REMONSTRANTSE
GEMEENTE
(in samenwerking met de Vrijzinnige
Hervormden)
Kerkgebouw Zuidkade
Zo. 10.00 uur geen dienst
OUD-GEREFORMEERDE
GEMEENTE
IN NEDERLAND
Kerkgebouw Mercuriusweg:

10.00 uur leesdienst, 18.30 uur
leesdienst
HERSTELD HERVORMDE
GEMEENTE “DORPSTRAAT”
Kerkgebouw Dorpstraat
wo. 25 aug 19.30 uur ds. J.G. van
Tilburg
zo. 9.00 uur en 17.00 uur ds. J.G.
van Tilburg
wo. 1 sept. 19.30 uur ds. J.G. van
Tilburg
ROOMS-KATHOLIEKE
KERK
St. Victorkerk, Zuidkade
Za. 17.00 uur eucharistie
Zo. 11.00 uur woord- en communieviering, gezinsviering
GEREFORMEERDE KERK
(VRIJGEMAAKT)
Kruiskerk, Passage
zo. 8.45 en 10.30 uur ds. E. Brink,
16.30 uur ds. K. van den Geest
JEHOVA’S GETUIGEN
Koninkrijkzaal
Burgemeester Troostraat
10.00 uur Openbare toespraak,
11.00 uur Wachttorenbespreking
BAPTISTENGEMEENTE
ICHTHUS
Gebouw Anne Frankcentrum, Jan
van Bijnenpad 1
zondag 10.00 uur spreker: br. J.D.
van Boekel
DE BRUGGEN
RESTAURANT DE BRUGGEN
Sterrenlaan, zo 11.00 uur ds.
Frans Bos

MOERKAPELLE

Hervormde Gemeente (PKN)
Dorpsstraat 15
zo. 9.30 uur ds. J. Harteman, 18.30
uur ds. A. Snoek
Hersteld Hervormde Kerk
Dorpshuis ‘Op Moer’, Raadhuisstraat
zo. 11.00 uur ds. J.G. van Tilburg,
19.00 uur ds. J. van Rossem

ZEVENHUIZEN

Vrijzinnige Hervormden
Dorpstraat 139
Zo 10.30 uur geen dienst
Geref.kerk Zevenhuizen-Moerkapelle
zo. 9.30 uur geen opgave
RK Gemeenschap Moerkapelle/
Zevenhuizen
Dorpshuis Swanla
Zo. 10.15 uur geen viering
Hervormde Gemeente
Zevenhuizen
Dorpskerk: zo. 10.00 uur ev. G. vd
Bos, 19.00 uur ds. C. Haasnoot
Kapel: zo. 10.00 uur ds. C. Haasnoot

WaddInxpirience
bijna van start
WADDINXVEEN

Op 27 en 28 augustus wordt op
het terrein van Wijsman Hoveniers aan de Tweede Bloksweg
42a voor de eerste keer WaddInxpirience gehouden. Dit lifestyle-evenement, dat in samenwerking met ap-art.net wordt
georganiseerd, is op vrijdag geopend van 14.00 tot 22.00 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 18.00
uur. De toegang is gratis.
Wie op zoek is naar nieuwe
ideeën voor stijlvol binnen wonen en/of heerlijk buiten leven
kan puur genieten bij WaddInxpirience. Gedurende twee dagen valt hier van alles te zien,
te horen, te proeven en te beleven. Gert Wijsman: “Bijna dertig specialisten uit verschillende branches presenteren tijdens
deze fair wat zij op het gebied
van thuis en buitenshuis wonen
en leven te bieden hebben. Dat
varieert van houten vloeren tot

ballonvaren, van open haard
tot hekwerk en van biologische boodschappen tot klasse diner.”
Arie Pieter van Dijk: “Verdeeld over de twee dagen
en verspreid over het terrein treden artiesten op. Kazen uit de streek en wijnen
kunnen op bepaalde tijden
worden geproefd. Ook kunnen bezoekers gratis deelnemen aan de verloting van
een ballonvaart, cabriotour
en vouchers van een luxueus wellnessresort voor twee
personen en een cheque
ter waarde van E 250,- van
Spruytenburg Juwelier.”
In verband met de te verwachten drukte adviseert de
organisatie bezoekers zoveel
mogelijk lopend of met de
fiets te komen. Voor uitgebreide informatie www.waddinxpirience.nl.
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‘Je moet altijd openstaan
voor nieuwe inzichten’
Bioloog, filosoof, theoloog, hoogleraar, prediker en publicist dr. Willem J. Ouweneel verzorgt al jaren lezingen in Waddinxveen. Dit najaar start een serie over ‘de Bergrede’ een bijbels verhaal.
“De bergrede biedt de regels waaraan de volgelingen van Jezus zich hebben te houden.”
Door Carina Bergman
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WADDINXVEEN

p vrijdagavond 3
september start Willem Ouweneel met
een nieuwe serie
preken over een Bijbels onderwerp. Een kort vraaggesprek
met deze ‘Bekende Nederlander’:
U geldt in christelijke Nederland als een ‘bekende Nederlander’ – wat brengt u naar
Waddinxveen, al jarenlang?
“Het feit dat een enthousiast
team mij nog steeds uitnodigt
en honderden mensen daar nog
steeds naar mijn prediking willen luisteren.”
U weet veel over geloof. Twijfelt u nooit?
“Nee, God is zo’n realiteit in
mijn leven dat twijfelen aan het
bestaan van God voor mij hetzelfde zou zijn als twijfelen aan
het bestaan van de zon: ik zie
zijn licht, ik voel zijn warmte. En wat de bijbelverhalen betreft: ik twijfel niet aan de verhalen, maar soms wel aan mijn
eigen interpretatie ervan; je
moet altijd openstaan voor nieuwe inzichten.”
Waar gaan uw lezingen in het
komende seizoen over?
“De bergrede is de gebruikelijke benaming voor de grote
toespraak van Jezus die we in
het Matteüsevangelie vinden,
hoofdstuk 5-7. Men noemt die
wel eens de grondwet van het
koninkrijk van God.”
Is het niet duidelijk genoeg zoals het in de bijbel staat?
“Nee! Mensen hebben er al van
alles van gemaakt, tot programma’s van politieke partijen aan
toe, waar het helemaal niet voor
bedoeld is. Of men heeft er een
soort cursus levensstijl voor
alle mensen van gemaakt, terwijl dit uitdrukkelijk onderwijs
is voor mensen die ervoor geko-

Willem Ouweneel start vanaf 3 september een nieuwe serie lezingen over een bijbels onderwerp Foto: PR.
dit keer over de Bergrede. 
zen hebben volgelingen van Jezus te worden. Zijn volgelingen
ZIJN al in het koninkrijk; voor
de andere mensen is er een andere boodschap: hoe kom ik het
koninkrijk binnen?”
Gaat Waddinxveen er iets van
merken?
“Als vijfhonderd mensen in
Waddinxveen werkelijk consequent de bergrede in hun leven
zouden gaan toepassen, zou de
hele regio op zijn kop komen te
staan. Het mag nooit om puur
onderwijs op zichzelf gaan;
goed bijbelonderwijs moet altijd
een uitwerking in het leven van
alledag hebben.”
Voor wie zijn de lezingen bedoeld?
“Jezus sprak voor iedereen die
naar Hem wilde luisteren – en
zelfs voor hen die NIET naar
Hem wilden luisteren – en dat
moeten zijn volgelingen ook
doen.”

Wat is het verband tussen de
Bergrede en het Koninkrijk
van God, waar u eerder lezingen over hield?
“De bergrede is de grondwet
van het koninkrijk Gods in zijn
tegenwoordige vorm. Niet van
het koninkrijk Gods zoals dat
na de wederkomst van Christus
op aarde gevestigd zal worden,
want dan zullen er geen vervolging en verdrukking meer
zijn. De bergrede biedt de regels
waaraan de volgelingen van Jezus zich hebben te houden en ook kunnen houden in de
kracht van de Heilige Geest.”
Hoe ziet zo’n avond er nu eigenlijk uit?
“Welkom, lofliederen, preek,
koffie, vragenbespreking, afsluiting. We proberen om 10 uur
klaar te zijn, maar het wordt wel
eens half elf.”
Ik weet weinig over geloof.
Heeft het dan zin te komen?
“Absoluut! Ik probeer jargon

te vermijden en een breed publiek aan te spreken. Ook daarin
moeten predikers goede volgelingen van Jezus zijn, want die
deed hetzelfde.”
Kun je ook een lezing los bezoeken?
“Doordat ik steeds probeer het
voorgaande samen te vatten zijn
de lezingen volgens mij goed afzonderlijk te volgen.”

Hart

De organisatie van de avonden is in handen Hart voor
Waddinxveen, een platform
van christenen uit verschillende kerken. Tijdens deze avonden wordt er gewerkt met verschillende musici en een brede
selectie aan psalmen, gezangen
en geestelijke liederen met het
oog op de verschillende kerkelijke achtergronden van de bezoekers. Meer informatie: www.
hartvoorwaddinxveen.nl Of
tel. Reinier Kok (06-51657858) of
Kees Slootweg (0182-634433).

Nieuwe mogelijkheden bij Noteboom

A
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ls fotograaf is Sjaak
Noteboom al jaren een bekend gezicht in de Waddinxveense Passage. Een fotograaf
die constant op zoek is naar vernieuwing en verbreding van het
fotografische pakket en naar
nieuwe mogelijkheden. “Het
traditionele fotohandelconcept
is inmiddels achterhaald,” is de
overtuiging van Sjaak Noteboom. “Vandaar dat we de wereld van de traditionele foto’s en
de nieuwe grafische mogelijkheden samen laten komen. Een
van onze speerpunten is het
aanbieden en maken van zeer
fraaie digitale fotoalbums.”
Met de nieuwe - gratis - software van Foto Sjaak Noteboom
kan men thuis in alle rust een
eigen album samenstellen. Men

de winkel aan de Passage. Verder kan men met de albumsoftware nog andere artikelen bestellen zoals kalenders, agenda’s,
visitekaartjes en posters. Neem
een kijkje op de vernieuwde
site van Foto Sjaak Noteboom,
www.foto-Noteboom.nl onder
‘fotoservice’.

Workshops

Sjaak Noteboom met medewerkers Gerda de Heer en Corinne
Verkuil met het nieuwe assortiment. 
Foto: Sjaak Noteboom
installeert de software op de pc
en maakt vervolgens off-line
een eigen album. Er is een ruime keuze in kaften, verschillende diktes en zijn er vierkante albums mogelijk. Ook kan men

kiezen uit verschillende kwaliteiten fotopapier.
Is het album helemaal naar
wens, dan verstuurt men het album en enkele dagen later is het
klaar en kan men het afhalen in

Deze maand start Sjaak Noteboom weer met een nieuwe serie cursussen en workshops.
Nieuw is de workshop Portretfotografie, die gegeven wordt
op 2 dinsdagavonden, waarin de
cursisten met een fotomodel in
de praktijk ervaringen opdoen.
Meer informatie over deze
workshop, de beginnerscursus
of de reflexcursus is in de winkel te krijgen of op de website
van Foto Sjaak Noteboom.

