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Jaargang  15 Nr.  40  2 oktober 2022 

 

KIJK IN DE WIJK 
 

 

Voorganger:  

Ouderling: Hr. Henk Broekhuizen 

Diaken: Mw. Tineke van Dam 

Organist: Mw. Els Kiesewetter 

Lector: Mw. Gea Vos 
 

Vandaag: Beste gemeente,  
Donderdag testte ik positief op corona. Helaas kan ik dus niet voorgaan in de dienst 
van zondag. Dat is jammer, want het is Israël zondag. Met een groepje gemeenteleden 
is de dienst voorbereid. Maar niet getreurd: de dienst gaat alsnog door op zondag 16 
oktober! Schrijf het maar vast op: het wordt een mooie viering.  
Hartelijke groeten, Ds. Kirsten Wuijster  
 
1e Collecte: PKN, Kerk en Israël: Onopgeefbaar verbonden 
Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken samen 
vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, 
de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale 
roeping. 
Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse 
wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en 
antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust. 
Meer lezen, kerkinactie.nl/collecterooster. 
2e Collecte: Avondmaalscollecte voor de Vrouwengevangenis in Noord-Limburg. 
Dit seizoen heeft ZWO de avondmaalscollecte bestemd voor de Vrouwengevangenis 
in Noord Limburg. Ter Peel is een van de twee vrouwengevangenissen in Nederland. 
Er zitten ongeveer 250 vrouwen vast voor alle mogelijke delicten. 
Een poosje geleden heeft de Gospelgroep Lichterlaaie gezongen bij twee 
kerkdiensten in de vrouwengevangenis. De predikante gaf  aan dat zij nog meer voor 
deze vrouwen zou willen doen maar budget ontbreekt. Ze vertelde dat deze vrouwen 
erg eenzaam zijn en weinig bezoek krijgen. Ook heeft ze te maken met vrouwen die 
niet oorspronkelijk uit Nederland komen en slecht Nederlands kunnen. Daarom 
vroeg zij of  het misschien mogelijk is om de avondmaalscollecte in het nieuwe 
seizoen te gebruiken om deze PI extra budget te geven voor kerkelijke activiteiten en 
aanschaf  van bijbels in verschillende talen. 
 
3e extra collecte: Noodhulp;  de Noodhulp collecte is aan het eind van de 
dienst bij de uitgang van de kerkzaal. 

Extra NOODHULPCOLLECTE voor PAKISTAN. 
Vandaag, zondag 2 oktober, organiseert het College van Diakenen een extra 
Noodhulp collecte, voor de slachtoffers van de watersnoodramp in Pakistan. 
De opbrengst van de collecte wordt door het CvD met € 1.000,- verhoogd. 
       In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste 
regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat 
onder water. Er zijn op dit moment meer dan 1000 doden bekend. Vooral in het 
arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan 
een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken. 
        Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, 
dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd. Kerk in Actie geeft via haar 
partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te 
voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte. 1700 gezinnen krijgen een 
voedselpakket en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee. 
  
Mocht u vandaag, zondag 2 oktober 2022, niet aanwezig zijn tijdens de 
kerkdienst dan kunt u ook rechtstreeks geld doneren : 
Maak uw bijdrage over via rekening NL89 ABNA 0457 

Kijk in de Wijk: Een wekelijkse uitgave van de 
Johannesgemeente. 
Adres: Mercuriuslaan 1B, 5632 EE  
Eindhoven. 
 
Berichten: tot donderdag 19.00 uur.  
Per E-mail:     
<wijkbriefwoensel@hotmail.com> 
 
De redactie kan berichten inkorten en/of 
redigeren. 
 
De bloemen 
Als groet van de gemeente gaan de bloemen 
deze zondag naar: 
Mevr. E. Serlé, Petersellieweg 17, Ehv 
 

 

 
 

Privacy beleid: De redactie van 'Kijk in de 
Wijk' behandelt alle toegezonden informatie en 
kopij vertrouwelijk, en gebruikt adres- en 
persoonsgegevens uitsluitend voor het doel 
waarvoor ze zijn verstrekt. 
 
Diaconie: Bankrekeningnr.: 
NL62 RABO 0373 7369 32 
t.n.v. Diaconie Johannesgemeente 
 
Wijkfonds: Bankrekeningnr.: 
NL66  RABO 0373 7187 21 
t.n.v. Wijkfonds Johannesgemeente  
 

 

De dienst wordt uitgezonden 
<www.kerkdienstgemist.nl> 

>Brabant >Eindhoven >Johanneskerk 
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457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht o.v.v. Noodhulp 
Pakistan of  doneer online. Hartelijk dank! 
 
Het collecteren in de kerk onder de gemeenteleden wordt 
tijdens de dienst gedaan in de kerkzaal. Het is mogelijk 
ongemakkelijk voor U om niets in de collectezakken te doen 
maar de diaconie promoot het zoveel mogelijk via de bank 
overmaken van uw bijdrage aan de collecten of  gebruik maken 
van collectebonnen zodat we geen geld kwijt zijn aan het 
afstorten van fysiek geld. Dat laatste wordt ook steeds 
moeilijker en ontmoedigd door de banken. Voor diegenen die 
nog niet naar de kerk durven of  kunnen en de dienst volgen via 
Kerkdienstgemist.nl kunnen hun collecte-bijdrage voor 
onderstaande doelen en uw financiële bijdrage aan de 
Voedselbank overmaken naar de collecterekening: NL47 
RABO 0373 7186 75 ten name van PGE-collecten met 
vermelding van de kerk (JK=Johanneskerk), het 
collectedoel en de datum. 
 
Collectedoelen voor 2023: heeft u suggesties? 
In november stelt de diaconale wijkraad de collectedoelen voor 
het volgend jaar vast. Vaak gaat dit om 'kleinere' goede doelen, 
die alleen via-via aan bijdragen kunnen komen. Anders dan 
grote projecten, hebben zij vaak niet de mogelijkheid om actief 
fondsen te werven. 

Diaconale doelen kunnen zowel lokaal, landelijk als 
internationaal zijn. Projecten die wij als gemeente graag 
steunen, zijn gericht op zorg of hulp aan behoeftigen, onderwijs 
of armoedebestrijding. Projecten die ten goede komen aan één 
of enkele individuen, of die alleen of vooral missionair zijn, 
steunen we niet. Daarnaast moet het doel een ANBI status 
hebben. 

Voor volgend jaar willen we de betrokkenheid bij de 
doelen van de tweede collecte vergroten. Daarom willen we u 
vragen of u suggesties heeft voor doelen die volgens u een extra 
bijdrage verdienen. Wellicht heeft u zelf, uw kinderen, familie 
of vrienden een bijzondere band met een project? 
U kunt suggesties insturen voor een project  tot en met 30 
oktober met een email naar de secretaris van de wijkdiaconie, 
Wim van Dijk: wimvandijk63@gmail.com. 
De diaconie zal alle doelen zorgvuldig bestuderen. We kunnen 
helaas niet garanderen dat we alle doelen in het collecterooster 
opnemen. U krijgt wel altijd antwoord van ons. 
Alvast hartelijk bedankt.  
Wijkdiaconie Johannesgemeente - Baukje Wisse, Wim van Dijk 
en Marleen Kooiman 
 
Bedankt: Ik wil u allen hartelijk bedanken voor de bloemen die 
ik afgelopen zondag mocht ontvangen na de kerkdienst. Ze 
staan er nog altijd prachtig bij! Mijn hoornvliestransplantatie is 
goed gegaan. Het herstel vergt enige tijd waarna pas duidelijk 
zal worden in hoeverre het mij een weer wat beter zicht zal 
brengen.                                      Rinske van Willegen-van Noort 
                                              
Voedselbank 
Olie voor de Voedselbank 
Deze maand worden er weer producten ingezameld voor de 
voedselbank. In oktober zamelen we Oliën (sla-, olijf- etc.) in. 
U kunt deze inleveren in het krat in de hal van de kerk. 
 
AAN- EN AFWEZIGHEIDSBORD VOOR DE 

ZIJZALEN 
Het gebeurt af en toe dat iemand bij het verlaten van de kerk 
zich niet bewust is dat er zich nog een ander persoon in één van 

de zijzalen bevindt. Wanneer dan bij vertrek het 
beveiligingsalarm aangezet wordt, gaat in de kerk een sirene 
loeien en zorgt dit voor schrik bij de achtergebleven persoon. 
Ook wordt een lid van de Wijkraad van Kerkrentmeesters thuis 
gealarmeerd, die vervolgens poolshoogte moet gaan nemen. 
 Om deze onwenselijke situatie te voorkomen gaan we 
vanaf 1 oktober gebruik maken van een aan- en 
afwezigheidsbord. Dit magneetbord hangt bij binnenkomst 
links, naast het bedieningspaneel van het alarm. 
  Het is de bedoeling dat iedereen die gebruik gaat 
maken van een zaal, dat bij binnenkomst aangeeft door de 
magneet van de betreffende zaal te verschuiven op het bord. Bij 
het verlaten van de zaal en kerk moet de magneet weer 
teruggeschoven worden. Wanneer dit bord door iedereen goed 
gebruikt wordt is in één oogopslag te zien welke zaal op dat 
moment in gebruik is. Ook is dan zichtbaar wie als laatste de 
kerk verlaat en deze persoon kan veilig het alarm activeren en 
de kerk sluiten.                          Wijkraad van Kerkrentmeesters                                                                                             
 

 
 

 
AMNESTY 
INTERNATIONAL 

DRINGENDE OPROEP 
Sinds 1989 verzorg ik de maandelijkse voorbeeldbrieven van 
Amnesty. Daarvoor was ik lid van de schrijfgroep vanuit de 
Morgenster en schreven we brieven aan regeringen van landen 
waar mensenrechten niet gerespecteerd werden. Dat werk heeft 
echt mijn hart en hoort ook helemaal in een kerk thuis: 
opkomen voor mensen aan wie onrecht wordt gedaan, is een 
van de christelijke deugden, overigens ook buiten de kerk 
erkend. 
In de loop der tijd heb ik dit werk samen gedaan met 
verschillende maatjes. Het is beslist nodig om dit werk met zijn 
tweeën te doen; wanneer een van ons uitvalt, kan de ander de 
klus nog altijd klaren. Ook kunnen we de taken splitsen. Mijn 
laatste maatje, Carolina Fieret, heeft helaas een ander kerkelijk 
thuis gekozen, o.m. door problemen om met het Openbaar 
Vervoer de Johanneskerk te bereiken. Zelf ben ik niet meer de 
jongste, en ook niet de gezondste. Het werk op de computer 
lukt mij nog wel, maar voor de rest is dringend iemand nodig 
die mee wil werken en het eventueel later kan overnemen. Denk 
er eens over, kom eventueel eens praten, en, alsjeblieft, laat me 
deze klus niet alleen doen.  

Mirjam Thomsen, Cliostraat 193, 5631 HE  Eindhoven - 06 
40104315  -  mirtho@on.nl 
 
Tour 
De eerste Tour-bijeenkomst is op vrijdag 7 oktober. 
Deze avond staat de beleving van “de maaltijd van de Heer“ 
centraal. 
We willen aansluiten bij het jaarthema van de Protestantse 
Kerk: Aan tafel. Een maaltijd is niet alleen een moment van 
samen eten, maar ook waar mensen elkaar ontmoeten. Er zijn 
gesprekken, er worden verhalen verteld. De maaltijd is een plek 
waar vriendschap ontstaan en beleefd wordt. 
Dat geldt op een bepaalde en bijzonder manier ook voor de 
tafel waar de Maaltijd van de Heer wordt gevierd. Er wordt 
gebroken en gedeeld. Brood en wijn gaan rond als teken van 
leven en vrede. 
We willen in gesprek over de vraag hoe de viering van de 
Maaltijd van de Heer wordt beleefd en wat het ons zegt.  

Zoals gebruikelijk beginnen we de avond om 18:30 uur 
met een gezamenlijke maaltijd. 
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Vanaf 19:45 uur staat voor iedereen de koffie en thee klaar. 
Van 20:00 uur tot 21:45 uur gaan we in gesprek over jouw 
beleving van “de maaltijd van de Heer " . 
We sluiten af met  een korte viering. 
Daarna kan er onder het genot van een hapje en een drankje 
nog nagepraat worden.  

Als je mee wilt doen meld je dan aan voor 5 oktober, 
via  tour_organisatie@googlegroups.com. 
 Er kan natuurlijk gekozen worden om aan slechts één deel van 
de avond mee te doen.  Geef bij je aanmelding aan of je de hele 
avond mee doet, alleen komt eten of dat je alleen mee doet met 
het inhoudelijke programma.  

Zoals gebruikelijk wordt er een vrijwillige bijdrage 
gevraagd voor deelname, waarmee we onze onkosten 
bekostigen.  

Tour is een groep in de leeftijd tussen 30 en 68 jaar, die 
het fijn vindt om op een andere manier dan tijdens de zondagse 
kerkdienst elkaar te ontmoeten, ons geloof te delen en elkaar 
beter te leren kennen. 
De datums voor de volgende bijeenkomsten zijn ook al bekend: 
18 november 2022, 20 januari 2023, 3 maart 2023, 21 april 2023 
en 2 juni 2023. 
Tot 7 oktober, De organisatie van Tour. 
 
 
 
 

Pastoraal bezoek: 
Mocht u behoefte hebben aan een pastoraal gesprek, dan kunt 
u uw wijkpredikant bellen: Ds. Bert Jan van Haarlem 
(2366339) of ds. Kirsten Wuijster (8795522). Voor een 
gesprek met één van de pastorale medewerkers kunt u bellen 
met Ineke Nieuwenhuizen (2438704). 
 
Inloopochtend: 
Iedere donderdag, ook in de vakantietijd, bent u hartelijk 
welkom van 10:00 tot 12:00 uur op onze inloopochtend in de 
hal van de Johanneskerk voor een kop koffie, iets erbij en een 
praatje. 
 
OSB: 
U kunt u aanmelden voor de nieuwsbrief van de gemeente 
Sint-Oedenrode,  
Son en Breugel via onderstaande link: 
https://www.pgsintoedenrodesonenbreugel.nl/nieuwsbrief 
 
Oproep: er zijn mensen die op onrechtmatige wijze mijn 
mobiel-nummer hebben gekregen en mij tijdens mijn 
postronde geprobeerd hebben te bereiken. Ik vraag u om dit 
nummer te wissen op uw telefoon en het nummer niet meer te 
gebruiken. Contact kunt u met mij leggen via het nummer dat 
in de Wegwijzer staat (spreek b.g.g. uw boodschap in), anders 
schrijf even via wijkbriefwoensel@hotmail.com. Dit laatste 
geniet mijn voorkeur. Alvast bedankt voor uw medewerking,    
                                                                       Meine Huizenga

 
 

 


