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De vakantie voorbij
Scholen en internaten zijn weer begonnen. De temperaturen dalen weer. We mogen nog genieten van
een mooie nazomer. De vakantie is weer voorbij. Voor de een weer wennen aan het oude vertrouwde
ritme. Voor de ander weer rust omdat alles weer gaat zoals het gaat. Wij als predikanten hebben een
paar heerlijke vakantie weken gehad en zijn weer helemaal fris en fruitig aan het werk. Fijn om elkaar
weer te ontmoeten. In de diensten in de Koningskerk, Duisburg of Mannheim. Of bij een boordbezoek.
En wanneer u of jij eens een boordbezoek van ons als predikanten op prijs stelt, neem dan gerust
contact op. In Duisburg en de Koningskerk zijn de activiteiten weer van start gegaan. Wat Mannheim
betreft, kunnen we terugkijken op fijne diensten in de vakantieperiode. Vaak waren de kinderen aan
boord, en geregeld konden we ook vakantiegangers in de kerk verwelkomen. In de Koningskerk werd
er afgeschopt met een startweekend, en in de Ruhr geniet de gemeente tegenwoordig volop van het
nieuwe orgel!
Zoals gebruikelijk houden we (de Koningskerk en de Nederlandse Kerk a/d Ruhr) ook dit jaar weer
een gezamenlijke vergadering. Deze vindt op 14 oktober plaats, waarschijnlijk in Rotterdam (zoals
gebruikelijk in varende kringen wordt de locatie kort van tevoren vastgesteld op grond van wie waar
is!) Op zo'n vergadering is het gewoon fijn elkaar te ontmoeten, elkaars wel en wee te delen en samen
onze toekomstvisie uit te bouwen. Uiteraard zijn bijdragen en suggesties uit de gelederen van de
varenden altijd welkom - stuur gerust een mailtje met uw voorstellen en gedachten die u met ons wil
delen.
Najaarsweekend: 24 – 26 oktober 2014
Heb je je nog niet opgegeven? Doe dat dan snel bij Gerda
van der Vliet: gerdavandervliet@caiway.nl.
Een weekend voor volwassenen uit de binnenvaartwereld.
Volwassen betekent dus 18 Plus! Het belooft een heel
gezellig weekend te worden. We beginnen op vrijdag met
eten. Vrolijk kennis maken, bijkletsen en gezellig doen. We
gaan luisteren naar een verhalenverteller, die een begin
maakt met het thema: Liefde is…
Na de avondsluiting kun je naar bed of je blijft borrelen en
praten tot
in de late
(vroege)
uurtjes.
Op zaterdag houden we smorgens een bijbelstudie
en gaan we smiddags op pad. Waarheen is nog
even een verrassing. Zaterdagavond gaan we de
hele avond dineren. Afgewisseld met wat gezellige
gerichte gesprekken en verhalen.
Op zondag gaan we gezamenlijk naar een
plaatselijke kerk en sluiten we daarna af met een
heerlijke maaltijd.
Als u al eens meegeweest bent, zult u vast en
zeker weer willen. Maar misschien ben je nog nooit
geweest. Hoe gaat dat spreekwoord ook al weer?
Wat de boer niet kent, eet hij niet…. Wat vreemd is

is eng…. Nou dit niet hoor! De
voorbereidingsgroep staat te trappelen om je te
ontvangen. Heb je nog vragen, bel of mail
maar even. Maar wij hopen je te ontmoeten
op 26 oktober!
Voor de kosten hoef je het niet te laten:
90 euro per persoon. Mocht dat een
probleem zijn, geef dat dan door, dan
zoeken we een oplossing. Krijg je er al zin
in? Je kunt je op geven bij Gerda van der
Vliet: gerdavandervliet@caiway.nl
Ds Dirk Meijvogel
Ds. Louis Kruger

Nasrani
De #WeAreN beweging is opgezet door een achttal christelijke
organisaties en wordt breed politiek en maatschappelijk ondersteund door
verschillende christelijke platformen, gemeentes en politieke partijen. Het
logo van de #WeAreN beweging is het Nasrani teken waarmee IS strijders
de huizen van christenen in Noord - Irak en Syrië merkten. Nasrani is de
naam waar binnen de Islam volgelingen van Jezus de Nazareeër mee
worden aangeduid. Christenen in Irak en Syrië zijn dit teken gaan
gebruiken als geuzenteken en in solidariteit met hen wordt dit teken nu wereldwijd gebruikt als
solidariteitsteken door christenen, voor de christenen aldaar. Ook als binnenvaarder is er een gepaste
wijze om dit teken te voeren en kun je vlaggen bij ondergetekende bestellen. De netto opbrengst gaat
naar de noodhulp die Opendoors daar ter plaatse verleend. De Hebreeën werden geprezen vanwege
hun solidariteit met degenen die omwille van hun geloof vervolgd werden; Hebr. 10:33 ‚…enerzijds
kreeg u publiekelijk smaad en beproevingen te verduren, anderzijds was u solidair met hen die
hetzelfde moesten doormaken’ Dit is een groot goed waar wij, als christenen in het rijke en vrije
westen, in uit mogen blinken!
e

4 muskatier
Volgend voorjaar is het weer zover. Dan vindt er in de bergen van Schotland of Noorwegen een
weekend plaats dat aanduwt tegen de randen van je bestaan. Een weekend dat aanduwt tegen de
randen van wat je misschien wel aankan. Een weekend dat aanduwt tegen alles wat je over jezelf
dacht te weten. Volgend voorjaar, in april, is het tijd voor een karakterweekend van de 4e Musketier.
En misschien heb je in de afgelopen jaren prima de uitnodigingen kunnen pareren, heb je prima
kunnen doen alsof je dit aan je voorbij kon laten gaan, maar die tijd is definitief voorbij. Nu ga je
gewoon mee! We hopen weer een mooie club varende mannen bij elkaar te krijgen die op zoek willen
gaan naar de fundamenten van het geloof. Die op zoek willen gaan naar hun betekenis voor het leven
van de ander. Die op zoek willen gaan naar de betekenis van het leven en sterven van Jezus Christus
voor hun eigen leven en de verstrekkende gevolgen hiervan voor hun toekomst stevig durven te
doordenken. Als je interesse hebt, meld je dan bij mij, dan zorg ik ervoor dat je op de hoogte wordt
gehouden van data. Inschrijving is vanaf 1 november!
Peter Kruijt kruijt.gratias@vaart.net
tel. 06 26 176 693
We wensen elkaar een mooi en gezegend kerkelijk seizoen toe, en aan de varenden: behouden vaart!
Voor informatie over tijden, plaatsen en voorgangers, zie de volgende websites:
Pastoraat Binnenvaart PKN: www.binnenvaartpastoraat.nl
Nederlandse Kerk aan de Ruhr : www.nkadr.de
Koningskerk : www.koningskerk.org

Binnenvaartpredikanten:
Ds. Louis Krüger,
W. Alexanderplantsoen 30,
2991 NE Barendrecht,
Tel. 0180-622125
Mobiel: 06-52336794
E-mail: l.kruger@planet.nl
Werkgebied: westelijke helft van Nederland

Ds. Dirk Meijvogel
Krommekamp 286
.
3848 DV Harderwijk
Tel 06 3104 1389
E-mail: d.meijvogel@filternet.nl
Werkgebied: oostelijk deel van Nederland en
het Duitse Rijn- en Ruhrgebied

Wilt u deze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen? Stuur dan even een berichtje met uw mailadres
naar: d.meijvogel@filternet.nl

