Kerk aan de Linge
PKN Gemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN 13 AUGUSTUS 2017, 8e ZONDAG VAN DE ZOMER
Kleur: groen. Groen is de kleur van het gewone leven van alledag. Kleur ook van de hoop. Hoop als een vast
vertrouwen dat God ons niet alleen laat: de Heer komt!
9.30 uur Bethelkerk – ds. Ben Heijting
Ouderling van dienst Marianne Fraanje
Organist
Piet van Dijk
Lector
Lenie Jumelet
Kindernevendienst
Groep A t/m C: Ariënne ven Wieren:
De kinderen volgen de kaarsendrager. Geeft u uw kind ook geld mee voor in de duifspaarpot
van Kerk in Actie!
Collectes
1. Kerk in Actie (zending), 2. Kerk, De busjes bij de uitgang zijn bestemd voor de bloemengroet.
Tijdens de collecte kunt u de kinderen uit de crèche ophalen, zodat ook zij gezegend worden.
Liederen
Psalm 107: 1 en 2; Psalm 107: 20; Lied 311: 1, 2, 3 en 4; Lied 834: 1 en 2; Lied 339a;
Lied 1009; Lied 686: 1 en 3
Lezingen
Ezechiël 8: 1 – 3 en 10- -17; Ezechiël 11: 1 – 7 en 13 – 20; Efeziërs 2: 11 – 18
Opnieuw krijgt Ezechiël in Babel een visioen. In zijn droom keert hij ‘in de geest’
terug naar Jeruzalem en de Tempel. God laat hem zien dat de achtergebleven
inwoners van Jeruzalem menen dat ‘zij het redden’, terwijl de gedeporteerden
‘verloren zijn’. Ezechiël gaat begrijpen dat het zo simpel gelukkig niet ligt. Juist
met die arme mensen in Babel wil God opnieuw beginnen. God blaast de
mensen, die niets meer verwachten, een nieuwe geest in. Dat kan dus ook ver
weg, zonder je eigen tempel, in een vreemd land. De hoofdstukken 8 t/m 11
horen bij elkaar en heten het ‘tempelvisioen’.

De profeet Ezechiël, Michelangelo (1475-1564), Sixtijnse kapel, Vaticaan (Rome)

Collecte voor Kerk in Actie: Kinderen in Egypte leren via quiz meer over de Bijbel.
Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via zondagsscholen een bijbelquiz voor kinderen van 9 tot
12 jaar. Voor kinderen van christelijke ouders is het best lastig staande te blijven in Egypte. Daarom willen ze graag
stevig in de schoenen staan als het om kennis van Bijbel en geloof gaat. Het quizprogramma helpt hen daarbij. Het is
een groot succes: afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kinderen mee. Zij bestudeerden het boek Handelingen en
vulden de vragen in het quizboekje in. De 8.000 winnaars wonnen een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament. Dit
jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo’n competitie houden, nu met 150.000 kinderen en 12.000 prijswinnaars.
Een quizboekje kost € 0,25,- per deelnemer, een Nieuw Testament voor de prijswinnaars € 4,-. Collecteer mee,
zodat nog meer kinderen speels aan de slag kunnen met de Bijbel.

Pastoraal. Meldpunt en coördinatie: Erik Graafland, pastoraat@kerkaandelinge.nl, 0345-631455.
Op dinsdag 8 augustus overleed Huibert van Ooijen, Eiland 1/508, in de leeftijd van 92 jaar. De afscheidsdienst vindt
maandag 14 augustus plaats om 14.00 uur in rouwcentrum Rehoboth en aansluitend zal de overledene worden
begraven op de naast gelegen begrafenisplaats.
Afgelopen maandag 7 augustus is Johannes van Kleij, de vader van Cor van Kleij overleden. Hij is zaterdag
begraven in Schoonrewoerd, waar hij woonde en kerkte. We bidden voor Cor en zijn familie.
Afgelopen woensdagmiddag 9 augustus is Floor Blom, Onega 30, naar het verpleeghuis Beatrix in Culemborg
gebracht. Hoe lang hij daar zal blijven is nog niet bekend.
Huwelijksjubileum. Afgelopen donderdag 10 augustus was het 50 jaar geleden dat we zijn getrouwd. Wij hebben dit
in familiekring mogen vieren en zijn God bijzonder dankbaar dat we dit in goede gezondheid mochten beleven.
Bert en Jopie Vonk, Frans L Blomlaan 19.
Bloemengroet. De bloemen van afgelopen zondag zijn gebracht naar mevr. T. de Keijzer, Achterdijk 40.

HiP, Hulp in Praktijk. Als u in een situatie terecht komt waarbij u voor een korte periode praktische hulp nodig heeft
kunt u contact met ons opnemen. Telefonisch met mevrouw Ria van Splunder, tel. 0345-632433 of Annie
Bruggeman, tel. 0345-632444 of via de e-mail, kadlhulpinpraktijk@outlook.com
Gebedenboek. In de diensten van Kerk aan de Linge ligt bij de ingang het gebedenboek. Hierin kunt u aangeven
voor wie of wat u voorbede vraagt. Dat kan zijn voor iemand die ziek is of in zorg, maar het kan ook zijn dat u
aandacht wilt vragen voor de bijbelkring, de zending of ander (kerken)werk. Wanneer het om mensen gaat,
vertrouwen we erop dat u het met hen heeft besproken en weet dat hun namen genoemd mogen worden!
Zomervakantie! Vandaag is de laatste zondag met het traditionele vakantierooster van de Kindernevendienst. Vanaf
volgende week zondag 20 augustus wordt er weer gewerkt met de drie groepen. Vanaf deze plek wensen wij u en
jullie allemaal een fijne zomer, leiding Kindernevendienst
The A(frica)Team komt terug! Gisteren was het al weer 3 weken geleden dat The A(frica) Team vertrok naar
Kaapstad. Het team heeft heel hard gewerkt, veel meegemaakt en veel gezien. Vandaag op zondag 13 augustus
stappen ze in het vliegtuig om morgenochtend om ca. 09.40 uur aan te komen op Schiphol. Voor het allerlaatste
stukje naar Leerdam hebben alle ouders gezamenlijk een bus geregeld. Wij verwachten The A(frica) Team
omstreeks 11.30 uur bij de Bethelkerk. U wordt van harte uitgenodigd om het team welkom te heten. Wij drinken met
z’n allen een kop koffie/thee/limo en eten een stukje taart (nu gebakken door de ouders) en sluiten de reis dan
samen af.
Let op - de vlucht kan vertraging oplopen dus houdt teletekst/internet in de gaten: vlucht TK1951 vanuit Istanbul.
De werkgroep Herinrichting Kerkzaal Bethelkerk heeft al de nodige ideeën en reacties ontvangen, daar zijn we
blij mee! Hebt u nog geen gelegenheid gehad uw reactie te geven, mail deze dan gerust naar donga@upcmail.nl.
Graag ontvangen wij ook foto’s van kerkzalen waar u geweest bent en waarvan u iets wel of juist niet mooi en
aansprekend vond. Verder hebben we bij ons kerkblad informatie verspreid over een prijsvraag voor een nieuw
ontwerp van de inrichting van de kerkzaal. Deze prijsvraag is bedoeld voor de jongeren/kinderen in onze gemeente,
maar uiteraard zijn voorstellen van oudere gemeenteleden ook van harte welkom! De werkgroep: Armande Breure,
Linda van Dam, Marrian Dijk, Janine Sanders, Bram Breure, Erwin Donga.
Eetproject. Het eetproject is deze maand op donderdag 17 augustus. Op het menu staat: slasoep, gehakt
cordonbleu met gekookte aardappelen en witlof, bloemkool en een bakje appelmoes. Het toetje is een verrassing. Na
het eten is er koffie of thee. De locatie is de nevenruimte van de Bethelkerk en de prijs is € 7.75. De zaal is open van
11.45 tot 13.45 uur. Als u mee wilt eten geef u dan op bij Ans Vlietstra, tel. 785646 of Gré Mulder, tel. 613837. Dit
kan tot maandag 14 augustus 12 uur.
Zomervakantie. Ds. Johan van den Berg heeft vakantie van 29 juli t/m 20 augustus. Gedurende deze periode zal ds.
Ben Heijting hem in voorkomende gevallen vervangen.
Inloopochtend. In de vakantiemaanden juli en augustus is er geen inloopuur.
Uitwisselingsavond Bijbelleesproject. Op vrijdag 18 augustus om 19.00 uur zijn deelnemers aan het
Bijbelleesproject Bijbel in Gewone Taal Leerdam weer van harte welkom in De Kandelaar voor een Uitwisselingsuur.
Ieder die haar of zijn leeservaringen wil delen of vragen heeft naar aanleiding van het gelezene is van harte welkom!
Nog een maand en dan is het einddoel bereikt: een ieder die vanaf het begin meelas heeft dan in twee jaar tijd de
hele Bijbel gelezen. De laatste uitwisselingsbijeenkomst is vrijdag 15 september. We delen dan nog een keer onze
leeservaringen.
Collecten dd. 6 augustus 2017: Kerk € 164,55 en Diaconie € 158,55
Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen
Kerkdienst op zondag 20 augustus 2017
9.30 uur
Grote Kerk
ds. Ben Heijting

Misschien mist u vandaag iemand in de kerk.
Waarom zou u de nieuwsbrief niet voor haar of hem meenemen en bezorgen?
Uw kopij voor de nieuwsbrief stuurt u tot donderdag 19.00 uur naar nieuwsbrief@kerkaandelinge.nl

