Kerk aan de Linge
PKN Gemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN ZONDAG 10 SEPTEMBER 2017, 12e 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. Johan v.d. Berg, ds. Detlef Bohlken en ds. Ben Heijting – Startzondag/PKN-dienst
Ouderling van dienst Henk van ‘t Pad
Organist
Janko Fraanje
Lector
Bram Dijk
Kindernevendienst
Groep A: Ida Kuyntjes; Groep B: Lianne Verstegen; Groep C: Mirande Kaasschieter.
De kinderen volgen de kaarsendrager. Geeft u uw kind ook geld mee voor in de duifspaarpot
van Kerk in Actie!
Collectes
1. Landelijk Jeugdwerk (JOP), 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.
Orgelspel
Voor de dienst: Adagio & Gigue, A. Corelli
Tijdens de collecte: Wir danken dir, Herr Jesu Christ (BuxWV 224), D. Buxtehude
Na de dienst: Fuga in G (BWV 577), J.S. Bach
Liederen
Lied 300a; Lied 871; Psalm 27: 1, 4 en 7; Lied 528; Lied 534; Lied 975: 1, 2 en 3; Lied 848; Lied
970 en Lied 430
Lezingen
Fillippenzen 2: 5 – 11 en Johannes 14: 1 – 14
Vandaag willen we met twee diensten een goede en zinvolle start maken van het seizoen. In de morgendienst is er
aandacht voor het jaarthema en na de dienst ook voor tal van gemeenteactiviteiten. We maken de start weer samen
met onze Lutherse broeders en zusters. ’s Middags houden we met de Cantorij een kunstvesper in de Grote Kerk.
Bij binnenkomst: Iedereen ontvangt een kaartje met de vraag: Wie is Jezus voor jou/u? Op deze kaart geeft de
kerkganger met een of twee woorden zijn/haar antwoord. In het midden voor het podium staat een ‘boom’ waarin deze
kaartjes worden gehangen. Het jaarthema krijgt ook in deze dienst vorm: Jezus. Niet alleen in de liederen en in de
preek - maar ook in de liturgie. In de vroege kerk begon de dienst met het aanroepen van de Heer, het Kyrie. Deze
roep begint achter in de kerk en mondt uit in het glorialied voorin de kerk. Wij beginnen deze dienst met een
drempelgebed. Na een moment van stilte roepen wij de Heer aan.
Collecte in de morgendienst voor het Landelijk Jeugdwerk (JOP). “Had u echt geen eten in de oorlog?” “Merkte u
iets van God in die jaren?” Zomaar wat vragen die jongeren in een klein dorp in het oosten van het land stelden aan
een ouder gemeentelid. Wat ontstaan er mooie gesprekken als jong en oud in de kerk elkaar echt ontmoeten. En wat
jammer dat deze waardevolle ontmoetingen juist in de kerk, de plek die hiervoor bij uitstek geschikt is, in de praktijk zo
weinig voorkomen. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gelooft in een kerk waar generaties niet zonder
elkaar kunnen. Waar jong en oud elkaar ontmoeten vanuit het geloof dat ze elkaar keihard nodig hebben. Help ons
zoveel mogelijk protestantse kerken te helpen dit daadwerkelijk te realiseren!
17.00 uur Grote Kerk – ds. Johan van den Berg en ds. Ben Heijting
Kunstvesper m.m.v. de Cantorij o.l.v. Janko Fraanje
Ouderling van dienst Dirk Wakker
Organist
Arie Woudenberg
Collectes
1. Ontmoeting+ dak- en thuislozen, 2. Apostolaat en pastoraat. Uitgang: Grote Kerk.
De inhoud van de zendingsbussen is bestemd voor “ZWO helpt helpen”.
Liederen
Lied 533: 1 t/m 6; Lied 72a; vertaling van NLB 157e en 159c gezongen door Cantorij in het
Engels en Lied 239: 1 t/m 7
Lezingen
Jesaja 42: 1 – 4 en Marcus 8: 27 - 33

Pastoraal. Meldpunt en coördinatie: Erik Graafland, pastoraat@kerkaandelinge.nl, 0345-631455.
Dhr. Wim Haag (Kruiswerf 25) mocht afgelopen woensdag weer thuiskomen uit het UMC. Hoewel hij momenteel
sondevoeding krijgt en nog medische verzorging nodig heeft, kan hij met begeleiding door thuiszorg verder thuis
herstellen. Dhr. J. Klaarenbeek (Lingedijk 135, Oosterwijk) verblijft nog in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein.
Gelukkig lijkt zijn toestand iets te verbeteren. Vorige week zaterdag is mw. Van Gent-Speijer (Donk 2) gevallen waarbij
zij haar heup heeft gebroken. Zondag is zij geopereerd en inmiddels is ze voor revalidatie overgebracht naar
Lingesteyn.

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!
Na de startdienst meer informatie over jeugdwerk, Top2000 en herinrichting kerkzaal. De leiding van het
jeugdwerk zal informeel maar ludiek in gesprek gaan met geïnteresseerde ouders. Op zaterdag 30 december houden
we voor de tweede keer onze Top2000 dienst. U kunt vanaf vandaag uw top 3 van favoriete nummers kiezen of u
aanmelden om mee te zingen in het Top2000 koor. Iedereen is welkom om mee te doen! De werkgroep herinrichting
kerkzaal Bethelkerk wil graag haar eerste ideeën presenteren en uw reacties en aanvullingen daarop horen. Denk met
ons mee en maak uw eigen ontwerp voor de kerkzaal! Blijft u ook koffie/thee drinken na de dienst, gemeenteleden
hebben voor wat lekkers gezorgd, namens de werkgroep startweekend bedankt!
Inloopspreekuur. Vanaf september is er weer het inloopspreekuur in De Kandelaar, op donderdag van 9.00 tot 10.00
uur. Ds. Johan van den Berg is aanwezig op 14 september. Weet u van harte welkom in De Kandelaar!
Bijbelleesproject ‘Bijbel in Gewone Taal’ – afronding. Op vrijdagavond 15 september om 20.00 uur hopen wij in de
Kandelaar het twee jaar lange traject van ons Bijbelleesproject feestelijk af te ronden. De deelnemers hebben in twee
jaar de hele Bijbel doorgelezen volgens het rooster dat op de website van Kerk aan de Linge te vinden is. Maandelijks
was er voor ieder die kon en wilde de mogelijkheid om ‘bij te praten’ over wat er was gelezen. Juist door het “aan één
stuk” lezen van bijbelboeken, kwamen er vragen en inzichten naar voren die anders niet bij ons zouden zijn
opgekomen. Zowel de deelnemers als wij (bege)leiders hebben deze ‘trektocht door de Bijbel’ als waardevol en
inspirerend ervaren. Beide predikanten hopen aanwezig te zijn. Ook wie af ten toe of helemaal nog niet eerder kwam,
maar wel het rooster heeft meegelezen, is van harte welkom! Er worden certificaten uitgereikt van het Nederlands
Bijbel Genootschap. Met een hartelijke groet, ds. Ben Heijting en ds. Johan van den Berg.
Grenzeloos Gezellige Picknick met Thuis in Leerdam. Op zaterdag 16 september organiseert Thuis in Leerdam in
de belevingstuin van de Lingebolder een grenzeloze picknick voor Leerdammers en nieuwe Leerdammers
(statushouders uit o.a. Syrië & Eritrea) met het doel om kennis te maken en met elkaar een leuke middag te hebben!
De picknick start om 15.00 uur en duurt tot 18.00 uur. U moet wel 2 dingen meenemen: een kleedje en iets lekkers te
eten! Geeft u op door een berichtje te sturen naar Kees Bel (06-20595891) of per e-mail naar:
thuisinleerdam@gmail.com. Wist u dat Thuis in Leerdam is genomineerd als Beste Sociale Idee van Leerdam? Het
zou natuurlijk prachtig zijn als het mede door de kerken opgerichte Thuis in Leerdam zou winnen. Kom op
woensdagmiddag 13 september naar het Dr. Reilinghplein en stem op Thuis in Leerdam! Team van Thuis in Leerdam.
Eetproject 55+. Op donderdag 21 september is er weer eetproject. Op het menu staat: gebonden paddenstoelensoep,
kalkoenlapje, rode kool en worteltjes met gekookte aardappelen 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 dan kunt zich opgeven bij Ans Vlietstra, tel. 785646 of bij Gré Mulder, tel.
613837. Dit kan tot maandag 18 september 12 uur.
Kloosterweekend 3, 4 en 5 november. Er hebben zich inmiddels 8 mensen aangemeld voor het kloosterweekend
naar het Loibaklooster in Egmond-Binnen. Er is nog plaats! Van harte welkom! De kosten liggen rond de € 140,00 per
persoon, dit is inclusief de maaltijden, koffie en thee. Aanmelden kan nog tot 17 september bij Jeannette v.d. Vlies: tel.
0345-623602/06-30369720 of bij Joke Geerse, tel. 0345-848149. Mailen mag ook: jeannettevdvlies@hotmail.com of
jjgeerse@upcmail.nl.
Collecten d.d. 3 september: “Missionair Werk en Kerkgroei/Z.W.O.” € 235,00 en “Kerk” € 210,76.
Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen.
Agenda
14 september 9.00 uur in De Kandelaar
15 september 20.00 uur in De Kandelaar

Inloopspreekuur
Afsluiting Bijbelleesproject

Kerkdienst op zondag 17 september 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

