Kerk aan de Linge
PKN Gemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN 3 SEPTEMBER 2017, 11e ZONDAG VAN DE ZOMER
9.30 uur Bethelkerk – ds. Johan van den Berg – Heilige Doop
Ouderling van dienst Kees Verburg
Organist
Koos Schoorstra
Lector
Erwin Donga
Kindernevendienst
Groep A: Michelle de Bie, Groep B: Coriëlle Peverelli, Groep C: Myrthe Stoops
De kinderen volgen de kaarsendrager. Geeft u uw kind ook geld mee voor in de duifspaarpot
van Kerk in Actie!
Collectes
1.Missionair werk/kerkgroei, 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 105: 1 en 3; Lied 463: 1, 2, 6, 7 en 8; Lied 305: 1, 2 en 3; Kinderlied “Jezus liefde is zo
wonderbaar”; Licht van Pasen; Lied 313: 2 en 5; Lied 534: 1, 2 en 4; Lied 357: 1, 2 en 3;
Gezongen Geloofsbelijdenis; Lied 347: 1; Psalm 95: 1 en 3; Gezongen Onze Vader; Lied 425
Lezingen
Marcus 7: 31 - 37
In deze dienst mag de Heilige Doop worden bediend aan Rosalynn Fortuijn, dochter van Wilco en Daniëlle Fortuijn-van
Genderen (Oranje Nassaulaan 10), en aan Benthe Breure, dochter van Bram en Christi Breure-Schouten (Baronie 26,
Asperen). Het (Luthers) leesrooster geeft als evangelielezing voor deze zondag Marcus 7:31-37 aan: de mensen
brengen een dove man die moeilijk kan praten bij Jezus en vragen Hem de man te genezen. Jezus doet wat zij vragen,
maar zij doen niet wat Hij hen vraagt: hun mond houden over wat Hij heeft gedaan.
Collecte voor Missionair werk en kerkgroei: Help de nieuwe kerk in Noordwelle.
Vespers, maaltijden, wandelingen en retraitedagen vormen de ingrediënten van Kloosterwelle, een plek voor rust,
inspiratie en zingeving rond de Corneliuskerk in Noordwelle (Zeeland), tevens pioniersplek van de Protestantse Kerk.
“Hier kun je even loskomen van de wereld”, zegt Hanna Hoogerhuis, lid van het pioniersteam. Lange tijd was ze van
de kerk verwijderd, maar ervaringen met kloosterbezoek brachten haar terug. “Het mystieke geeft me ruimte.” De
wekelijkse vesper biedt veel stilte. “In het begin vond ik dat ongemakkelijk, maar ik ben er aan gehecht geraakt. Het
laat me het goddelijke ervaren. Ik heb meer innerlijke rust gekregen.” De collecte maakt pioniersplekken als
Kloosterwelle, waar het goddelijke kan worden ervaren én waar een band tussen mensen ontstaat, mogelijk.
Pastoraal. Meldpunt en coördinatie: Erik Graafland, pastoraat@kerkaandelinge.nl, 0345-631455.
Donderdag 24 augustus ben ik, Ria Hagedoorn, weer definitief thuisgekomen op de Glashof 3. Graag wil ik iedereen
bedanken voor hun blijk van medeleven gedurende de tijd dat ik in het Erasmus MC was opgenomen.
Dhr. Wim Haag (Kruiswerf 25) verbleef afgelopen week nog in het UMC. Hoewel hij momenteel sondevoeding krijgt,
verloopt zijn herstel zo goed dat hij rond dit weekend naar huis mag/mocht komen. Dhr. J. Klaarenbeek (Lingedijk 135,
Oosterwijk) verblijft nog in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein.
Inloopspreekuur. Vanaf deze maand beginnen de predikanten weer met het inloopspreekuur. A.s. donderdag 7
september is ds. Ben Heijting van 09.00 tot 10.00 uur aanwezig in De Kandelaar, Achter de Kerk 21.
Start weekend. Komt u/jij ook naar het startweekend? Wanneer: zaterdag en zondag 9 en 10 september.Informatie
over zaterdag kunt u vinden op de uitnodiging. Zondag na de startdienst zal de leiding van het jeugdwerk informeel
maar ludiek in gesprek gaan met geinteresseerde ouders en drinken we koffie.Wie wil er voor wat lekkers bij de koffie
zorgen op zondag 10 september, graag doorgeven aan Christina Boogaard (christinaderuiter73@gmail.com) 0630284545. Werkgroep startweekend, Ida Kuijntjes, Marjan Zwolle, Erik de Gier, Matthijs en Christina Boogaard
Huwelijk. Op zaterdag 9 september hopen Robert van Bambost en Daisy van Rooij (Hendrik van Nassaustraat 24)
met elkaar in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging en inzegening vindt die middag om 14.30 uur plaats in de
Bethelkerk. De leiding van de trouwdienst is in handen van ds. Johan van den Berg. Vanaf deze plaats wensen wij
Daisy en Robert van harte geluk met hun mooie voornemen. Wij bidden dat God hun keuze voor elkaar mag bekronen
met zijn zegen, die zich ook uitstrekt over ieder die hun door Hem op hun levenspad is en wordt toevertrouwd.
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. Syrie & 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 twee dingen meenemen: een kleedje en iets lekkers
te eten! Geef 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 2017
naar het Dr. Reilingplein en stem op Thuis in Leerdam! Team van Thuis in Leerdam

Correctie afsluiting Bijbelleesproject. Door een misverstand staat in het blad Kerk aan de Linge de aanvangstijd van
de slotavond van het Bijbelleesproject “Bijbel in Gewone Taal” verkeerd vermeld. De bijeenkomst op vrijdagavond 15
september begint bij uitzondering om 20.00 uur (en niet om 19.00).
Collecten dd. 27 augustus 2017: Kerk € 196,81, Diaconie € 189,20
College van Kerkrentmeesters en Diakenen
Agenda
Maandag
4 sept.
Maandag
4 sept.
Donderdag 7 sept.

14.30 uur
19.00 uur
9.00 uur

Bethelkerk
Bethelkerk
Kandelaar

Handwerkgroep
Overleg pastoraal Team Zuid
Inloopspreekuur – ds. Ben Heijting

Kerkdiensten op zondag 10 september 2017
9.30 uur
Bethelkerk
ds. Johan van den Berg, ds. Detlef Bolhken en ds. Ben Heijting
Startzondag / PKNdienst
Collecte op 10 september 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
Afsluitende Vesper startzondag

Kunstvesper
Zondag 10 sept. 17.00 uur
Grote Kerk Leerdam
Avondgebed volgens de liturgie van de traditionele Engelse Evensong met composities van Palestrina, Statham en
Rutter.
Voorgangers: ds Ben Heijting en ds Johan van den Berg
organist: Arie Woudenberg
cantorij o.l.v. Janko Fraanje

Marc Chagall, De witte kruisiging, detail

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

