Kerk aan de Linge
PKN Gemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN ZONDAG 5 AUGUSTUS 2018, 7e 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 – Mevr. Lenie Jumelet-van den Berg
Ouderling van dienst Martin van Gent
Organist
Piet van Dijk
Lector
Nel Graafland
Kindernevendienst
Groep A: Marry den Hartog
De kinderen volgen de kaarsendrager. Geeft u uw kind ook geld mee voor ons adoptiekindje van
Stichting Olopikidong’oe in Kenia?
Collectes
1. Wijkgemeente KadL, 2. Diaconie. 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
Lied “Welkom mensen hier gekomen”; Psalm 133; Psalm 42: 3; Psalm 42: 6; Lied 302; Lied 364:
5; Lied “Een vader had twee zonen”: 1 / 2 en 3; Lied 908: 4, 5 en 6; Lied 793: 1 en 3
Lezingen
Genesis 46: 28 – 30; Lucas 15: 18 – 20
Beide lezingen gaan over een zoon en een vader. Zulke teksten spitsen onze oren. Er is zoveel gaande in relaties
tussen ouders en kinderen. Kinderen en ouders, soms zoeken ze elkaar, soms stoten ze elkaar af. Ze kunnen in diepe
verbondenheid met elkaar optrekken, maar evengoed zien we dat ze van elkaar kunnen vervreemden. En misschien is
het tussen God en mens niet anders.
Het gaat over twee oude verhalen, maar het zou zomaar kunnen dat we al luisterend ontdekken dat het over ons gaat.
Twee vaders die hun zoon ontmoeten, twee zonen die hun vader ontmoeten - als je het leest dan doet dat wat met je.
Welkom mensen hier gekomen: tekst Piet Schelling; melodie: “Samen in de naam van Jezus”
Welkom mensen hier gekomen,
welkom allen in dit huis!
Waar wij van een toekomst dromen,
zonder muren, als een thuis.
Laten wij ons openstellen
voor Gods Geest die liefde schept,
voor het Woord dat zal vertellen
van een leven, ongerept.
Een vader had twee zonen: tekst Piet Schelling: melodie: “Der winter ist vergangen”
Een vader had twee zonen,
twee zonen bij hem thuis.
De een bleef bij hem wonen,
de ander ging van huis.
De laatste vroeg zijn erfdeel
voor leven onbegrensd,
de vader gaf het aandeel,
en bad: sjaloom gewenst!

De jongen trok naar buiten
verspeelde lief en goed.
Ginds liep hij zonder duiten
zijn loon was bitterzoet.
Toen kwam hij tot bezinning
na veel verdriet en strijd.
Zijn grootste overwinning
was zeggen: ik heb spijt

Met angstige gedachten
ging hij terug naar huis.
De vader stond te wachten
en groette: welkom thuis!
De liefde van de vader
verbeeldt Gods openheid.
God komt ons eeuwig nader,
zijn naam: Bewogenheid.

Pastoraal. Meldpunt en coördinatie: Erik Graafland, pastoraat@kerkaandelinge.nl, 0345-631455.
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

Voorgangers zijn voorbijgangers! Als gemeente worden wij op 2 september a.s. in het bijzonder hierbij bepaald.
We nemen afscheid van Johan van den Berg als onze predikant. Samen met Gerlinde, Dieke, Laurens en Maritza
vertrekt hij naar Appingedam. De officiële afscheidsdienst is ’s morgens. ’s Middags van 14.00 tot 16.00 uur willen we
op een meer informele manier stilstaan bij deze bijzondere gebeurtenis. We nodigen alle gemeenteleden van Kerk aan
de Linge van harte uit om die middag in de Bethelkerk afscheid te nemen van de fam. Van den Berg.
Zomerperiode Kindernevendienst. Zoals gebruikelijk hanteren we deze weken het zomerrooster met iedere zondag
één groep voor alle leeftijden. Een fijne zomer toegewenst, leiding kindernevendienst
Vakantie ds. Van den Berg. Van 21 juli tot en met 12 augustus heeft ds. Johan van den Berg vakantie en vanaf 20
augustus verhuisverlof. In deze periode zal ds. Ben Heijting hem vervangen.
Eetproject 55+. Het eetproject houdt geen vakantie. Op donderdag 16 augustus is er eetproject. Op het menu staat:
maissoep, Aziatische kip met pittige noedelsalade en het toetje is iets met rabarber. Na het eten is er koffie of thee. De
prijs is € 7.75. De nevenruimte van de Bethelkerk 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 13 augustus 12 uur.
Geen inloopspreekuur. In de maanden juli en augustus is er vanwege de zomervakantie geen inloopspreekuur in De
Kandelaar op de donderdagmorgen.
Collecten dd. 29 juli 2018. Kerk € 172,65 en Herinrichting Kerkzaal € 188,50
College van kerkrentmeesters.
Agenda
Maandag

6 aug.

13.45 uur

Bethelkerk

Handwerkgroep

Kerkdienst op zondag 12 augustus 2018
9.30 uur
Bethelkerk
ds. M.F. Meeder-van Hof uit Nieuwendijk

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

