Kerk aan de Linge
PKN Gemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN ZONDAG 9 SEPTEMBER 2018, 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. Ben Heijting
Ouderling van dienst Armande Breure
Organist
Janko Fraanje
Lector
Nel Graafland
Kindernevendienst
Groep A: Jacolyn en Jonathan, Groep B: Michelle de Bie
De kinderen volgen de kaarsendrager. Geeft u uw kind ook geld mee voor ons adoptiekindje van
Stichting Olopikidong’oe in Kenia?
Collectes
1. Landelijk jeugdwerk, 2. Wijkgemeente KadL.
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 (Arcangelo Corelli)
tijdens de collecte: Lob sei dem allmächtigen Gott (BWV 602 / 704), J.S. Bach
na de dienst: Fuga in h über ein Thema von Corelli (BWV 579), J.S. Bach
Liederen
Psalm 146a: 1,2 en 3; Psalm 146a: 7; Licht van Pasen; Lied 326; Lied 838: 4; Lied 984;
Lied 367e; Lied 836
Lezingen
1 Koningen 21; Marcus 8: 34 - 38
Vanwege de doopdienst van zondag 26 augustus schuift de laatste zomerdienst in de serie over Elia door naar deze
zondag. We lezen 1 Koningen 21, het vijfde grote verhaal over Elia. Nog één keer maakt Elia zich kwaad als hij merkt
dat in zijn land, het beloofde land, het recht van de sterkste de dienst uit maakt. Achab is bezig met ‘landjepik’ om er
zelf rijker van te worden. Hij mist elk besef dat ‘land’ geen bezit is maar erfgoed, gegeven om te beheren, niet in de
laatste plaats voor hen die na ons komen. Het laatste grote verhaal over Elia - zijn hemelvaart - beschreven in 2
Koningen 2: 1-18, lazen en overdachten we al tijdens de dienst op Hemelvaart. Elia vaart ten hemel. Hij kan zomaar
opeens weer opduiken deze profeet. Als het erop aan komt. Zoals bij Jezus op de berg. Joden laten altijd een stoel
voor Elia leeg. Als teken dat hij zomaar opnieuw binnen kan vallen en ons dus ook lastig kan vallen met zijn
ongevraagde zuivere boodschappen. Want elke tijd heeft profeten en profetie nodig, de onze niet in het minst.

Pastoraal. Meldpunt en coördinatie: Erik Graafland, pastoraat@kerkaandelinge.nl, 0345-631455.
Deze week is Margot Overduin begonnen als kerkelijk werker. Zij vervangt ds. Johan van den Berg in de pastorale
Wijk Zuid, voor zover dat mogelijk is binnen haar aanstelling van 2 dagdelen per week. Zij is daarmee voor het
pastoraat de collega van ds. Ben Heijting. Doorgaans komt zij op donderdag naar Leerdam. Zodoende kan zij ook het
inloopspreekuur waarnemen. Het rooster voor de overige donderdagen van september is: op donderdag 13 en 27
september treft u Margot Overduin in de Kandelaar van 9.00 tot 10.00 uur. Op donderdag 20 september is ds. Heijting
aanwezig.
Privacy gemeenteleden. Als Kerk aan de Linge willen we zorgvuldig omgaan met de privacy van onze
gemeenteleden. Daarom heeft de kerkenraad besloten om in de nieuwsbrief die op de website wordt gepubliceerd
geen informatie over zieken op te nemen. Op de papieren nieuwsbrief en in het kerkblad worden die gegevens wel
gepubliceerd omdat dit een belangrijk onderdeel is van het omzien naar elkaar.
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
Nieuwe editie Petrus. Op de lessenaar liggen vandaag weer exemplaren van het tijdschrift Petrus van de PKN. Het
staat vol persoonlijke en inspirerende verhalen over hoe samen kerk-zijn mensen troost, steun en zin geeft; eerlijke
verhalen over geloof, hoop en liefde. Soms ontroerend, soms vol twijfel, maar altijd puur en menselijk. Neem gerust
een exemplaar mee naar huis om te lezen of om als inspiratie aan een ander door te geven.
Gemeentereis Rome. Op vrijdag 14 september bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom in De Kandelaar om u te
laten informeren over een gemeentereis naar Rome van maandag 6 t/m woensdag 15 mei 2019. Het programma wordt
van dag tot dag gepresenteerd. Na de pauze spreken we over praktische aspecten van de reis en is er natuurlijk
gelegenheid vragen te stellen. Aan het einde van de avond vernemen we graag of u serieus belangstelling heeft om
mee te gaan. Wie weet tot ziens op de informatieavond, Ben en Willijanneke Heijting

Groeten van de Farmsumerweg. Beste, lieve gemeenteleden van Kerk aan de Linge. Gerlinde en ik willen jullie
allemaal heel hartelijk bedanken voor het mooie afscheid van afgelopen zondag. Voor mijzelf was het een bijzondere
vreugde dat we met zoveel mensen het Avondmaal mochten vieren. Dat heeft me diep geraakt. Daarnaast wil ik
iedereen die ons die dag heeft toegesproken, officieel en persoonlijk, danken voor de goede, lieve en warme woorden
die we meekregen. Ook de mensen die ons via een kaartje of een mailtje goede wensen meegaven: hartelijk dank! Het
was overweldigend. We zijn blij met het cadeau van de gemeente: een fors geldbedrag om de woonkamer van de
nieuwe pastorie mee in te richten. We moeten nu op zoek naar een of twee banken en een stel fauteuils: het is een
grote woonkamer met ruimte voor twee zithoeken; een met en een zonder TV (drie keer raden waar de kinderen gaan
zitten...). Als de aankoop is gedaan en alles op z’n plek staat, sturen we een foto voor het kerkblad.
Verschillende mensen hebben gevraagd om contactgegevens in Appingedam. Mijn mailadres blijft onveranderd:
dsjvandenberg@solcon.nl. Het postadres is: Farmsumerweg 1, 9902 BK Appingedam. Telefoon: 0596-788702
(werktelefoon, privé-nummer moet nog geïnstalleerd).
Henk van ’t Pad hoopte (eiste?) dat ik op zondag 6 januari a.s. terug zou komen om met de gemeente de
ingebruikneming van de kerkzaal, de verjaardag van Kerk aan de Linge, de totstandkoming van de Protestantse
Gemeente Leerdam en 50 jaar Bethelkerk te vieren. Met vreugde kan ik meedelen dat het preekrooster in Appingedam
daarvoor alle ruimte biedt. Dus – zo de Heer wil en wij leven – zal ik er die zondag bij zijn! Vanaf deze zondag ben ik
predikant van Kerk aan de Linge af, en ben ik samen met Gerlinde bevestigd als predikant van de Protestantse
Gemeente Appingedam. Een laatste keer mag ik jullie groeten als jullie eigen dominee en draag jullie daarmee in het
volste vertrouwen over aan de goede zorgen van ds. Ben Heijting. Beste Ben, lieve gemeente van Kerk aan de Linge,
hartelijk dank voor ruim vijf goede jaren!
Met grote groet, Gode bevolen, ds. Johan van den Berg
Startdag op zondag 16 september, 09.30 uur. SAMEN is het thema voor het nieuwe kerkelijke seizoen. We maken
de start SAMEN met de Lutherse gemeente en doen dat in de Grote Kerk. Na de gezinsdienst is er in de kerk van alles
te doen. Iets drinken, maar anders dan anders. Voor de kinderen en jongeren zijn er aparte activiteiten. We blikken
vooruit op het nieuwe seizoen, met aandacht voor enkele hoogtepunten en plannen. Rond 12.15 uur gaan we SAMEN
voor de lunch naar de Bethelkerk. Hoe we die organiseren? Dat staat hieronder.
Startdag – de lunch. Het is niet persé nodig om je voor de lunch aan te melden. Zie hiervoor de uitgedeelde
uitnodiging. Er is vast genoeg voor ons allen. In de hal liggen gekleurde kaartjes waarop ingrediënten voor de lunch
vermeld staan. Wie zo’n kaartje meeneemt, zorgt ervoor dat het ingrediënt dat daarop vermeld staat, op
zondagmorgen 16 september vóór de dienst wordt afgegeven in de Bethelkerk. Leden van de werkgroep
duurzaamheid coördineren de lunch. Zullen we er SAMEN voor zorgen dat de lunch zoveel mogelijk fairtrade is? En de
kaartjes? Die vinden hun weg wel in onze handen.
Eetproject 55+. Op donderdag 20 september is er weer eetproject voor 55-plussers die gezellig met andere
leeftijdgenoten willen eten. Op het menu staat deze keer: kervelsoep, varkensschnitzel, gekookte aardappelen, andijvie
en worteltjes met een rauwkostje en een verrassingstoetje. 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 17 september 12 uur.
Collecten dd. 2 september 2018:
Kerk/Heilig Avondmaal € 267,22, Herinrichting Kerkzaal € 257,26, Diaconie/Heilig Avondmaal € 220,07
Colleges van kerkrentmeesters en van diakenen.
Agenda
Maandag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag

10 sept.
13 sept.
13 sept.
14 sept.

20.00 uur
19.30 uur
9.00 uur
20.00 uur

Bethelkerk
Kandelaar
Kandelaar
Kandelaar

Werkgroep Eredienst
Kerkenraad
Inloopspreekuur. Margot Overduin
Informatieavond Gemeentereis Rome

Kerkdiensten op zondag 16 september
9.30 uur
Grote Kerk
ds. Ben Heijting en ds. Detlef Bohlken - Startdienst

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

