Kerk aan de Linge
PKN Gemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN ZONDAG 7 OKTOBER 2018, 3e VAN DE HERFST
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 - dr. Ben Heijting - Israëlzondag - Installatie van Margot Overduin als kerkelijk werker
Ouderling van dienst Bram Dijk
Organist
Koos Schoorstra
Lector
Nel Graafland
Kindernevendienst
Groep A: Corielle Peverelli, Groep B: Ariënne van Wieren.
De kinderen volgen de kaarsendrager. Geeft u uw kind ook geld mee voor ons adoptiekindje
van Stichting Olopikidong’oe in Kenia?
Collectes
1. Kerk en Israël, 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.
Liederen
Lied 8a; Lied 301k; Lied 150a: 1 en 2; Licht van Pasen; Lied 612; Lied 326: 1, 2, 5 en 6;
Lied 827; Lied 239: 7; Lied 367e en Lied 150a: 3 en 4
Lezingen
Genesis 1: 26 – 27 en 2: 18 en Marcus 10: 1 - 16
Inleiding in een bediening
Presentatie
Voorganger:
Om gehoor te geven aan zijn opdracht ten behoeve van de pastorale arbeid heeft de
kerkenraad ondersteuning gezocht. De kerkenraad heeft die ondersteuning gevonden in de
kundigheid en de arbeid van Margot Overduin. Zij weet zich geroepen tot een bediening ten
behoeve van de pastorale arbeid in Kerk aan de Linge. Wij mogen haar dan inleiden in haar
bediening.
Onderwijzing en toelichting
Vragen
Gebed en handoplegging
Aanvaarding
Voorganger:
Gemeente, wilt u Margot Overduin in uw midden ontvangen en haar hooghouden in haar
bediening?
Gemeente:
Ja, dat willen wij van harte!
Lied
Gezang 239: 7
17.00 uur Grote Kerk - dr. Ben Heijting - Bach Cantatedienst m.m.v. de Cantorij o.l.v. Janko Fraanje
Ouderling van dienst Erik Graafland
Organist
Arie Woudenberg
Collectes
1. Doel Israël. 2. Instandhouding predikantsplaatsen. Uitgang: Grote Kerk.
Uitgevoerd wordt Cantate BWV 98: ‘Was Gott tut, das ist wohlgetan’ (J.S. Bach). Bach schreef deze cantate voor de
21e zondag na Trinitatis in het jaar 1726. De cantate begint feestelijk met een levendige instrumentale introductie,
waardoorheen het koor het koraal ‘Was Gott tut das ist wohlgetan’ zingt. Dat lijkt te getuigen van een stevig
godsvertrouwen. Toch laat Bach in het cantatelibretto de twijfel toe als de tenor zich in het tweede deel afvraagt
hoelang angst en ellende nog moeten blijven bestaan. Ondanks ons hulpgeroep lijkt er geen redding te zijn. De
omslag vindt plaats in de daaropvolgende sopraanaria. Zij vertolkt de stem van de gelovige die zich als het ware
moed in zingt. In het vierde deel roept de alt de gelovige op te vertrouwen in Gods mededogen waarna de bas, in
analogie met het verhaal van Jakob die met God worstelde, de woorden zingt ‘Meinen Jesum laß ich nicht, bis mich
erst sein Angesicht wird erhöhen oder segnen’. Het koor sluit de cantate af met een slotkoraal. Naast de cantate
voeren koor, solisten en orkest de prachtige anthem ‘Rejoice in the Lord alway’ van Henry Purcell uit.
De toegang is gratis. Wel wordt er bij de uitgang een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.
Iedereen is van harte welkom!

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.

Nieuwe opzet basiscatechese! Vanaf dit seizoen krijgt de basiscatechese een nieuwe opzet. Enkele van jullie was
het al opgevallen dat de uitnodiging voor basiscatechese uitbleef. Er is gekozen voor een combinatie van basiscatechese met Rock Solid! Gedurende de Rock Solid avonden zullen er basiscatechese-elementen worden toegevoegd
aan de inhoud van die avond. Deze keuze is gemaakt op basis van de lage opkomst gedurende de diensten op
zondagochtend. Voor vragen kunt u terecht bij Charlotte Donga, charlottedonga@gmail.com, 0345-617631.
Start Solid Friends (14-18 jaar) - Vanmorgen maken we de start het nieuwe seizoen van Solid Friends. We zien
elkaar rond 11:00 uur in de jeugdruimte van de Bethelkerk. We gaan er weer een mooi seizoen van maken. Uiteraard
sluiten we af met een heerlijke lunch! Tot straks!? Roline den Hartog
Het Top2000 koor gaat beginnen! Vanavond om 19.00 uur in de Bethelkerk is de eerste repetitie van het Top2000
koor. We repeteren de komende maanden op de zondagavonden. De Top2000 dienst wordt gehouden op zaterdag
29 december om 19.00 uur. Als je zin hebt om mee te zingen, stuur dan een mailtje naar erwindonga@hotmail.com.
Fusieproces. Zoals eerder gemeld hebben de (algemene) kerkenraden van de Hervormde Gemeente en de
Gereformeerde Kerk op 21 december 2017 besloten tot vereniging (fusie). Er ontstaat dan een Protestantse
Gemeente Leerdam, die zal bestaan uit drie wijkgemeenten: de Hervormde wijkgemeente Centrum-Oost, de
Hervormde wijkgemeente West en de Protestantse wijkgemeente Kerk aan de Linge. Inmiddels is door alle betrokken
instanties formele goedkeuring verleend. Ook het probleem met de belastingdienst is opgelost. Daarom kan de akte
nu bij de notaris passeren, waarmee de vereniging daags daarna een feit is. Dit passeren staat op 9 oktober a.s.
gepland. In de volgende uitgave van het kerkblad staat een uitgebreider artikel, ook over de bezwaarschriften die
waren ingediend door een drietal leden van de Hervormde Gemeente.
Inloopspreekuur. Het inloopspreekuur is op donderdag van 9.00 tot 10.00 uur in De Kandelaar. Op 11 oktober is ds.
Ben Heijting aanwezig. Weet u van harte welkom in De Kandelaar!
Mariakerk. De kerkzaal van de Bethelkerk wordt heringericht van eind oktober tot half december. In die periode
kunnen we geen gebruik maken van de kerkzaal. De Rooms Katholieke Mariaparochie is zo vriendelijk ons de
Mariakerk ter beschikking te stellen voor de erediensten. De eerste zondag dat we in de Mariakerk zijn is 4 november.
We hebben daar niet de beschikking over een beamer, dus liedboeken mee.
Feestelijke dienst zondag 6 januari 2019 - Zondag 6 januari vieren we als Kerk aan de Linge dat de fusie 'rond' is,
de Bethelkerk 50 jaar bestaat en dat we de heringerichte kerkzaal van de Bethelkerk officieel in gebruik mogen
nemen. Ds. Johan van den Berg en ds. Ben Heijting gaan samen voor deze ochtend. Armande Breure en Martin van
Gent zijn gevraagd een werkgroepje samen te stellen die de dienst en festiviteiten die dag mede vorm gaan geven.
Een aantal geïnteresseerden om mee te helpen bij de voorbereiding heeft zich al aangemeld. Wilt u / wil jij ook
meedenken? De eerste brainstormbijeenkomst staat gepland voor vrijdagavond 12 oktober 20:00 uur in de
Bethelkerk. Ook kun je even contact zoeken met Armande of Martin.
Eetproject 55+ . Op donderdag 18 oktober is er weer eetproject. Iedereen die mee wil eten, kan aanschuiven. Wat
eten we? We beginnen met wortelsoep, daarna het hoofdgerecht koolrabi met kaassaus, sukadelapje, gekookte
aardappelen en appelmoes. Dan het toetje. Na het eten drinken we 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 15 oktober om 12.00 uur.
Kerk en Israël. Op 24 oktober wordt in Maranatha (Burgerstraat 1) een avond gehouden met als thema ‘Verzoening
in het Midden-Oosten?’. Spreker is dhr. Piet Jonkers, directeur van de NEM. Hij zal een lezing houden met de titel:
‘Izaäk - Ismaël als startpunt naar het heden’. Aanvang is 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur). Aan het eind van de
avond wordt een collecte gehouden. De commissie Kerk en Israël hoopt velen van u van harte welkom te heten.
Collecten dd. 30 september. Kerk € 208,50 en Diaconie € 194,20. Colleges van Kerkrentmeesters en van Diakenen
Agenda
Zondag
Zondag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag

7 okt.
7 okt.
9 okt.
11 okt.
11 okt.
12 okt.

11.00 uur
19.00 uur
18.45 uur
9.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Bethelkerk
Bethelkerk
De Kandelaar
De Kandelaar
Bethelkerk
Bethelkerk

Solid Friends
Kick-off Top2000 koor
Groeicatechese
Inloopspreekuur – ds. Ben Heijting
Moderamen
Voorbereiding feestelijke dienst 6 januari 2019

Kerkdienst op zondag 14 oktober 2018
9.30 uur
Bethelkerk
ds. Ben Heijting – Micha-zondag

Uw kopij voor de nieuwsbrief stuurt u tot donderdag 19.00 uur naar nieuwsbrief@kerkaandelinge.nl

