Kerk aan de Linge
Protestantse wijkgemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN ZONDAG 4 NOVEMBER 2018, 7e 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 Mariakerk - ds. Ben Heijting – Afscheid en bevestiging ambtsdragers.

VANUIT DE MARIAKERK IS ER HELAAS GEEN UITZENDING VIA INTERNET OF KERKRADIO
Ouderling van dienst
Organist
Lector
Kindernevendienst

Collectes
Orgelspel

Liederen
Lezingen

Henk van ‘t Pad
Janko Fraanje
Aart van Zandwijk
Groep A: Coriëlle Peverelli, Groep B: Ester Dekkers
De kinderen volgen de kaarsendrager. Geeft u uw kind ook geld mee voor ons adoptiekindje van
Stichting Olopikidong’oe in Kenia?
1. Wijkgemeente KadL, 2. Herinrichting kerkzaal.
Tijdens de collecte kunt u de kinderen uit de crèche ophalen, zodat ook zij gezegend worden.
Voor de dienst: Magnificat secundi toni (G. Frescobaldi)
Tijdens de collecte: Meinem Jesum lass ich nicht (G. Kirchhoff)
Na de dienst: Cornet Voluntary (Anonymus, 18th century)
Psalm 139: 1 en 2; Lied 704: 3; Lied 971: 1; Lied 971: 2 en 3;Lied 970; Lied 362: 2; Lied 360: 1;
Lied 363; Lied 361
1 Petrus 2: 1 – 10; Mattheüs 16: 13 – 20

Nu de fusie vanaf woensdag 10 oktober een feit is, heeft de kerkenraad besloten de dienst van afscheid en van
bevestigen van ambtsdragers en kerkelijk medewerkers spoedig daarna te laten plaatsvinden. Deze zondag biedt
daarvoor de eerste mogelijkheid. In feite gaat het om een uitgestelde dienst. Doorgaans vindt deze plaats in
september. Een aantal kerkenraadsleden was reeds aftredend, maar bereid aan te blijven tot het moment van de fusie.
Tijdens onze eerste dienst in de Mariakerk nemen we afscheid van zeven kerkenraadsleden. Dat is geen gering aantal,
gelukkig zijn anderen bereid gevonden toe te treden tot de kerkenraad of zich als kerkelijk werker (zoals diaconaal
rentmeester) in te gaan zetten. De dienst van deze zondag was reeds aangekondigd als een themadienst over
SAMEN. Er is geen reden daar nu van af te zien. Integendeel, de wisselingen in de kerkenraad en breder, aandacht
voor het vrijwilligerswerk, is een extra reden vandaag aandacht te schenken aan het jaarthema.
Afscheid nemen wij van de volgende ambtsdragers:
• Caroline Donga, ouderling-kerkrentmeester
• Hans van Garderen, diaken
• Martin van Gent, jeugdouderling
• Harry Quick, ouderling-voorzitter
• Ina van Vliet, diaken
• Jan-Willem van Wieren, ouderling-kerkrentmeester
• Aart van Zandwijk, diaken
Bevestiging van de volgende ambtsdragers:
• Dirk den Ottelander, diaken (voorzitter wijkraad diaconie)
• Nel Graafland, ouderling-pastoraat
• Michel Kaasschieter, ouderling-kerkrentmeester
• Inge Scherpenzeel, jeugddiaken
En installatie van diaconaal rentmeester:
• Lothilde den Besten

Pastoraal. Meldpunt en coördinatie: Erik Graafland, pastoraat@kerkaandelinge.nl, 0345-631455.
Bloemenbusjes. In de Bethelkerk zijn de giften in de busjes bij de uitgang bestemd voor de bloemengroet. Nu we
enkele weken in de Mariakerk kerken, zijn de bloemenbusjes tijdelijk meeverhuisd. U treft ze aan bij de uitgang van de
Mariakerk.
Eetproject 55+. Op donderdag 15 november is er weer eetproject. Op het menu staat: vermicellisoep, runderstoofpot,
een rauwkostje en een lekker toetje. Na het eten is er koffie of thee. De prijs is € 7.75 . Deze keer is het eetproject in
zaal 5 (de creche) van de Bethelkerk. Deze 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 12 november 12 uur.

Solid Friends (14-18 jaar) - 14 oktober hadden we een geslaagde start van het nieuwe seizoen Solid Friends; een
jeugdruimte vol! We zien elkaar weer zondag 18 (!) november, 11:00 uur. Tot dan! Roline den Hartog
SAMEN eten: Op vrijdag 16 november organiseert de Lutherse gemeente weer een mooie PKN-activiteit, namelijk een
Tafelgesprek. Dit naar voorbeeld van de grote Luther, die graag tafelde en in gesprek ging. Voor deze Tischgespräche
nodigde hij veelal studenten uit, om met hen een goed gesprek te voeren. En kan dat niet beter dan aan een gedekte
tafel? Vrijdag 16 november, inloop vanaf 17.30 uur, in de Luthers Kerk. Graag aanmelden bij Jan Constandse
Verbouwing kerkzaal Bethelkerk is gestart! Nadat vorig weekend al de nodige voorbereidende werkzaamheden
waren uitgevoerd (het orgel is goed ingepakt om verbouwingsstof weg te houden en het meubilair uit de nevenruimte
en van het podium zijn tijdelijk opgeslagen in één van de bijzalen) zijn deze week de aannemers aan de slag gegaan.
En er is al veel gebeurd! Zo is de meterkast met bijbehorende bedrading etc. vervangen door een meer eigentijdse
versie. Verder zijn de banken uit elkaar gehaald, op lengte gezaagd en afgevoerd naar de werkplaats van de
houtbewerker. Het oude podium is gesloopt en in het gat in de vloer dat daaronder tevoorschijn kwam is een nieuw
stuk vloer gestort. Op de website van de kerk zijn foto’s te zien van de werkzaamheden. Volgende week nadere info!
Laatste zondag kerkelijk jaar. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar op 25 november gedenken we samen de
gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We noemen hen één voor één bij name en voor ieder
van hen wordt een kaars ontstoken. Op zondag 25 november is er ook alle ruimte om een overleden familielid of vriend
te gedenken en bij name te laten noemen. Bij de diensten op 4 en 11 november liggen formulieren klaar om zijn of
haar naam bekend te maken. Inleveren doet u bij Erik Graafland, Vogelsangstraat 64, e-mail
pastoraat@kerkaandelinge.nl.
Inloopspreekuur. Op donderdag 8 november treft u ds. Ben Heijting in De Kandelaar van 9.00 tot 10.00 uur. U bent
van harte welkom.
Woensdag 7 november, Dankdag. De dankdienst van Kerk aan de Linge kan eenmalig vanwege de herinrichting van
de Bethelkerk niet doorgaan. Wij bevelen iedereen aan de dankdienst in de Grote Kerk te bezoeken. De dienst met ds.
A. Schroten begint om 19.30 uur. In deze dankdienst wordt via een inzameling van levensmiddelen aandacht
geschonken aan de minder bedeelden in onze 3 wijkgemeenten en aan buitenkerkelijken in Leerdam. Het betreft
gezinnen, die net niet voor de Voedselbank in aanmerking komen. U wordt verzocht de meegebrachte (houdbare)
levensmiddelen af te geven in de hal van de Grote Kerk. De daarvan samengestelde pakketten worden door de
diakenen bij de gezinnen afgeleverd.
Feestelijke dienst zondag 6 januari 2019 - Zondag 6 januari vieren we dat we als Kerk aan de Linge dat de fusie
'rond' is, de Bethelkerk 50 jaar bestaat en dat we de heringerichte kerkzaal van Bethelkerk officieel in gebruik mogen
nemen. Ds. Johan van den Berg en ds. Ben Heijting gaan samen voor deze ochtend. De werkgroep die deze dag gaat
voorbereiden gaat de komende tijd verder aan de slag. Verdere informatie volgt uiteraard via o.a. het kerkblad en de
nieuwsbrief
Fototentoonstelling - Eén van de activiteiten die plaats gaat vinden op en rond de feestelijke dienst van zondag 6
januari 2019 is een fototentoonstelling. Hiervoor zijn we op zoek naar foto's die gemaakt zijn tijdens de bouw van de
Bethelkerk, foto's van eerdere verbouwingen van de Bethelkerk en foto's die een goed beeld geven van de
(gezamenlijke) geschiedenis van de Hervormde wijkgemeente Noord en de Bethelkerk. Gedigitaliseerde foto's kunnen
(met een korte uitleg) gemaild worden naar jubileum@kerkaandelinge.nl. Analoge / originele foto's zijn uiteraard ook
van harte welkom. Deze kunnen in een gesloten enveloppe met daarop de afzender en een korte uitleg worden
gedeponeerd in een melkbus zoals die tijdens de diensten klaar zal staan. Deze foto's worden gescand waarna ze
terug worden gebracht bij de 'gever'.
Collecten. 14 oktober 2018: Kosten Duurzame Kerk € 222,55
28 oktober 2018: Kerk in Aktie/Zending
€ 210,00 en Kerk € 203,43
Spaarbusje Kindernevendienst/Project Z.W.O. “Stichting Olopikidong oe” € 75,00
College van Kerkrentmeesters
Agenda.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag

5 nov.
6 nov.
7 nov.
8 nov.
9 nov.

14.30 uur
18.45 uur
20.00 uur
9.00 uur
19.30 uur

Bethelkerk
Kandelaar
...
Kandelaar
Kandelaar

Handwerkgroep
Groeicatechese
Werkgroep Herdertjestocht
Inloopspreekuur – ds. Ben Heijting
Kerkenraad KadL

Kerkdiensten op zondag 11 november 2018
9.30 uur
Mariakerk
ds. Ben Heijting - speciale aandacht voor het ZWO-project
17.00 uur
Grote Kerk
ds. Ben Heijting - Psalmviering: Psalm 1

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

