Kerk aan de Linge
Protestantse wijkgemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN ZONDAG 30 DECEMBER 2018, 1e NA KERST
Kleur: wit. We delen volop in de vreugde van het Kerstfeest. De kleur is dan ook wit. De kleur van feest, vreugde, licht
en leven.
9.30 uur Bethelkerk - ds. Bart Metselaar uit Beilen
Ouderling van dienst Jan Constandse
Organist
Bert Versteeg
Lector
Anne Marie Adriaanse-Teeuw
Kindernevendienst
Lianne Verstegen.
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 en 2. Herinrichting kerkzaal.
Tijdens de collecte kunt u de kinderen uit de crèche ophalen, zodat ook zij gezegend worden.
De busjes bij de uitgang zijn bestemd voor de bloemengroet.
Liederen
Psalm 90: 1 en 2; Psalm 90: 4 en 8; Lied 487; Psalm 27: 1, 2,4, 5 en 7; Ga maar gerust, want Ik
zal met je meegaan; Lied 512; Lied 511en Lied 416
Lezingen
Psalm 27 en Lucas 2: 33 - 40
Gids voor de viering op deze laatste zondag van het jaar 2018 is Psalm 27. Het lied wordt gelezen en gezongen.
“Ga maar gerust want Ik zal met je meegaan.”
1. Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

3. Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben ik de hand, die al je tranen wist.

2. Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Tekst: Sytze de Vries
Muziek van Sibelius uit de Finlandia

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 Aart van Zandwijk, tel. 0345-599632, a.van.zandwijk@hotmail.com en via de e-mail,
kadlhulpinpraktijk@outlook.com.
Vakantie. Margot Overduin heeft vakantie van donderdag 27 december tot en met zondag 13 januari. Ds. Ben Heijting
zal haar indien nodig vervangen.
Inloopspreekuur. Tijdens de Kerstvakantie is er geen inloopspreekuur.
Geslaagde Herdertjestocht. Ondanks de regen was de vijfde Herdertjestocht zeer geslaagd. Zo'n 300 bezoekers
kwamen afgelopen zondag rond 17:00 uur naar de Grote Kerk, waar ze muzikaal werden ontvangen door de
(Linge)Bolderband. Daarna gingen jong en oud in 6 groepen langs de verschillende scènes om te eindigen op het plein
van de Bethelkerk. Een fotoverslag is binnenkort te zien op de website.
Opslag gezocht. De werkgroep Herdertjestocht is op zoek naar opslagruimte voor de Kerststal (ingepakt 2 bij 2 meter
en 50 cm dik). Heeft u een grote schuur, stal of bedrijfsruimte met wat ruimte over, of weet u iemand die daarover
beschikt? Neem dan gerust contact op met Martine Arents of Martin van Gent.

Feestweekend 5 & 6 januari 2019. Ter ere van de fusie en de opening van de heringerichte kerkzaal van de
Bethelkerk houden we een feestweekend 5 en 6 januari 2019. Bovendien vieren we het 50-jarig jubileum van het
gebouw de Bethelkerk. Wij nodigen u van harte uit voor de open middag van Kerk aan de Linge op zaterdag 5 januari.
Tussen 14 en 17 uur worden er in de Bethelkerk allerlei activiteiten voor jong & oud georganiseerd. Zo kunt u een o.a.
bloemschikken, een rondleiding krijgen, meedoen met de Bethelkwis, het Betheldebat, de Bethel Battle of luisteren
naar het Top 2000 koor. Op het kerkplein ontvangt de herbergier u met warme chocolademelk en op vuurgestookte
broodjes. Binnen is er koffie met wat lekkers. Vanaf 17.30 uur is er een open maaltijd. Iedereen kan en mag
aanschuiven, wel graag even van tevoren aanmelden (tot 1 januari) met hoeveel personen u komt via
jubileum@kerkaandelinge.nl. Op zondag 6 januari houden we een feestelijke kerkdienst waarin zowel dominee Ben
Heijting als dominee Johan van den Berg zullen voorgaan. Aansluitend aan de dienst, die om 9.30 uur begint, is er
koffie en thee met wat lekkers. Viert u de dienst met ons mee? Wij hopen u te mogen begroeten op 5 of/en 6 januari in
de Bethelkerk. Tot dan! Aart van Zandwijk, Albert Santing, Armande Breure, Christi Breure, Corina Boogaard, Joke
Wiggers, Joop van Reenen, Koos den Besten, Liset Nab, Martin van Gent, Mirande Kaasschieter en Nel Graafland.

Vrijwilligers gezocht. In de week van 20 januari zal de Actie Kerkbalans worden gehouden.
Heel veel vrijwilligers vanuit Kerk aan de Linge, die het vaak al jaren doen, gaan dan weer op
pad om brieven voor de vrijwillige bijdrage bij de gemeenteleden thuis te brengen. We zijn
echter nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Omdat we werken met kleine wijken van rond de
10 adressen is het weinig werk. Aanmelden kan via Kerkbalans@kerkaandelinge.nl of even
bellen met Michel Kaasschieter (tel 505768).

Gemeenteberaad predikantsvacature. Zondag 16 december was er na de dienst een gemeenteberaad over de
invulling van de ontstane predikantsvacature. Het voorstel van de kerkenraad kon, na enkele vragen en aanvullingen,
op breed draagvlak rekenen. Op zondagochtend 27 januari zal dit gemeenteberaad een vervolg krijgen. Die ochtend
willen we een profielschets aan u voorleggen en een voorstel hoe de personele invulling (predikant en/of kerkelijk
werker(st)er dan uit kan gaan zien.
Gemeente Groei Groep Op zondagavond 27 januari a.s. starten wij een nieuwe Gemeente Groei Groep (19.45 21.45 uur). Heeft u interesse om met ons mee te groeien? Meldt u zich dan bij Co Tromp (06-13281117) of Jeanette
van Osch (06-10489993). U bent van harte welkom!

Diensten in de komende week:
Maandag 31 december, 19.30 uur, Grote Kerk, ds. M.F. Meeder-van Hof uit Nieuwendijk
Dinsdag 1 januari, 10.30 uur, Bethelkerk, ds. M.B. Heijting
De dienst op nieuwjaarsmorgen heeft de vorm van een ochtendgebed. We zingen, lezen en bidden met elkaar het
nieuwe jaar ‘open’. De lezingen zijn zegen-teksten voor het nieuwe jaar: Genesis 1:1-5, Numeri 6: 22-27, Psalm 8
en Johannes 1:1-5. Vooraf en naderhand is er gelegenheid elkaar een gezegend Nieuwjaar toe te wensen.
Zondag 6 januari, 9.30 uur, Bethelkerk, ds. M.B. Heijting en ds. J. van den Berg
Epifanie en feestelijke dienst 50 jaar Bethelkerk, totstandkoming fusie en officiële ingebruikname van de
heringerichte kerkzaal van de Bethelkerk.

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

