Kerk aan de Linge
Protestantse wijkgemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN ZONDAG 6 JANUARI 2019, EPIFANIE
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. Johan van den Berg en ds. Ben Heijting
Ouderling van dienst Kees Verburg
Organist
Janko Fraanje
Lector
Bram Dijk
Kindernevendienst
Groep A: Marjan Zwolle, 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. Diaconie, 2. Herinrichting kerkzaal. De busjes bij de uitgang zijn voor de bloemengroet.
Tijdens de collecte kunt u de kinderen uit de crèche ophalen, zodat ook zij gezegend worden.
Orgelspel
Voor en na de dienst: Wie schön leuchtet der Morgenstern (BuxWV 223), D. Buxtehude
Liederen
Lied 514a (Cantorij),Psalm 72: 1, 3; Lied 972: 1, 2 – 3, 4 – 5, 6 – 7 ,8 – 9 ,10; Lied 280 1, 2, 3;
Lied 280:4, 7; Lied 339c; Lied 276; Lied 368c; Lied 518: 1, 6(Cantorij), 7; Lied 415: 3
Lezingen
Genesis 28: 10 – 19; Mattheüs 2: 1 – 12
Hoewel de heringerichte kerkzaal al enkele malen is gebruikt en we zo konden ‘proefdraaien’, is tijdens de dienst op
deze zondag de officiële heringebruikname van de kerkzaal. We doen dat aan het begin van de dienst door liturgische
voorwerpen binnen te dragen en zingend stil te staan bij plaatsen op het vernieuwde liturgisch centrum die er elke
dienst toe doen: doopvont, avondmaalstafel, kansel. Extra aandacht zal er zijn voor de ramen met de symboliek van de
Jacobsladder. Interieurarchitecte Ellen Brouwers geeft er tijdens de dienst haar toelichting bij. We vieren ook dat de
Bethelkerk 50 jaar geleden is gebouwd. Jongeren hebben gemeenteleden geïnterviewd en bieden ons aan de hand
van persoonlijke ervaringen een impressie van 50 jaar Bethelkerk. Het laatste hoogtepunt van deze geschiedenis was
op 11 oktober jl. de ondertekening van de fusieakte van de Gereformeerde Bethelkerk en de Hervormde Gemeente.
We zijn niet meer ‘hervormd’ of ‘gereformeerd’ maar allemaal leden van de ‘Protestantse Gemeente te Leerdam’. Qua
beleving maakt dat nauwelijks verschil, maar we vieren de fusie wel vandaag. We zijn dankbaar dat na jaren van vaak moeizaam - overleg deze stap kon worden gezet en dat we officieel Wijkgemeente Kerk aan de Linge heten. Ds.
Johan van den Berg en ds. Ben Heijting zullen samen voorgaan. De evangelielezing van Epifanie, Mattheüs 2:1-12
over de wijzen uit het Oosten, biedt stof voor een gezamenlijke en passende overweging bij alles we vandaag vieren:
wij komen allen van ver, maar weten ons verbonden in onze zoektocht naar het Licht dat is verschenen in het Kind
geboren in Bethlehem! Met alle diversiteit en met al onze eigen geschiedenissen die hoort bij Kerk aan de Linge, zijn
we verbonden door deze gerichtheid op de Heer Jezus Christus.

Pastoraal. Meldpunt en coördinatie: Erik Graafland, pastoraat@kerkaandelinge.nl, 0345-631455.
Vakantie. Margot Overduin heeft vakantie van donderdag 27 december tot en met zondag 13 januari. Ds. Ben Heijting
zal haar indien nodig vervangen.
Première in de Bethelkerk. Vrijdag 11 januari zal de korte film Rattenkruid in première gaan. De film is geregisseerd
en geproduceerd door één van de jongeren uit de kerk: Jonathan van Wieren. Hij heeft het verhaal gebaseerd op een
oud volksverhaal uit Leerdam en de film speelt zich onder andere af in het Hofje van Van Aerden. De première is op 11
januari en begint om 20:30.
Jezus, Johannes en Israël. Op 9 en 16 januari zal Ds. Henk Poot over bovenstaand thema 2 avonden verzorgen.
Voor ieder die Israël een warm hart toedraagt zijn deze avonden niet te missen.
Locatie: Grote Zaal Pauluskerk, Europaplein 1. Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur.
U bent van harte welkom. Commissie Kerk en Israël. Classis Z.H.Z. Ring Gorinchem.
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(s)) er dan uit kan gaan zien.
Doopdienst 20 januari. De morgendienst op 20 januari in de Grote Kerk staat gepland als doopdienst. Verzoeken
voor bediening van de Heilige Doop a.u.b. melden bij ds. Heijting. Dan wordt in overleg een voorbereidend
doopgesprek gepland.

SAMEN naar de voorstelling – Esther, een Perzisch sprookje, Kees Posthumus: op zondagmiddag 20 januari
2019 spelen verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek hun voorstelling ‘Esther, een Perzisch
sprookje’ in de Bethelkerk. De voorstelling begint om 15.30 uur en duurt ongeveer 65 minuten. Kees Posthumus is
voor ons geen onbekende, was al eerder, tot groot genoegen, in Leerdam. Dit jaar is zijn nieuwe programma over
Esther in première gegaan. Goed geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Een flyer heeft u, heb je aangereikt
gekregen vanmorgen, wellicht om door te geven. Na afloop napraten met koffie of een ander drankje. Collecte na
afloop. Zondagmiddag 20 januari 2019 in de BK, 15.30 uur.
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!
Top2000 dienst groot succes. In een tot de laatste (staan)plaats gevulde Bethelkerk hebben we op zaterdag 29
december met zo’n 400 bezoekers kunnen genieten van een mooie Top2000 dienst. Het koor en de band zongen en
speelden bekende nummers uit de Top2000. De persoonlijke en inspirerende verhalen van Wilco van Snippenberg,
PKN-voorzitter ds. Saskia van Meggelen en de Syrische vluchteling Jamal Husni maakten indruk en dwongen respect
af. Met het door alle aanwezigen meegezongen ‘Hallelujah’ besloten we een bijzondere dienst, waarna we met velen
nog bleven napraten en -genieten. Iedereen die heeft meegewerkt aan de dienst én iedereen die is komen kijken,
luisteren en meezingen: heel erg bedankt en graag tot ziens bij de volgende Top2000 dienst!
Geslaagde Herdertjestocht - Ondanks de regen was de vijfde Herdertjestocht zeer geslaagd. Zo'n 300 bezoekers
kwamen zondag 23 december 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 te vinden 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.
Rouwverwerkingskring – hoe verder na verlies.... Wanneer u korte of langere tijd geleden te maken heeft gehad
met verlies van een geliefde (echtgenoot, kind of ouder) bent u van harte welkom op onze Rouwverwerkingskring. Er
zal vooral ruimte zijn voor het uitwisselen van ervaringen en het uiten van gevoelens. Natuurlijk kan dat alleen wanneer
men zich veilig voelt binnen de (kleine) groep. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: -kennismaken met elkaar
en het verlies – moeilijke dagen - wat is echte troost. Begrijpelijk wanneer u meer informatie wilt of wanneer u twijfelt of
het wat voor u is. U mag mij natuurlijk bellen of mailen (0183 – 30 33 16, m.overduin2@kpnplanet.nl). In de vorige
gemeente waar ik werkzaam was is er een Rouwverwerkingsgroep die elkaar na jaren nog steeds “vasthoudt”. Dat is
bijzonder en waardevol voor alle deelnemers om niet alleen hun verdriet te delen, maar nog altijd leuke dingen met
elkaar ondernemen ondanks de leeftijdsverschillen binnen de groep. We komen de eerste keer bij elkaar op
donderdagmorgen 7 februari 2019 van 10.30 tot 12.00 uur in de Kandelaar en maken we nieuwe afspraken. Laat u
weten of ik op u kan rekenen? Graag tot ziens! Margot Overduin
Collecten zondag 23 dec. Kerk € 272,20 en Diaconie € 237,73. Colleges van kerkrentmeesters en van diakenen.
Agenda
Maandag
Maandag
Donderdag
Donderdag

7 jan.
7 jan.
10 jan.
10 jan.

14.30 uur
20.00 uur
9.00 uur
20.00 uur

Bethelkerk
Kandelaar
Kandelaar
Bethelkerk

Handwerkgroep
Leerhuis Christelijke Dogmatiek
Inloopspreekuur – ds. Ben Heijting
Moderamen

Kerkdiensten op zondag 13 januari 2019
9.30 uur
Bethelkerk
ds. A.G.M. Lodewijk uit Leerdam
17.00 uur
Grote kerk
Amande Breure en Joke Geerse – Taizé dienst

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

