Kerk aan de Linge
Protestantse wijkgemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN ZONDAG 13 JANUARI 2019, 1e NA EPIFANIE
Kleur: wit. We delen nog 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. A.G.M. Lodewijk uit Leerdam
Ouderling van dienst Alie Donga
Organist
Janko Fraanje
Lector
Jeannette van der Vlies
Kindernevendienst
Groep A: Martine Arents, 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. Wijkgemeente KadL, 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 de dienst: Christ, unser Herr, zum Jordan kam (BWV 684), J.S. Bach
Tijdens de dienst: Christ, unser Herr, zum Jordan kam (BuxWV 180), D. Buxtehude
Na de dienst: Fuga in a-moll (G. Böhm)
Liederen
Psalm 104: 1 en 7; Lied 150a; Licht van Pasen; Lied 459: 1, 2 en 3; Lied 459: 6 en 7; Lied 984:
1, 4, 5 en 6 en ‘Ongestraft mag liefde bloeien’ (melodie Lied 754)
Lezingen
Jesaja 42: 1 – 9; Lucas 3: 1 -22

1.

Ongestraft mag liefde bloeien,
2.
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

Ds. Heijting zou voorgaan in deze dienst, maar is verhinderd omdat hij als voorzitter van de Algemene Kerkenraad de
afscheidsdienst van ds. Schroten in de Grote Kerk bij zal wonen en na de dienst ds. Schroten zal toespreken. Gelukkig
is ds. Lodewijk bereid gevonden de dienst over te nemen.
17.00 uur Grote Kerk – Armande Breure en Joke Geerse - Taizédienst
Ouderling van dienst Elly den Ottelander
Organist
Janko Fraanje
Collecten
1. Wijkgemeente KadL; 2. Verwarming kerkgebouw

Pastoraal. Meldpunt en coördinatie: Erik Graafland, pastoraat@kerkaandelinge.nl, 0345-631455.
Zondag 6 januari - symbolische bloemschikking. De Jakobsladder was opgebouwd met vier bloemstukjes die
verbonden waren met Hedera (klimop): trouw en hoop. De kleuren van de bloemen waren gekozen in de kleuren van
de regenboog, ook een teken van “God blijft bij ons". Voor de ladder stond een boeket bloemen; ook daar de kleuren
gebruikt die voorkomen in die regenboog. Symboliseerde de gemeente; de diversiteit, openheid en vertrouwen, dat we
ook in deze vernieuwde kerkzaal de saamhorigheid nog meer kunnen en willen ervaren. Een foto wordt afgebeeld in
het kerkblad en met deze uitleg wordt het een duidelijk beeld. Frouke Luesink.

De jaarlijkse actie Kerkbalans gaat volgende week van start! U zult dan een brief thuis ontvangen.
Doet u mee om de actie Kerkbalans voor Kerk aan de Linge tot een succes te maken?
Vrijwilligers opgelet! Brengt u als vrijwilliger brieven rond, dan kunt u deze vandaag meenemen. Ze
liggen voor u klaar in de kerk.

Inloopspreekuur. Op donderdag 17 januari is Margot Overduin aanwezig in De Kandelaar van 9.00 tot 10.00 uur.
Wees van harte welkom in De Kandelaar!
Eetproject 55+. Op donderdag 17 januari de eerste keer eetproject in het nieuwe jaar. Wat brengt het menu:
groentesoep, nasi met pindasaus, omelet, kroepoek en atjar. Daarna het 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 14 januari om 12.00 uur.
SAMEN naar de voorstelling – Esther, een Perzisch sprookje, Kees Posthumus. Op zondagmiddag 20 januari
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 vorige week
of vanmorgen aangereikt gekregen. Nodig iemand uit uw, jouw omgeving uit om mee te gaan. Na afloop napraten met
koffie of een ander drankje. Collecte na afloop. Zondagmiddag 20 januari in de Bethelkerk, 15.30 uur.
Gemeentereis Rome. Sinds de eerste informatieavond over een gemeentereis naar Rome heeft zich een mooie groep
gemeld van 20 personen die van plan zijn mee te gaan. Anderen hebben later belangstelling getoond voor de reis. We
kondigen nu een tweede avond aan waarop – voor wie er de eerste avond niet bij was - nog een keer (maar korter) de
reis wordt doorgenomen. Daarnaast nemen we tijd voor onderlinge kennismaking en kunnen we wat dieper ingaan op
een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld Michelangelo en de Sixtijnse kapel of Petrus en de Catacomben). Gids in Rome
is Irene Stellingwerff met wie wij al drie keer eerder een week in Rome hebben doorgebracht. Irene weet je met haar
verhalen te boeien, evengoed bij de grote kunstwerken en imposante kerken als op de hoek van de straat bij een oud
kraantje. Je komt werkelijk oren en ogen te kort. We verblijven in een zgn. kloosterhotel vlakbij het Vaticaan, dus
centraal gelegen. Ideaal voor wie ’s avonds nog een wandeling in het centrum van Rome wil maken.
Op vrijdagavond 25 januari bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom in De Kandelaar bij de informatieavond over de
gemeentereis naar Rome van maandag 6 t/m woensdag 15 mei 2019. We hopen u te ontmoeten op de
informatieavond, Ben en Willijanneke Heijting
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) er dan uit kan gaan zien.
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.
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.
Collecten - 25 december: Kerk in Aktie/Kinderen in de Knel/Diaconaat € 405,00 en Kerk € 238,44.
Wijkraden van Kerkrentmeesters en van Diakenen.
Agenda
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag

14 jan.
15 jan.
15 jan.
16 jan.

20.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
19.30 uur

Kandelaar
Kandelaar
Kandelaar
Maranatha

Leeskring ‘En dan nog dit…’ van ds. Nico ter Linden
Rembrandts Engel – Ochtendkring
Rembrandts Engel - Avondkring
Interkerkelijke Bejaardenzorg

Kerkdienst op zondag 20 januari 2019
9.30 uur
Grote Kerk
ds. Ben Heijting – Zondag voor de Eenheid

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

