Kerk aan de Linge
Protestantse wijkgemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN ZONDAG 10 FEBRUARI 2019, 5e NA EPIFANIE
Kleur: groen. Het gewone leven legt weer beslag op ons. De echo van de kerstklokken wordt steeds zwakker. De
stralen van de heerlijke Verschijning van Jezus verbleken. Nog even en we wenden ons weer naar Pasen. Van dat
gewone leven, dat niet zonder hoop en verwachting is, is groen de kleur.
9.30 uur Bethelkerk – prop. M.C.L. (Martine) Oldhoff uit Culemborg
Ouderling van dienst Henk van ‘t Pad
Organist
Janko Fraanje
Lector
Jeanette van der Vlies
Kindernevendienst
Groep A: Martine Boer, Groep B: 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. Catechese en educatie (landelijk), 2. Herinrichting kerkzaal.
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.
Orgelspel
Voor de dienst: Herr Christ, der einig Gottes Sohn (H. Scheidemann)
Tijdens de collecte: Herr Christ, der einig Gottes Sohn, BuxWV 192 (D. Buxtehude)
Na de dienst: Herr Christ, der einig Gottes Sohn, BWV 601 (J.S. Bach)
Liederen
Psalm 33: 1 en 3; Psalm 33: 8; Lied 885; Psalm 107: 12 en 13; Lied 938; Lied 906: 1, 2 en 4;
Lied 146c: 1, 4 en 6
Lezingen
Jona 1; Marcus 4: 35 - 41
17.00 uur Grote Kerk – dr. L.F. de Graaff uit Tiel
Ouderling van dienst Nel Graafland
Organist
Arie Woudenberg
Collectes
1. Catechese en educatie (landelijk), 2. Onderhoud orgels
De inhoud van de zendingsbussen is bestemd voor “ZWO helpt helpen”.
Liederen
Psalm 103: 1 en 3; Lied 705: 1; Lied 525; Lied 526; Lied 835: 1 en 4;
Lezingen
Johannes 2: 1 - 11

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 mevrouw Annie
Bruggeman, tel. 0345-632444 of Aart van Zandwijk, tel. 0345599632, a.van.zandwijk@hotmail.com en via de e-mail,
kadlhulpinpraktijk@outlook.com
Vandaag 10 februari is het de tweede zondag in de maand. Tijd voor onze maandelijkse GemeenteGroeiGroep. Deze
vindt plaats bij Geeske Mulder en Jan Sevenhuijsen, Dillenburg 2. We praten van ca. 11 uur tot 12.30 uur na over de
preek. Onze Groei Groep staat open voor nieuwe leden. Wees welkom! Ada, Ineke, Geeske, Jan, Bert, Renda, Wim,
Rob en Janine
SAMEN luisteren en spreken – biblioloog. Wellicht herinnert u zich nog een bijbellezing op de startdag in
september. Ds. Detlef Bohlken vroeg ons luisteraars zich in te leven in een van de personen uit het verhaal. Hoe zou jij
in dat verhaal gereageerd hebben? Het verhaal komt daardoor meer tot leven, je maakt er als het ware zelf deel vanuit.
Ook dit jaar organiseren we een biblioloog, een creatieve manier van bijbellezen. Bij de uitleg van een verhaal speelt
het gesprek in de groep een belangrijke rol; ervaringen en vragen komen in de groep naar boven. Een avond in de
Luthers Kerk, morgen, maandag 11 februari 2019, 20.00 uur.
Inloopspreekuur. Op donderdag 14 februari is ds. Ben Heijting aanwezig in De Kandelaar van 9.00 tot 10.00 uur.
Wees van harte welkom in De Kandelaar!

Eetproject 55+. op donderdag 21 februari is er weer eetproject. Op het menu staat: tomatensoep, varkensfiletlapje met
paddenstoelen, spruitjes met aardappelpuree en een verrrassingstoetje. 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. Als u mee wilt eten geef u dan op bij Ans
Vlietstra, tel. 785646 of Gré Mulder, tel. 613837. Dit kan tot maandag 18 februari 12 uur.
Leiding gezocht voor VakantieBijbelDagen. In de voorjaarsvakantie hopen we weer twee VakantieBijbelDagen te
organiseren in de Pauluskerk. Op dinsdag 27 en woensdag 28 februari hebben we twee ochtenden rondom het thema
‘Zoek het uit!’. We gaan verder op zoek wie Jezus voor ons is en wil zijn. We zingen, knutselen, doen spelletjes,
kletsen en natuurlijk zijn Brit en Bram ook weer van de partij. De ochtenden duren van 9:15 tot 12:00 uur en we sluiten
weer af met wat lekkers te eten. Dit jaar gaan we flyeren bij alle Leerdamse basisscholen, in plaats van alleen bij de 3
christelijke basisscholen, om alle kinderen van Leerdam te bereiken. We zoeken daarom nog veel leiding die ons kan
ondersteunen bij het begeleiden van groepjes, in de keuken helpen, muziek maken, oppas, enz. Aanmelden kan via
vbwleerdam@outlook.com of bij Ariënne van Wieren, Josébet Veerman, Marleen de Vries, Eline Zotou, Marian de
Lange of Willemijn Fraanje. Heb jij een ochtendje tijd, dan hopen we je graag te zien. Alvast hartelijk dank!
Opslag gevonden!!! - De Kerststal van de Herdertjestocht heeft inmiddels een goed onderkomen gevonden in een
schuur (stal) aan het Recht van ter Leede. Hartelijk dank namens de werkgroep
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Maandag
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Donderdag
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11 feb.
11 feb.
12 feb.
14 feb.
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19.00 uur
20.00 uur
18.45 uur
9.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

Bethelkerk
Lutherse kerk
Kandelaar
Kandelaar
Bethelkerk
Bethelkerk

Pastoraal team Zuid
Biblioloog
Groeicatechese
Inloopspreekuur – ds. Ben Heijting
Pastoraal team Noord + Eiland
Moderamen

Kerkdienst op zondag 17 februari 2019
9.30 uur
Grote Kerk
ds. Ben Heijting – Heilig Avondmaal

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

