Kerk aan de Linge
Protestantse wijkgemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN ZONDAG 10 MAART, 1e VAN DE VEERTIGDAGEN
Kleur: paars. De zondagen tijdens de 40 dagen markeren een aantal kernmomenten op de weg die de Heer naar
Pasen is gegaan. Het is een tijd van concentratie op wat wezenlijk is. Jezus bereidde zich immers 40 dagen in de
woestijn voor op het uitvoeren van zijn roeping. De 40 dagen zijn een beeld van pelgrimage van de mens door de
woestijn van het leven. In de diensten wordt uitbundigheid gemeden. De ‘Gloria’-lofzang vervalt. De zondagen krijgen
een naam met behulp van een kernwoord uit de Introïtuspsalm waarmee we de dienst aanvangen. Op de eerste
zondag speelt Psalm 91 een grote rol. Het is de psalm die de duivel citeert als hij Jezus voor zich probeert te winnen.
Dat citaat wordt samengevat in de introïtus Invocabit ‘Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden’.
9.30 uur Bethelkerk - ds. Detlef Bolhken
Ouderling van dienst Kees Verburg
Organist
Koos Schoorstra
Kindernevendienst
Groep A: Ida Kuyntjes, Groep B: Marry den Hartog
De kinder volgen de kaarsendrager. Geeft u uw kind ook geld mee voor ons adoptiekindje van
Stichting Olopikidong’oe in Kenia?
Collectes
1. Kerk in Actie (voorjaarszending). 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.
Liederen
Psalm 91: 1 en 2; Lied 301k; Kinderlied 541; Lied 383: 1, 2 en 3;Lied 918; Lied 981: 1, 2 en 5;
Lied 536; Lied 340b; Lied 993
Lezing
Uit Johannes 6
Paasproject “Een nieuw begin”. In deze veertigdagentijd staan we met de kinderen stil bij de vraag wat er nodig is
om een nieuw begin te kunnen maken. Elke zondag komt een vaardigheid aan de orde die daarmee te maken heeft.
Deze week is de vaardigheid “kiezen”. In de woestijn moest Jezus kiezen. Kiest Hij voor wat de duivel hem vertelt of
voor wat God van Hem vraagt? Julia en Stef ontdekken dat je veel keuzes moet maken voor je een tuin kunt
aanleggen. Welke planten en bloemen zet je erin?
17.00 uur Grote Kerk – ds. Ben Heijting – Bach cantatedienst
Ouderling van dienst Wim de Jong
Organist
Arie Woudenberg
Collectes
1. Wijkgemeente Kerk aan de Linge, 2.Verwarming kerkzaal. 3. Bekostiging cantatedienst
De inhoud van de zendingsbussen is bestemd voor “ZWO helpt helpen”.
Veel mensen kennen de Mattheus Passion van Bach. Terecht een zeer geliefd werk van Bach dat in de tijd voor Pasen
vaak ten gehore wordt gebracht. Maar Bach schreef nog meer schitterende muziek voor deze periode. Onder andere
een aantal Cantates waarin op treffende wijze zin en doel van het lijden van Christus wordt bezongen. Vanmiddag
staat de Cantate BWV 159 centraal: Seht, wir gehn hinauf gen Jerusalem. Als het ware een voorbeschouwing op het
lijdensverhaal zoals dat in de Mattheus Passion bezongen wordt. De muziek ademt ook helemaal dezelfde sfeer en
geliefde koraalmelodieën die we kennen uit de Mattheus klinken ook in deze cantate. Maar Bach zou Bach niet zijn als
hij er niet ook een dubbele laag in aanbrengt. De cantate reflecteert ook op de vraag wat wij als toeschouwers en
toehoorders kunnen met het verhaal van Jezus’ lijden.
De cantorij wordt bij de uitvoering ondersteund door de professionele musici van barok consort Musica Aeterna. Zij
spelen op barokinstrumenten zoals die ook in de tijd van Bach gebruikt werden. Daardoor komt de muziek nog beter
tot klinken. De vocale solisten zijn Maria den Hertog alt, Sebastian Brouwer tenor en Janko Fraanje bas. Samen met
solisten en orkest zingt de cantorij ook het prachtige dubbelkorige motet BWV Anhang 159: Ich lasse dich nicht, du
segnest mich denn. Toegang is uiteraard gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Pastoraal. Meldpunt en coördinatie: Erik Graafland, pastoraat@kerkaandelinge.nl, 0345-631455.
De biddag voor gewas en arbeid (woensdag 13 maart, 19.30 uur, Bethelkerk) is allang geen vanzelfsprekendheid
meer. Toch is het goed dat we deze traditie handhaven: op een doordeweekse dag bidden voor het welslagen van de
oogst en het werk dat daarvoor nodig is. We krijgen weer meer in de gaten dat we toch niet alles kunnen ‘maken’ of
‘controleren’. Er blijft in de natuur iets ongrijpbaars. Het is tevens een dag om stil te staan bij het gegeven dat voedsel,
werk, aandacht en inzet voor anderen bijzondere gaven zijn, die ons geschonken worden door de Heer van alle leven.
Koning Salomo - in 2 Kronieken 1:7-13 – laat die basishouding van gebed zien. Jezus vertelt - in Lucas 11: 1-13 – wat
de basiswoorden van gebed zijn.

Vespers in de Veertigdagentijd. Het is een goede traditie in de Veertigdagentijd voor Pasen samen het avondgebed
te bidden. Wie er al vaker is geweest, ervaart het als een verrijking: even stilstaan in de drukte van de tijd. Een initiatief
van de Evangelisch Lutherse Kerk en Kerk aan de Linge, maar natuurlijk is iedereen uit welke kerk en uit welke wijk
dan ook van harte welkom. De vespers worden gehouden op de donderdagen 14, 21, 28 maart, 4 en 11 april van
19.30 tot ongeveer 20.00 uur in de Lutherse Kerk, Nieuwstraat 106.
In de periode voorafgaand aan Pasen sturen veel christenen in Nederland pakjes met evangelisatielectuur naar de
meest afgelegen gebieden in Rusland. Russische christenen kijken met verlangen uit naar deze pakjes die zij
gebruiken om hun naasten in contact te brengen met het Evangelie. Evenals in voorgaande jaren wil de diaconie deze
evangelisatieboekjes, aangeboden door de Stichting Friedensstimme, ook weer onder uw aandacht brengen. Na
afloop van de dienst op Biddag a.s. woensdag liggen deze boekjes voor u klaar. Herhaling zondag 17 maart.
Uitnodiging workshop SuperWaar volgende week zondagmiddag van 16.00 - 18.00 uur. Komende week is het de
Nationale week zonder vlees. Veel supermarkten spelen hierop in met hun reclamefolders. Geen of minder vlees eten
is goed voor het milieu, dierenwelzijn en onze gezondheid. De werkgroep duurzaamheid organiseert op zondag 17
maart a.s. de workshop SuperWaar. In deze workshop zal ook de consumptie van verschillende vleesproducten ter
sprake komen, die breed uitgestald worden in de supermarkten. Maar niet alleen dat. Een rondje door de supermarkt
heeft impact op de wereld - ver weg en dichtbij. Vooral daarover gaat het in de workshop SuperWaar. Wie een goede
impuls kan gebruiken om in de supermarkt keuzes te kunnen maken voor een betere eerlijkere wereld mag deze
bijeenkomst beslist niet missen. Na de morgendienst in de Grote kerk verwelkomen wij u 's middags graag voor deze
workshop in de Bethelkerk. Inloop voor een kop koffie of thee vanaf 15.30 uur. De werkgroep duurzaamheid.
Eetproject 55+. Op donderdag 21 maart (begin van de lente) is er weer eetproject. Op het menu staat: bamisoep,
stamppot boerenkool met worst en augurkenmix en een verrassingstoetje. Na het eten drinken we koffie of thee. De
prijs is € 7.75. De nevenruimte van de Bethelkerk is open van 11.45- 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 18 maart 12 uur.
Vacature. Inmiddels is de sollicitatiecommissie gevormd die op zoek gaat naar een predikant/kerkelijk werker uit de
mobiliteitspool. De commissie bestaat uit: Charlotte Donga, Martin van Gent, Inge Scherpenzeel, Johan de Visser,
Jeannette van der Vlies, Dirk Wakker (voorzitter) en Wim Zwiers.
Jeugddienst Positiviteit - zondag 31 maart is er weer een jeugddienst. De jeugd van Solid Friends is al een tijdje
bezig met de voorbereidingen om een fantastische dienst mogelijk te maken. De Bethelband is weer bij elkaar
getrommeld en hard aan het oefenen. We gaan uit van het positieve! Zet het gerust alvast in de agenda’s. Wij hebben
er nu al zin in! Hopelijk jullie ook! Namens de jeugd van Solid Friends, Kees Bel & Roline den Hartog
Ps. na de dienst vanmorgen gaan we verder met de voorbereidingen!
Collecten zondag 3 maart
Diaconie € 179,95, Busje Kindernevendienst/Projekt Stichting Olopikidong oe € 40,00
Wijkraad van diakenen.
Herinrichting Kerkzaal € 146,02, Onderhoud Gebouwen € 13,00
Wijkraad van kerkrentmeesters.

Agenda
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Zondag

11 mrt.
12 mrt.
12 mrt.
14 mrt.
14 mrt.
17 mrt.

20.00 uur
18.45 uur
19.45 uur
9.00 uur
19.30 uur
16.00 uur

Kandelaar
Kandelaar
Bethelkerk
Kandelaar
Lutherse kerk
Bethelkerk

Leerhuis Christelijke Dogmatiek
Groeicatechese
Wijkraad van kerkrentmeesters Kerk aan de Linge
Inloopspreekuur – ds. Ben Heijting
Vesper in de veertigdagentijd
Workshop Super/Waar

Kerkdienst op Biddag, woensdag 13 maart 2019
19.30 uur
Bethelkerk
ds. Ben Heijting
Kerkdienst op zondag 17 maart 2019
9.30 uur
Grote Kerk
ds. J. Wolleswinkel uit Meerkerk

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

