Kerk aan de Linge
Protestantse wijkgemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN ZONDAG 14 APRIL 2019
6e VAN DE VEERTIGDAGEN - PALM- EN PASSIEZONDAG
Kleur: rood en paars. Aan de naam Palm- en Passiezondag kun je aflezen dat het om een zondag gaat met vrolijke
en met sombere accenten. Daarom heeft deze zondag ook twee kleuren: rood voor de intocht en paars voor de passie
en de lijdensweg van Jezus. Vanwege dat laatste spreken we over Stille Week. Kinderen zullen dit dubbele verhaal
uitbeelden met de palmpaasstokken.
9.30 uur Grote Kerk - mevr. prop. M.C. Hansen-Couturier uit Utrecht
Ouderling van dienst Bram Dijk
Organist
Janko Fraanje
Lector
Anne Marie Adriaanse-Teeuw
Kindernevendienst
Groep A: Coriëlle Peverelli, Groep B: Ester Dekkers.
De kinderen volgen de kaarsendrager. Geeft u uw kind ook geld mee voor ons adoptiekindje van
Stichting Olopikidong’oe in Kenia?
Collectes
1. Jeugwerk landelijk (JOP) en 2. Herinrichting kerkzaal.
Tijdens de collecte kunt u de kinderen uit de crèche ophalen, zodat ook zij gezegend worden.
Orgelspel
Voor, tijdens en na de dienst: Partita diversa: Sei gegrüsset Jesu gütig (BWV 768), J.S. Bach
Liederen
Lied 287: 1, 2 en 5; Psalm 118: 1 en 3; Lied 598; Licht van Pasen; Lied 552: 1 en 3;
Lied 586: 1 en 2; Lied 586: 3 en 4; Lied 601: 1 en 3; Lied 555; Projectlied en Lied 423
Lezingen
Lucas 19: 29 – 40; Jesaja 53: 1 – 5 en Lucas 23: 33 - 38
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 “juichen”. De mensen juichen als Jezus Jeruzalem binnen komt rijden. Stef en Julia
krijgen applaus en complimenten voor de mooie tuin.
Bemoediging en groet
v. Onze hulp is in de naam van de EEUWIGE
g. die hemel en aarde gemaakt heeft,
v. die trouw blijft, telkens weer
g. en niet opgeeft wat Hem voor ogen staat:
een wereld waar liefde woont.
v. God groet ons met vrede.
g. Zijn vrede ook met jou.

Pastoraal. Meldpunt en coördinatie: Erik Graafland, pastoraat@kerkaandelinge.nl, 0345-631455.
Uitwisselen pastoralia We zijn gestart met het uitwisselen van pastoraal nieuws tussen en in de twee kerkbladen; ons
eigen blad en de kerkbode voor de beide andere wijken. Vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat het pastorale nieuws
van leden van Kerk aan de Linge eerst op onze nieuwsbrief of kerkblad komt voordat het in de kerkbode verschijnt. Als
u bezwaar heeft tegen vermelding in de kerkbode kunt u het ons laten weten (via de coördinator pastoraat Erik
Graafland).
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
Eetproject. Op donderdag 18 april is er weer eetproject. Alle 55-plussers kunnen meedoen. Op het menu staat deze
keer: ossenstaartsoep, goulash met gele rijst, doperwten en rauwkost . Een verrassingstoetje tot slot. Na het eten is er
koffie of thee. De prijs is € 7.75. Als u mee wilt eten geef u dan op bij Ans Vlietstra, tel. 785646 of Gré Mulder, tel.
613837. Dit kan tot maandag 15 april om 12 uur.
GEZOCHT: Mensen die willen oppassen op onze jongste gemeenteleden tijdens de morgendiensten van Kerk aan
de Linge. Het team van de oppas wordt steeds kleiner en we zijn daarom dringend op zoek naar mensen die eens in
de zoveel tjjd willen oppassen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator Martine Boer of bij de
jeugdouderling Marianne Fraanje. Onze gegevens vindt u in de gemeentegids, maar spreek ons ook gerust persoonlijk
aan!
Geen inloopspreekuur. Op donderdag 18 april is vanwege de Stille Week geen inloopspreekuur.

Interkerkelijke Bejaardenzorg. Op D.V. woensdag 17 april al weer onze laatste avond van dit seizoen in gebouw
“Maranatha”, J.A. Burgerstraat 1 te Leerdam. Aanvang 19.30 uur. We vieren het paasfeest en hebben een paasavond.
De heer G. Heesters komt ons hier over vertellen met het thema “van Pesach naar Pasen”. We nodigen u allen
hartelijk uit deze avond mee te vieren. Ook maken we u vast bekend dat wij als afsluiting op 15 mei ons reisje hebben.
Gezellig met elkaar eerst koffie drinken dan met de bus naar Terwolde voor een heerlijke maaltijd. ’s Middags worden
we verwelkomt bij “Bolletje”. Het beloofd weer een gezellig dagje uit te worden. De prijs is € 40,-- p.p. Opgeven op
onze laatste avond of bij de secretaresse.
Agenda
Maandag
Dinsdag

15 apr.
16 apr.

14.30 uur
19.45 uur

Bethelkerk
Bethelkerk

Handwerkgroep
Wijkraad van Kerkrentmeesters Kerk aan de Linge

Kerkdiensten in de komende Stille week en 1e Paasdag
Donderdag 18 april
19.30 uur
Grote Kerk
ds. Detlef Bohlken
Vrijdag 19 april
19.30 uur
Grote Kerk
ds. Ben Heijting
Zaterdag 20 april
10.00 uur
Lutherse Kerk ds. Ben Heijting
Zaterdag 20 april
22.30 uur
Grote Kerk
ds. Ben Heijting
Zondag 21 april
9.30 uur
Bethelkerk
ds. Ben Heijting

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

