Kerk aan de Linge
Protestantse wijkgemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN ZONDAG 21 APRIL 2019, 1e PAASDAG
Kleur: wit. De Paaskaars is ontstoken in de nacht en zal aan het begin van de dienst binnen worden gebracht als
teken van het in Christus doorgebroken licht in de wereld. Een heel jaar zal dit licht, zonder woorden, vertellen van
het Licht dat niet kan doven. De kleur die hierbij hoort is wit.
9.30 uur Bethelkerk – ds. Ben Heijting – 1e Paasdag
Ouderling van dienst Michel Kaasschieter
Organist
Janko Fraanje
Lector
Bram Dijk
Kindernevendienst
Groep A: Ida Kuyntjes, Groep B: Marry den Hartog.
De kinderen volgen de kaarsendrager. Geeft u uw kind ook geld mee voor ons adoptiekindje
van Stichting Olopikidong’oe in Kenia?
Collectes
1. Kerk in Actie (zending) en 2. Herinrichting kerkzaal.
Tijdens de collecte kunt u de kinderen uit de crèche ophalen, zodat ook zij gezegend worden.
Orgelspel
Voor de dienst:
Fuga in C (BWV 547), J.S. Bach
Tijdens de dienst: Priere a Notre-Dame, L. Boëllmann
Na de dienst:
Praeludium in C (BWV 547), J.S. Bach
Liederen
Lied 624; Lied 637; Tussentijds 169; Lied 614; Psalm 139: 1, 4 en 14; Lied 614; Psalm 150a:
1 en 2; Licht van Pasen; Lied 601; Lied 631; Lied 619 en Lied 634
De eerste liederen 624 en 637 zingen wij voor de dienst.
Bij het binnenbrengen van de Paarskaars zingen wij: ‘De Heer is waarlijk opgestaan’ –
Alles wordt nieuw 1,27 of Tussentijds 169.
Lezingen

1 Korintiërs 15: 1 – 11 en Lucas 24: 1 - 12
We horen de Paasboodschap uit Lucas 24: 1-12. Een Evangelie met belangrijke accenten:
Lucas is de enige die drie vrouwen als dé getuigen van het moment suprême aanwijst, en dat
in een cultuur waarin de vrouw niet als getuige kon optreden. Maar ja, laat Lucas fijntjes
weten, eerder had Jezus drie mannen mee de berg op genomen om zijn heerlijkheid te
aanschouwen (Lucas 9: 28-32). Die konden hun ogen niet open houden, laat staan dat ze
iets zagen. Het gaat er dus om dat wij vandaag wakker zijn en onze ogen en oren goed open
houden!

Maurice Denis, Matinee des Paques, 1894, Olieverf op doek, 74 x 100 cm

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 “hulp krijgen”. Jezus heeft veel mensen geholpen. Maar wie helpt Hem als
het donker wordt in de wereld. God roept Hem uit de dood vandaag. Julia en Stef hebben heel veel zelf gedaan,
maar het ingraven van een trampoline….. dat is wel heel moeilijk. Gelukkig komt de burgemeester helpen.
Vandaag is de laatste dag van het Paasproject van de kindernevendienst. We hebben veel vaardigheden van
Stef en Julia geleerd. We hebben een mooie tuin aangelegd. Nu willen de kinderen u vandaag een Paasgroet mee
geven. Daarin zitten zomerbolletjes om ons eigen tuintje te maken. Wij wensen iedereen namens de leiding en de
kinderen van de kindernevendienst gezegende Paasdagen. Als leiding willen we de leerlingen van ZML De Cirkel
bedanken voor het inpakken van deze geschenkjes.

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 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.
Collecten. 7 april: DIACONIE/Kerk in Aktie/Mozambique/Malawi//Zimbabwe
Herinrichting Kerkzaal
14 april: Landelijk Jeugdwerk / Jongeren Organisatie Protestantse Kerk (JOP)
Herinrichting Kerkzaal
Wijkraden van Kerkrentmeesters en van Diakenen

€ 220,10
€ 163,75
€ 180,00
€ 157,05

Update sollicitatiecommissie - In het kerkblad dat de afgelopen week is uitgekomen hebben we u en jullie al een
update gegeven van het werk van de sollicitatiecommissie in verband met de predikantsvacature. In aanvulling
daarop kunnen we inmiddels melden dat we op basis van de ingediende documenten (inclusief het door
gemeenteberaad vastgesteld profiel) afgelopen dinsdag 16 april een gesprek hebben gehad met het
mobiliteitsbureau van het Dienstencentrum van de landelijke PKN. De uitkomsten van dat gesprek en de
vervolgstappen worden besproken in een overleg van de sollicitatiecommissie. Daarna willen we ook de gemeente
een nieuwe tussenstand geven via het kerkblad en/of nieuwsbrief.
Inloopspreekuur. Op donderdag 25 april is ds. Ben Heijting van 9.00 tot 10.00 uur aanwezig in De Kandelaar voor
het inloopspreekuur. Weet u van harte welkom!

Agenda
Donderdag 25 april

19.30 uur

De Kandelaar

Kerkenraad

Kerkdiensten op zondag 28 april
09.30 uur
Bethelkerk
ds. J.A. Roetman uit Lille
17.00 uur
Grote Kerk
ds. Peter Breure uit Voorthuizen

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

