Kerk aan de Linge
Protestantse wijkgemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN ZONDAG 12 MEI 2019, 4e VAN PASEN
Kleur: wit. Niet alleen de Paasdag is een feestdag. De hele Paascyclus is feesttijd. Tot de Vijftigste Paasdag,
Pinksteren, duurt het Paasfeest. In aansluiting bij de joden gingen christenen ook tot vijftig tellen. Het was een tijd
waarin de vreugde van Pasen, die op elke zondag werd beleefd, uitstraalde over alle dagen, vijftig dagen lang: één
grote zondag. Door zich te laten dopen waren ze immers met Christus opgestaan: dat was reden om Pasen te
vieren, vijftig dagen lang. De naam van deze zondag is ‘Cantate’, wat betekent ‘U komt de lof toe’, naar Psalm 66.
9.30 uur Bethelkerk - ds. C.S. van Andel uit Houten
Ouderling van dienst Jan Constandse
Organist
Janko Fraanje
Lector
Jeanette van der Vlies
Kindernevendienst
Groep A: Marjan Zwolle, Groep B: Michelle de Bie
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 bestemd voor de bloemengroet
Tijdens de collecte kunt u de kinderen uit de crèche ophalen, zodat ook zij gezegend worden.
Orgelspel
Voor de dienst: Praeludium in F-Dur (G. Böhm)
Tijdens de collecte: Wer nur den lieben Gott lässt walten (BWV 647), J.S. Bach
Na de dienst: In dir ist Freude (BWV 615), J.S. Bach
Liederen
Psalm 66: 1; Lied 648: 1, 2 en 3; Lied 1005: 1, 2 en 5; Lied 1005: refrein; Lied 760: 1, 2, 5 en
6; Lied 150a: 1, 2, 3 en 4
Lezingen
Openbaringen 7: 9 - 17; Johannes 10: 22 - 30
Ds. Nienke van Andel uit Houten is de voorganger. Ze was tussen 2015 en maart 2019 werkzaam als predikant in
de Noorderlichtkerk in Zeist. Naast predikant is ds. Van Andel ook redactielid van ‘De Eerste Dag’. Een brede groep
schrijvers die vier maal per jaar materiaal aanbiedt voor de wekelijkse eredienst.

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
Glasstadjaarmarkt. Laatste inzamelingsavond dinsdagavond 14 mei 2019. Voor wie nog niet in de gelegenheid is
geweest… a.s. dinsdagavond heeft u de laatste kans om uw overbodige en kwalitatief goede spullen zoals glas,
servies, huishoudelijke artikelen, boeken en kleding in te leveren tussen 19.30 en 20.30 in de Bethelkerk. De
opbrengst is zoals u weet bestemd voor diverse kerkelijke activiteiten van Kerk aan de Linge. Graag hopen wij u
dan te zien.
Eetproject+. Op donderdag 16 mei is er weer eetproject. Op het menu staat: gehaktsoep, rucolastamppot, salade,
braadworst met jus en tenslotte een toetje. Na het eten is er koffie of thee. De prijs is nu nog € 7,75, maar de
volgende maand wordt het € 8,25. 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 13 mei 12 uur.
Gemeentereis Rome. Vanwege de gemeentereis naar Rome is ds. Ben Heijting afwezig van maandag 6 t/m
dinsdag 14 mei. Margot Overduin is beschikbaar voor pastoraat wanneer dat nodig mocht zijn. Contact loopt via de
coördinator voor het pastoraat, ouderling Erik Graafland.
Inloopspreekuur. Op donderdag 16 mei is er inloopspreekuur in De Kandelaar van 9.00 tot 10.00 uur. Ds. Ben
Heijting is aanwezig voor gesprek. Weet u van harte welkom!

Openluchtdienst 2 juni 2019. Leerdam Praise is druk met de voorbereidingen voor de 13e Openluchtdienst. We
kijken ernaar uit om samen God te aanbidden en elkaar te ontmoeten. Leen Koster spreekt over het thema
‘Onderweg met God’. De Leerdam Praise band zorgt voor de muzikale begeleiding. We zingen onder andere
bekende en nieuwe liederen als: ‘Hoe groot zijt Gij’, ‘Heer, wijs mij Uw weg’ en ‘Op die dag’. Een boekje met de
liedteksten wordt vooraf uitgedeeld. Zondag 2 juni 2019 om 14:30 Locatie: Dr. Reilinghplein te Leerdam
In de dienst is er een speciaal moment voor de kinderen. Na de dienst is er koffie, thee en fris en gelegenheid om
elkaar te ontmoeten. U/jij bent van harte welkom!
Leerdam Praise organiseert de Openluchtdienst vanuit het verlangen Gods Liefde uit te stralen naar de mensen om
ons heen. Misschien is de Openluchtdienst wel een mooie gelegenheid om iemand uit jou omgeving (opnieuw) iets
te laten proeven van Gods Liefde. Wie nodig jij uit?
De commissie Leerdam Praise. www.leerdampraise.nl en www.facebook.com/LeerdamPraise/
Collectes 5 mei 2019.
Kerk in aktie/Noodhulp Wereldwijd Diaconie
Herinrichting Kerkzaal
Instandhouding Predikantsplaatsen
Busje Kindernevendienst Stichting Olopikidong’oe Z.W.O.
Wijkraden van Kerkrentmeesters en van Diakenen
Agenda
Maandag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Zaterdag

13 mei
16 mei
16 mei
16 mei
18 mei

14.30 uur
9.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

Bethelkerk
Kandelaar
Bethelkerk
Bethelkerk

€ 246,00
€ 181,00
€ 12,80
€ 55,00

Handwerkgroep
Inloopspreekuur - ds. Ben Heijting
Pastoraal team Noord + Eiland
Moderamen
Dagje uit voor senioren

Kerkdienst op zondag 19 mei 2019
9.30 uur
Grote Kerk
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

