Kerk aan de Linge
Protestantse wijkgemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN ZONDAG 19 MEI 2019, 5e 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: ‘zingt’. Psalm 98 heeft de zondagsnaam bepaald.
Het is een oproep een nieuw lied te zingen. Het gaat erom dat iedere generatie op eigen wijze, vanuit eigen
ervaring, Gods daden looft.
9.30 uur Grote Kerk – ds. Ben Heijting
Ouderling van dienst Erik Graafland
Organist
Janko Fraanje
Lector
Elly den Ottelander
Kindernevendienst
Groep A: Martine Arents, Groep B: Ariënne van Wieren
De kinderen volgen de kaarsendrager. Geeft u uw kind ook geld mee voor ons adoptiekindje
van Stichting Olopikidong’oe in Kenia?
Collectes
1. Diaconie, 2.Wijkgemeente Kerk aan de Linge
De inhoud van de zendingsbussen is bestemd voor “ZWO helpt helpen”.
Tijdens de collecte kunt u de kinderen uit de crèche ophalen, zodat ook zij gezegend worden.
Orgelspel
Voor de dienst: Nun lob, mein Seel, den Herren (BuxWV 213), D. Buxtehude
Tijdens de collecte: Auf meinen lieben Gott (BWV 646), J.S. Bach
Na de dienst: Nun lob, mein Seel, den Herren (BuxWV 214), D. Buxtehude
Liederen
Lied 640d; Psalm 98: 1 en 2; Lied 640d; Psalm 98: 3 en 4; Lied 657: 1 en 2; Lied 657: 3 en 4;
Lied 339a; Lied 655; Lied 368f; Lied 848
Lezingen
Deutronomium 6: 1 – 9; Handelingen 12: 1 – 19; Johannes 13: 31 - 38
Het is de eerste zondag na de
gemeentereis naar Rome. De deelnemers
aan die reis zijn vol indrukken en verhalen
teruggekeerd. Ook is het oude verhaal over
de apostel Petrus voor hen gaan leven, de
legende dat hij in Rome de marteldood
gestorven is en dat bovenop zijn graf de St.
Pieter is gebouwd. Daarbij aansluitend
lezen we vandaag het afscheidsverhaal van
Petrus in Handelingen 12: 1-19. We horen
hoe Petrus de boeien van de dood van zich
afschudt, als was het zijn eigen opstanding.

Bemoediging en groet
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. en niet loslaat het werk dat Hij aan
ons begonnen is.
v. Genade zij u en vrede van God onze Vader, en van Zijn
Zoon Jezus Christus, door de Heilige Geest
g. Amen
Horen
v. De Heer is met u.
g. Hij schenke u zijn geest.

Rafaël (1483-1520)
fresco in het Vaticaan
bij Handelingen 12 vers 7.
Een engel roept de slapende
Petrus wakker: ‘sta op!’

Kindernevendienst 'Welkom nieuwe kinderen'. Als leiding van de Kindernevendienst willen we vandaag graag
officieel welkom heten: Jordy Haag, Lotte Moorelisse en Noor de Weerd. Leuk dat jullie met ons mee gaan doen!
Met vriendelijke groet, Ida Kuijntjes en Martine Boer. Commissie welkom 4-jarigen kindernevendienst

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
De eindexamens zijn begonnen! Vanaf deze plaats willen we Jonathan van Wieren, Naniek Scherpenzeel, Rein
Pruijs van de Hoeven, Emma van der Heijden, Jori de Gier, Cipho de Gier, Bram Swaanen, Anna den Breejen en
Emma van Galen heel veel succes wensen met hun examens.
Inloopspreekuur. Op donderdag 23 mei is er inloopspreekuur in De Kandelaar van 9.00 tot 10.00 uur. Margot
Overduin is aanwezig voor gesprek. Weet u van harte welkom!
Antependia. Zoals in het kerkblad staat vermeld is er volgende week zondag, 26 mei, na de dienst een presentatie
van het schetsontwerp voor de antependia.
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!
Kunstvesper met het Sweelinck Ensemble, zondagmiddag 16 juni, 17.00 uur Grote Kerk
Zolang er mensen leven wordt er nagedacht en gedroomd over wat er zal zijn na dit leven. Door de eeuwen heen
hebben mensen woorden en beelden gezocht om uiting te geven aan hun vermoedens en richtte men de blik
hoopvol op het hiernamaals. Tijdens de kunstvesper tasten we in woord, beeld en muziek deze perspectieven af.
Het Sweelinck Ensemble doet dat aan de hand van een aantal Engelse componisten van rond 1900, zoals
Stanford, Parry en Elgar, maar ook minder bekende componisten als Harris, Bairstow en Statham. Engeland kent
een rijke koortraditie en de teksten en koorklanken spreken bij velen tot de verbeelding. Het programma biedt dan
ook een rijk pallet aan verschillende perspectieven en muzikale verbeeldingen, die ons wellicht kunnen oplichten uit
het hier en nu en ons een besef van eeuwigheid kunnen meegeven. Ds. Ben Heijting zal een aantal korte
overwegingen houden bij kunstwerken rondom hetzelfde thema. Uiteraard is er ook ruime gelegenheid voor
samenzang, gebeden en persoonlijke reflectie. Organist is Corné Lam. Het Sweelinck Ensemble wordt geleid door
cantor-organist Janko Fraanje en staat voor uitdagende programma’s die enkel bezet uitgevoerd worden, dat wil
zeggen dat iedere zanger een eigen partij heeft. Dat geeft de zangers maximale vrijheid en expressiemogelijkheid,
maar met een gezamenlijk doel: de schitterende klanken van deze prachtige muziek tot leven roepen die de
luisteraar hopelijk zullen inspireren! Voor meer informatie, zie www.sweelinckensemble.nl
Agenda
Zaterdag
Zondag

25 mei
26 mei

11.00 uur

Plein Grote Kerk
Bethelkerk

Glasstadjaarmarkt
Overleg werkgroep Top 2000 dienst

Kerkdiensten op zondag 26 mei 2019
9.30 uur
Bethelkerk
ds. Ben Heijting – Heilige Doop
In de dienst op 26 mei mag door het teken van de Heilige Doop zichtbaar worden dat wij kinderen van God
zijn. Een vreugdevolle dienst dus in de tijd van Pasen.
17.00 uur
Lutherse Kerk
Amande Breure en Joke Geerse – Taizé dienst

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

