Kerk aan de Linge
Protestantse wijkgemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN ZONDAG 18 AUGUSTUS 2019, 9e VAN DE ZOMER
Kleur: groen. Na zondag Trinitatis volgt een periode zonder grote feesten, die duurt tot eind november, begin
december, wanneer met de eerste adventszondag een nieuw kerkelijk jaar begint. Het is de zogenaamde ‘groene’ tijd groen is de kerkelijke kleur van deze maanden - die grofweg een halfjaar duurt. Erg is dat niet, zo’n feestloos halfjaar
geeft speelruimte. Er is vrijheid om in de kerkdiensten andere verhalen te lezen en te overwegen. Als je de
inhoudsopgave van de Bijbel bekijkt, valt op dat veel boeken uit het Oude Testament of brieven uit het Nieuwe
Testament vrijwel nooit ter sprake komen.
9.30 uur Grote Kerk - ds. Ben Heijting - bediening Heilige Doop aan Annigje Hendrika (Sanne) Haag
Ouderling van dienst Henk van ‘t Pad
Organist
Janko Fraanje
Lector
Joke Geerse
Kindernevendienst
Ida Kuyntjes
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.
Liederen
Lied 280: 1,2,3,6,7; Lied 103c: 1,2,3; We gaan voor even uit elkaar; Lied 975: 1,3; Lied 910:
2,3; Lied 612; Lied 348: 1,2,3,4,5; Lied 340b; Weet je dat de Vader je kent; Lied 348: 6,8,9;
Lied 351: 1,2
Lezingen
Galaten 3: 24-29; Matteüs 6: 24-34

Pastoraal Meldpunt en coördinatie: pastoraat@kerkaandelinge.nl. Tijdelijk contactpersoon Kees Verburg, tel.
0612593037.
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 door een e-mail te sturen aan secretariaat.diaconie@kerkaandelinge.nl of aan
a.van.zandwijk@hotmail.com. Telefonisch is hiervoor Aart van Zandwijk ook bereikbaar onder nummer 0345-599632.
Geen inloopspreekuur. In de zomermaand augustus is er geen inloopspreekuur.
Indienen namen predikantsvacature - Op zondag 16 juni hebben we de gemeente gehoord over de aanpassing van
de opdracht van de sollicitatiecommissie. Naar aanleiding hiervan is besloten een reguliere beroepingsprocedure op te
starten voor een predikant (m/v) voor 0,6 fte. Kent u / ken jij een naam van een predikant die in ons profiel past? Geef
dit dan schriftelijk en gemotiveerd door aan de voorzitter van de beroepingscommissie, Dirk Wakker
(wakkerdamen@gmail.com of per brief op Loosdorp 1).
Ambtsdragers Tijdens de dienst van 15 september nemen we afscheid van de volgende ambtsdragers: Simon Beijer
(diaken), Matthijs Boogaard (diaken), Erik Graafland (ouderling coördinator pastoraat), Henk van ’t Pad (ouderling
voorzitter). We hebben de volgende gemeenteleden bereid gevonden de taken van hen over te nemen: Kees van
Galen (diaken), Joke Wiggers (ouderling coördinator pastoraat) en Rob Kleijwegt (ouderling voorzitter). Ada van de
Peut wordt pastoraal medewerker. Zoals u kunt zien is er nog een vacature voor diaken. Kent u iemand die dat prima
zou kunnen, of bent u zelf hiervoor beschikbaar, dan kunt u dat melden bij Michel Kaasschieter, Elly den Ottelander of
Kees Verburg.
Collecten:
11 augustus 2019
Kerk in Actie/Werelddiaconaat € 203,00
11 augustus 2019
Herinrichting Kerkzaal
€ 156,05
Wijkraden van Kerkrentmeesters en van Diakenen

HUISKAMERGESPREKKEN In juni kon u/jij in het kerkblad lezen over het nieuwe jaarthema, compassie, en de
daaraan gekoppelde themadiensten. De vier themadiensten gaan over een van de thema’s die in het boek
Catechismus van de compassie worden beschreven. Het gaat om:
Verbondenheid 13 oktober 2019
Waarheid
2 februari 2020
Verzoening
15 maart 2020
Vrijheid
7 juni 2020
Grote woorden, waarover veel te zeggen valt. Niet alleen op deze vier zondagochtenden, maar ook op de avonden of
’s morgens na kerktijd van deze zondagen. Aan iedere themadienst willen we namelijk een ‘huisgesprekskring’
organiseren. Je bent ’s morgens in de kerk, viert de dienst mee. Je wilt wel wat met een ander delen over de dienst,
maar daar komt het niet zo van. Door met elkaar in groepjes van ongeveer 10 personen in gesprek te gaan over de
themadienst en zo het thema wat meer uit te diepen, blijft het onderwerp niet op afstand staan. Concreet: als 100
gemeenteleden zich aanmelden, hebben we 10 woningen nodig en 10 gespreksleiders. Voor gespreksmateriaal wordt
gezorgd. Op de startdag volgt intekening op de groepen.
Vraag: wie stelt zijn/haar woning beschikbaar op (een van) bovengenoemde data?
Als voor iedere themadienst 10 huiskamers beschikbaar zijn, kunnen op de startdag, 22 september, ongeveer 100
namen op de intekenlijsten genoteerd worden.
Meer informatie en aanmelden: Jan Constandse, jwconstandse@hotmail.com / tel 619629 of, nog beter, meteen na de
dienst.
Kerkdienst op zondag 25 augustus 2019
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

Wij gaan voor even uit elkaar,
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door,
en wie zich open stelt,
ervaart misschien een beetje licht,
door wat er wordt verteld.
Straks zoeken wij elkaar weer op,
En elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
Het is voor allemaal.

