Kerk aan de Linge
Protestantse wijkgemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020, 13e VAN DE ZOMER
Kleur: groen. We zijn in het kerkelijke jaar aanbeland in de feestloze periode, die duurt tot de Advent. In deze tijd is de
liturgische kleur groen, de kleur van het gewone leven.
Om mee te luisteren via internet, de kerkradio of de Kerkomroep-app moet afgestemd worden op de Bethelkerk. De
dienst wordt ook in beeld gebracht via het kanaal van Kerk aan de Linge op YouTube.
9.30 uur Bethelkerk - ds. Ben Heijting en ds. Cornelie Vreugdenhil - Startzondag
Ouderling van dienst Nel Graafland
Organist
Otto Heeres
Kindernevendienst
Groep A: , Jonathan en Jacolyn van Wieren, 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. Landelijk jeugdwerk (JOP) , 2. Instandhouding predikantsplaatsen
De busjes bij de uitgang zijn bestemd voor de bloemengroet
VOORBEREIDEN
Welkom
Intochtslied: NLB 216:1, 2, 3 – met Bethelband Dit is een morgen als ooit de eerste
Stil gebed - 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
Gebed om ontferming
Loflied: NLB 885:1, 2 – met Bethelband Groot is uw trouw, o Heer
HOREN
Voorganger: De Heer is met u
Allen: Hij schenke u zijn geest
Gebed om de opening van het Woord
Kindermoment en Kinderlied: God kent jou vanaf het begin – met Bethelband
Schriftlezing (afgewisseld met zingen)
Lezen: Psalm 34:1-3; zingen: NLB 34:1; lezen: Psalm 34:8-13; zingen: NLB 34:5; lezen: Psalm 34:18-19; zingen: NLB
34:9
Schriftlezing N.T.: Johannes 2:1-12
Zingen: NLB 525:1, 2, 3, 4, 5 Wij willen de bruiloftsgasten zijn
VERKONDIGING
Zingen: Vreugde, vreugde, louter vreugde
1. Vreugde, vreugde, louter vreugde 4. Open nu ook onze ogen
is bij U van eeuwigheid,
voor het ware vreugdelicht
Schepper, die 't heelal verheugde,
opdat wij uw naam verhogen
Bron van eeuw'ge vreugde zijt.
juichend voor uw aangezicht
Gij, die woont in licht en luister,
want in Christus komt Gij nader
drijft de schaduwen uiteen.
hem, die onder zonde zucht,
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
Ieder wil Gij zijn een Vader
vindt het licht bij U alleen.
die in Jezus tot u vlucht.

5. Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van onsterf'lijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn

DELEN EN GAAN
kinderen komen terug uit KND
Muzikale offerande: Opwekking 733 ‘Tienduizend redenen’ – met Bethelband
Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Slotlied: NLB 416:1, 2, 3, 4 Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen: Gemeente: Amen
Op de startzondag is er voor jong en oud de mogelijk om mee te doen met de 'preekbingo' tijdens de dienst. Bij deze
nieuwsbrief vinden jullie twee versies van de bingo-kaart. Je kunt één van deze twee kaarten uitkiezen en meespeuren
naar de negen woorden die in de preek verstopt zijn. Kunt u alle negen woorden vinden? Dan mag u de preek be-amen!

Pastoraal. Meldpunt en coördinatie: Joke Wiggers, pastoraat@kerkaandelinge.nl, tel. 06-11028473
We staan voor elkaar klaar. Ondanks Corona willen we voor elkaar klaar staan. Misschien juist in deze periode kunt u
hulp gebruiken, bijvoorbeeld om te zorgen dat er boodschappen in huis komen of medicijnen opgehaald moeten
worden. Of hebt u behoefte om gewoon eens even met een ander gemeentelid over de telefoon te praten, of weet u
iemand die hulp kan gebruiken. Daarvoor kunt u in deze periode contact opnemen met Hulp in de Praktijk (HIP): door
een email te sturen aan welkom@kerkaandelinge.nl of aan a.van.zandwijk@hotmail.com. Of door Aart van Zandwijk
hiervoor te bellen: 0345-599632. Als u (jij) bereid bent om een ander gemeentelid een helpende hand toe te steken,
meld u (je) dan aan via een van bovenstaande emailadressen. We kunnen zeker extra handen gebruiken.
En .. misschien ten overvloede: bij de hulp die we elkaar bieden houden we natuurlijk wel de adviezen van het RIVM
aan om besmetting te voorkomen.
Kerkdiensten bijwonen. U kunt onze kerkdiensten bijwonen. We zijn wel aan een aantal regels gebonden om de
risico’s op corona-besmetting te minimaliseren. U kunt die regels nalezen op de website van Kerk aan de Linge
(www.kerkaandelinge.nl). Een van de regels is dat er maximaal 60 personen mogen komen. En om dat in goede banen
te leiden moet u zich aanmelden voor de dienst via de website meevieren.nl/kerkaandelingeleerdam. Wie geen
toegang heeft tot internet kan zich aanmelden via de pastoraal coördinator, Joke Wiggers, tel. 06 11028473. Meer
informatie over het aanmelden en het eventueel weer afmelden is te vinden op de website van Kerk aan de Linge.
Gastdienst ds. Cort van der Linden. Zondag 22 maart zou ds. Cort van der Linden uit Alphen aan de Rijn voorgaan.
Nog eenmaal, namelijk vanwege zijn 50-jarig jubileum als predikant. Hij keek (& kijkt!) er naar uit om nog een keer in
de - voor hem vernieuwde - Bethelkerk te mogen voorgaan en ons te ontmoeten. In goed overleg is zijn gastdienst
verplaatst naar zondag 27 september 2020.
Kunstvesper in de Grote Kerk. Vanaf 1 september is de cantorij weer voorzichtig opgestart met de repetities. Met
een 15 tal leden bereiden we de kunstvesper van 4 okt voor. Lange tijd was er veel onduidelijk over de mogelijke
risico’s van zingen m.b.t. de verspreiding van het coronavirus, maar er zijn inmiddels rapporten verschenen en
richtlijnen opgesteld door het Koornetwerk Nederland in samenwerking met RIVM en PKN. We zijn uiteraard erg blij
dat zingen in een grote monumentale kerk zoals onze Grote Kerk, met inachtneming van de 1,5m maatregelen
volstrekt veilig is volgens deze richtlijnen. In samenwerking met ds. Detlef Bohlken en organist Arie Woudenberg
bereiden we een mooie vesper voor. In beeld, woord en muziek concentreren we ons op twee Bijbelgedeelten die ons
iets laten zien van ‘het goede leven’. Het is fijn dat we ons weer met elkaar kunnen inzetten om de kerkmuziek te laten
klinken en de lofzang gaande te houden. We hopen ook u weer te mogen ontmoeten!
Collectanten gezocht! Na de verschrikkelijke gebeurtenissen in kamp Moria (Lesbos) is de situatie nu nog
schrijnender dan ooit. De collecte wordt gehouden in de week van 29 november - 5 december. Doel van de collecte is
hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk (aan de Linge) in Actie zoekt nog collectanten. Wie loopt mee?
Opgeven kan bij Elly den Ottelander: 06-10617974 of via mail: lothilde@gmail.com
Geef ook zelf aan welke straat/straten je graag wilt lopen.
De diaconie en ZWO willen deze maanden dit project extra aandacht geven. U zult regelmatig een update krijgen. Zie
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2020/09/partner-kerk-in-actie-op-lesbos-afschuwelijke-situatie-bij-kamp-moria
Agenda
Donderdag
Donderdag

17 sept.
17 sept.

9.00 uur
19.30 uur

Kandelaar
Pauluskerk

Inloopspreekuur – ds. Ben Heijting
Algemene Kerkenraad

Kerkdienst op zondag 20 september
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

Preekbingo!
Kan jij al deze woorden vinden? Ze zitten verstopt in de preek!
Als je tijdens de preek alle woorden hebt afgestreept, mag je “AMEN!” zeggen!
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Preekbingo!
Kan jij al deze woorden vinden? Ze zitten verstopt in de preek!
Als je tijdens de preek alle woorden hebt afgestreept, mag je “AMEN!” zeggen!
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