500 jaar Reformatie – herdenkingsmomenten
In het Open Monumentenweekend kunt u op zaterdag
9 september in het Noord-Brabantsmuseum kijken naar
het schilderij Weegschaal des geloofs, dat ten tijde van
de Reformatie is geschilderd. Medewerkers van het
museum leiden u langs de stukken in de collectie van
het museum die te maken hebben met de Reformatie.
Naast het Noord-Brabantsmuseum in de Lutherse kerk
zal ds. Henk van Tilburg om 11.00 en om 12.00 uur een
kort ‘college’ geven over de (gevolgen van de) Reformatie in ’s-Hertogenbosch en Protestantisme in onze tijd. ’s
Middags om 13.00 en om 14.00 uur zal de historicus
Frans van Gaal korte portretjes schetsen van de eerste
aanhangers van de ‘nieuwe religie’ zoals dat toen heette
in ’s-Hertogenbosch. Van harte welkom. Gratis toegang.
Op zaterdag 16 september, in de ochtenduren, zijn er
gidsen die u een speciale rondleiding langs de schuilkerken in de stad geven. ’s Middags is er een bijeenkomst in het Zwanenbroedershuis (13.30 – 16.30 uur).
Daar zullen Prof. Markus Matthias, hoogleraar Lutherana aan de protestantse Theologische Universiteit en
Mgr. G. de Korte inleidingen houden over wat de Reformatie ons gebracht en ons gekost heeft. Voor deze bijeenkomst moet u zich (vanwege de beperkte ruimte)
aanmelden. Graag voor 8 sept bij Johanneke Schavemaker, j.m.schavemaker@gmail.com .
Op zaterdag 16 september, om 17.00 uur wordt in de
Grote Kerk de cantate BWV 80, Ein feste Burg ist unser
Gott, de zgn. Reformationskantate, van J.S. Bach door
het Bach Collegium ’s-Hertogenbosch onder leiding van
Jeroen Felix ten gehore wordt gebracht. Prof. Markus
Matthias zal deze cantate kort inleiden.
Op zondag 17 september vindt er om 16.00 uur in de
Grote Kerk een Taizéviering plaats, in het kader van de
reformatieherdenking. Deze viering is voorbereid door
Taizégroepen uit Noord-Brabant. Het Taizékoor uit
Helvoirt zal medewerking verlenen. Ook voor deze viering bent u van harte uitgenodigd.
Kerkproeverij op zondag 10 september
Vandaag krijgt u ‘uitnodigingskaarten’ uitgereikt voor
de viering van 10 september, de zondag van de ‘Kerkproeverij’. Het doel van deze viering is om familie,
vrienden, kennissen en buren iets te laten proeven van
wat er in onze kerkdiensten zondag aan zondag ‘geserveerd’ wordt en waar wij zelf vreugde aan beleven. In
deze dienst zullen de verschillende onderdelen van de
liturgie verwijzen naar de gangen van een menu: amuse,
starter, eerste gang, tweede gang en derde gang. Na
afloop is er het ‘nagerecht’ met koffie, thee en iets lekkers. Het belooft een feestelijke dienst te worden! Overhandig de uitnodigingskaart aan iemand in
uw nabije omgeving en heet hem of haar van harte welkom in de Grote Kerk! De ‘Kerkproeverij’ van 10 september is een landelijke initiatief, dat door de Raad van
Kerken en door de Protestantse Kerk in Nederland
wordt ondersteund. Ook de andere kerken in Den Bosch
doen hieraan mee. Wie nodigt u uit………?

Eredienst zondag 27 augustus 2017
10e zondag van de zomer
Voorganger: ds. Erica Scheenstra
Organist: Jamie de Goei
Ouderlingen: Ies Rinkel en Wim Jonker
Diakenen: Cootje van der Lans en Age Visser
Koster: Ben Büsze
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
VOORBEREIDING
Orgelspel: Improvisatie Psalm 68
Oefenen: lied 816
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Stil gebed
Aanvangslied: 68: 7 en 12
Drempelgebed:
Ouderling: Mijn hart herhaalt wat Gij mij zegt:
zoek dan het licht van mijn ogen!
Allen: Zoeken zal ik het licht van uw ogen.
Ouderling: Wijs mij dan uw weg
Allen: Gij maakt mijn weg begaanbaar
Ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen:

Kyriegebed, afgesloten met gezongen kyrie

Glorialied: 303

DE HEILIGE SCHRIFT
Groet: voorganger:
allen:

Slotlied: 418
De Heer zij met u

Wegzending en Zegen

Woord voor de kinderen
Lied met de kinderen
Zing alle dagen, 4, 31, Hier ben ik Heer

Orgelspel:
"De eerste zijn de laatsten" (2004) - J. de Goei
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Welkom na de dienst voor koffie/thee en ontmoeting
Bevestiging ambtsdrager
De kerkenraad draagt Nico la Rivière voor om bevestigd te
worden in het ambt van diaken. Nico zal binnen het College
van Diaconie op termijn het voorzitterschap op zich gaan
nemen. Gemeenteleden kunnen bezwaar indienen tegen de
voorgestelde benoeming bij de scriba van de kerkenraad.
Wanneer er geen wettige bezwaren komen vanuit de
gemeente zal de bevestiging plaatsvinden in de dienst van
10 september 2017.

Gebed bij de opening van het woord
Lezing uit het Eerste Testament: Toevoeging aan
Daniël A: 11-22
Lied: 859
Evangelielezing: Lukas 18: 9-14
Lied: 816
Overdenking
Orgelspel: Straf mich nicht in deinem Zorn
(melodie lied 859) - G.A. Homilius
Lied: 991, 1, 2, 3 allen, 4 orgelvers, 5, 6, 7 allen
GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen met het oog op de gebeden
Dankgebed en voorbeden
stil gebed, afgesloten met gezamenlijk gebeden
oecumenisch Onze Vader
Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2: Kerk
De kinderen komen terug in de kerk

25-jarig predikantsjubileum ds. Erica Scheenstra
Op 6 september is het 25 jaar geleden dat ds. Erica Scheenstra in Brielle als predikant werd bevestigd. Een bijzonder
moment, waar we graag bij stil staan in de dienst van 3
september a.s. Na afloop van de dienst is er gelegenheid de
jubilaris te feliciteren.
ZomerZINwandeling: elke woensdagochtend tot en
met 27 september, vanaf de Grote Kerk. Van 10 – 12
uur. Welkom!
Orgelconcerten in de Grote Kerk: dinsdag 5 september 20 uur, Minne Veldman: Full Color – orgeltranscripties. Welkom!
Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping
Op vrijdagmiddag 1 september wordt er een wandeling gehouden door de Bossche binnenstad om aandacht
te vragen voor de aarde en de schepping.
Deze wandeling is een oecumenische samenwerking
tussen het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch, het
bisdom ’s-Hertogenbosch en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. U bent van harte uitgenodigd om mee te
wandelen en te bidden.
Vanaf 13.15 uur bent u welkom in de Grote Kerk, Kerkstraat 20. Daar wordt een korte openingsviering gehouden en zal Thijs Kaspers, historisch-ecoloog en werkzaam bij Brabantslandschap een korte inleiding houden.
Om 14.00 uur gaan we wandelen en komen we langs vijf
‘staties’ en hebben daar vijf ontmoetingen. Van 17.0017.30 uur is het slotgebed in de Sint Jan. Vanuit onze
gemeente zal Gerjan Verhoeff zijn medewerking verlenen. Hij zal iets vertellen over het project ‘Ruimte voor
de rivier’ waar hij aan heeft meegewerkt. Meer info bij
Erica Scheenstra, ericascheenstra@gmail.com .

