Schuilkerken in de stad
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 september bij
mevr. Johanneke Schavemaker, j.m.schavemaker@gmail.com
Bachcantate
Aansluitend aan de bijeenkomst in het Zwanenbroedershuis, zal om
17.00 uur 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.

Kop
MENU

zondag 10 september 2017
Kerkproeverij

Nieuwe expositie
Van 23 september tot en met 12 november exposeert Miek van Dongen
met foto’s hier in de Grote Kerk. Opening van de expositie is op
zaterdag 23 september om 16.00 uur. U bent van harte uitgenodigd bij
deze opening. Meer informatie vindt u op de tafel.

Plaats hie r uw beric ht. He t be richt hee ft h et m eeste eff ect als u h et nie t lan ger ma akt d an tw ee o f dri e zinn en.

voorganger: ds. Ruud Stiemer
organist: Jamie de Goei
ouderlingen: Henk Goossen, Ab-Jan Jacobse
diakenen: Jacqueline v.d. Schans, Cootje van der Lans,
Age Visser, Arla Heins

AMUSE

MEDEDELINGEN:

Orgelspel - Praeludium in G (Op. 37 no. 2/1) - F. Mendelssohn-Bartholdy
Oefenlied - Gloria (Taizé) in canon
STARTER
Welkomstwoord
Stilte voor persoonlijk gebed
Allen gaan staan
Openingslied - Lied 216 Dit is een morgen / Morning has broken

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Gebed op de drempel - door de ouderling van dienst:
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In uw huis zijn wij gekomen, Heer,
omdat we weten wie we zijn:
mensen van vlees en bloed
levend tussen hoop en vrees

Etiketten kaartenactie
Na afloop van de dienst kunt u allen weer etiketten meenemen om
een kaartje te sturen naar gemeenteleden die wat extra aandacht van
ons verdienen.
Zomerzinwandelingen.
Bezinning en buitenlucht. Mijmeren en wandelen. Ontmoeting en
stilte. Dat zijn zomerzinwandelingen!
Iedere woensdagochtend tot en met 27 september 2017 kunt u vanaf
de Grote Kerk, Kerkstraat 20, om 10.00 uur starten met een
wandeling. We beginnen in de stilte, lopen door de stad, door de tuin
van Vrede en Vrijheid en door de Bossche Broek of het Zuiderpark.
Soms krijgen de wandelaars een vraag mee, of een tekst om over te
mijmeren. Soms is er ruimte voor een gesprek.
Rond 11.30 uur zijn we terug bij de Grote Kerk en drinken
gezamenlijk nog een kopje koffie bij Adr. Heinen. Om 12.00 uur gaat
ieder weer haars/zijns weegs.
Uw medewandelaars: Lucia Basemans, Peter van Helden,
Erica Scheenstra, Ruud Stiemer en Elly Zandstra.
Oecumenisch Kerkcafé in Hintham
Morgen, maandag 11 september, beginnen wij weer met gesprekken
rond de maaltijd.
Onderwerp van deze avond: Kerk en kunst: thuiskomen of
vreemdgaan?
Onder leiding van Ds. Peter van Helden hopen wij op een goed en
leerzaam gesprek rond de maaltijd van 17.00—19.00 uur. Kosten zijn
ongeveer € 7,—.
U bent van harte welkom in de Biechten, V. v Goghlaan 1 Hintham.
Aanmelden kunt u bij Lucia Basemans l.basemans@gmail.com of
Muriël Wol murieliwan@home.nl
Taizéviering
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.
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2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:

tussen vreugde en verdriet
met zekerheden en twijfels;
mensen - sterk, maar ook o zo kwetsbaar.
We zoeken onze houvast bij U, want,
‘Onze hulp is in de naam van de Heer’
allen:

Allen gaan zitten
Gebed om ontferming voor de nood van de wereld
3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Allen gaan staan
Lofzang - Gloria (Taizé) 3x

Zegen
allen:

Betekenis: ‘Eer aan God, hoog in de hemel’

NAGERECHT
EERSTE GANG: HET WOORD
Orgelspel - Fuge in G (Op. 37 no 2/2) - F. Mendelssohn-Bartholdy

Groet - door de voorganger:
“De Heer zij met u”

U bent na de dienst allen van harte uitgenodigd voor koffie, thee,
limonade en ontmoeting!

allen:

Allen gaan zitten
Gebed bij het openen van de Bijbel
Gesprekje met de kinderen
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Lied - Kijk eens om je heen

Zingen - Lied 568a

Ubi caritas / Daar waar liefde heerst en vrede,
daar is God

Delen brood en wijn
Orgelspel - Andante met Variaties - F. Mendelssohn-Bartholdy
Dankgebed
2. Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.
Wij zijn in de wereld niet alleen.
God kent ieder kind bij name,
zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn we nog maar klein,
God wil onze Vader zijn.

Slotlied - Lied 423

Nu wij uiteengaan

De kinderen gaan naar hun eigen dienst
Lezing - Deutronomium 6: 4-9
Zingen - Lied 320: 1 en 2
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Wie oren om te horen heeft

9

2. Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien 'm met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerst' en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.
Lezing - Lucas 10; 25-37
Instellingswoorden
Zingen - Lied 320: 3
We bidden gezamenlijk het oecumenische Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

3. – Bied uw naast' de help'nde hand.
Spijzig d' armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweed' gebod is 't eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.
Preek
Orgelspel - Orgelkoraal (improvisatie) over
"Neem mijn leven, laat het, Heer"
Zingen - Lied 912: 1, 2 en 6

Neem mijn leven, laat het, Heer

Vredegroet
In de kring
Breken van brood en schenken van wijn
voorganger: Wij breken het brood en schenken de wijn om
te delen in het lichaam en bloed van Christus.
allen: Hoewel met velen, zijn wij één lichaam, want wij
allen hebben deel aan dit ene brood en deze ene beker!
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2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
6. Neem ook mijne liefde, Heer,
’k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.
TWEEDE GANG: HET ANTWOORD
Aanstelling nieuwe diaken, Nico La Rivière
Gesprekje: Wat doet een diaken?
4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Vragen
Gebed
Persoonlijke zegen
Allen gaan staan
Aanvaarding en verwelkoming
voorganger: Gemeente, dit is uw nieuwe diaken.
Wilt u Nico in uw midden ontvangen en hem hooghouden in
zijn ambt?

Gebeden
Collecten -

1. Zending Werelddiakonaat Ontwikkelingssamenwerking
2. Kerk

allen: Ja, van harte!
Zingen - Lied 657: 1 en 4

Zolang wij adem halen

DERDE GANG: BROOD EN WIJN
Uitnodiging
Lofprijzing
Zingen - Lied 413: 2
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Alles wat U prijzen kan
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