Expositie ´Untouchable´ door Miek van Dongen
23 september tot en met 12 november 2017
Kunstenaar Miek van Dongen is volgende week zondag, 24 september,
aanwezig in de kerkdienst om een korte toelichting te geven op haar
werk dat tot eind oktober in onze kerk hangt.
Miek van Dongen fotografeert abrupt-verlaten-huizen en onderzoekt
daarmee de betekenis van die achtergebleven ruimten. Met haar foto’s
fixeert zij een van de laatste momenten waarop het huis nog het
wezen van de bewoner in zich heeft, waarop het weefsel van ‘thuis’
nog zichtbaar is. Karakteriek en voelbaar is de afwezige aanwezigheid.
Nog even. Daarna neemt de tijd het over en verandert het huis in een
lege en anonieme ruimte; vier muren en een dak waarbinnen de
afwezigheid overheerst. In de expositie ´Afwezige aanwezigheid´ in de
Grote Kerk zijn verschilende foto´s van Miek van Dongen te zien.
Na afloop van de kerkdienst is er gelegenheid de kunstenaar te
ontmoeten en haar vragen te stellen over haar werk. Belangstellenden
kunnen een korte rondleiding volgen met toelichting bij de
geëxposeerde werken. De expositie is verder te bezichtigen tijdens
Open Kerkdagen op woensdagmiddag, zaterdagmiddag en na de
kerkdiensten op zondag.
Meer info via www.miekvandongen.nl of mail naar
vandongen.miek@gmail.com
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Eredienst

zondag 17 september 2017
13e zondag van de zomer

voorganger: ds. Erica Scheenstra
Voorstelling
Voorstelling Kees van der Zwaard ‘Hier sta ik. Dansen en vechten met
Maarten Luther’, dinsdag 31 oktober 2017 om 20.00 uur in de Grote
Kerk. De voorstelling is vrij toegankelijk, na afloop kunt u een
vrijwillige bijdrage geven ter bestrijding van de kosten.
In Hier sta ik duikt hoofdpersoon Maarten in de spannende,
wonderlijke en soms grimmige gedachtenwereld van Luther. Die
confronteert hij met onze eigentijdse cultuur en zijn eigen persoonlijke
geschiedenis. Zo ontstaat een monoloog over vriendschap en verraad,
God en het geweten, de duivel en de vrije wil – voortgedreven door
het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd.
Een aparte rol is weggelegd voor een computergestuurd draaiorgel,
dat Bach en blues laat horen. De composities en arrangementen zijn
van Hans Hasebos. De regie is in handen van Cilia Hogerzeil, artistiek
leider van Muziektheater Hollands Diep.
Theatermaker en theoloog Kees van der Zwaard schreef eerder o.a.
AF – terug naar Srebrenica, de monoloog van een Dutchbatter,
succesvol gespeeld door gouden kalf-winnaar Cees Geel.

organist: Jamie de Goei
ouderlingen:
Rob Augusteijn en Liesbeth Verhoeff-Bakkenes
diakenen:
Age Visser en Jacqueline van der Schans-Marcelissen
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.

jeugdgroepen vandaag in de kerk:
Kindernevendienst (groep 1-6)
ABC (groep 7-8)
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YOU
leiding oefenlied:
Martha Hoogerheide-Lawalata
koster:
Roald Gerritsen

VOORBEREIDING
Orgelspel - Partita Psalm 139 (improvisatie)
Oefenen nieuw lied - Lied 998
Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
Stil gebed

Volgende week zondag, 24 september, collecteren we voor de
slachtoffers van orkaan Irma op St. Maarten. U heeft
ongetwijfeld gezien hoeveel schade er is op dit getroffen
eiland. Er is veel geld nodig voor wederopbouw van alle
huizen en om mensen weer op gang te helpen. Het Rode
Kruis heeft daarom gironummer 5125 geopend. Wij willen
vanuit onze kerk ons steentje bijdragen aan de
noodhulp, we hopen dat u dat wilt ondersteunen bij de collecte
van 24 september!

Allen gaan staan
Aanvangslied - antifoon 710d
Lied 139: 1,2 en 8
antifoon 710d
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.
Bemoediging - door de ouderling:
“Onze hulp is in de Naam van de Heer”
allen:

Allen gaan zitten

Protestants zijn is voor mij – afsluitende avond met maaltijd
in ‘Luthers’ stijl
We sluiten de herdenking van de gesprekkenserie over
Protestantisme en de herdenking van Reformatie 500 in stijl
af. Op 24 oktober bent u van harte uitgenodigd voor een
maaltijd in de Grote Kerk. Uit de overlevering weten we dat
Luther ook graag zijn gasten aan tafel ontving. Tijdens de
maaltijd werd er gezongen en gesproken. Dat gaan wij nu ook
doen. Nico La Rivière en Rob van den Eijkhof koken recepten uit
Luthers tijd. U bent in de gelegenheid uw eigen stellingen
kenbaar te maken. En we blikken terug op de resultaten van alle
wijkavonden en formuleren wat Protestants-zijn betekent voor
ons als Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch.
Vanaf 18.30 uur is de kerk open en bent u welkom voor een
drankje, om 19.00 uur gaan we aan tafel. Oud en jong zijn
welkom. Rond 21.00 uur sluiten we de avond af. Deelname aan
de maaltijd kost 10 euro p.p., een kind betaalt 5 euro.

Kyrie-gebed - afgesloten met:
Week van het Protestantisme
Storm, de film
In kader van de herdenking van Reformatie 500 is voor
kinderen (en volwassenen) de film Storm gemaakt.
https://www.stormdefilm.nl/
Het idee is om deze film op vrijdagmiddag 20 oktober of op
vrijdagmiddag 27 oktober om ongeveer 16.30 uur te vertonen in
de Verkadefabriek.
Wie heeft er interesse in en wil deze film komen zien in de
Verkadefabriek? Er ligt een intekenlijst klaar op één van de
tafels achterin de kerk.
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MEDEDELINGEN:

Allen gaan staan
Gloria - Lied 654: 1, 2 en 4

Het septembernummer van Kruispunt wordt aan alle
gemeenteleden verstrekt, omdat hier ook het programma van
het winterwerk in staat. Neemt u na de dienst ook een stapeltje
mee om te bezorgen in uw wijk. De lijsten liggen per wijk
gesorteerd.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
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.
De derde week van september is het de Vredesweek.
Ter afsluiting hiervan wordt op zondag 24 september, samen
met de San Salvatorgemeenschap,
de Vredeszondag gevierd rondom de Tafel van Brood en
Wijn. Het thema is ‘Vrede Vieren’. Muzikale medewerking
wordt verleend door het koor Melodiek o.l.v. Marcel van der
Maeden. In deze gezamenlijke dienst volgen we de Orde van
Dienst zoals die in de vieringen van de San Salvator gemeenschap gebruikelijk is.
De San Salvatorgemeenschap beschikt niet over een eigen
kerkgebouw, maar kerkt in Dagcentrum ‘Eygenweg’, een
ruimte die te klein is om onze gemeente te kunnen
ontvangen. Bij een gezamenlijke viering is men dus steeds te
gast in de Grote Kerk. Toen het bestuur van de San Salvator gemeenschap de wens uitte om de mensen van de
Protestantse Gemeente eens te mogen ontvangen in hun
viering, heeft het moderamen besloten om in deze
gezamenlijke viering hun Orde van Dienst als uitgangspunt te
nemen. De voorgangers zijn: drs. Franneke Hoeks en
ds. Ruud Stiemer. Aanvang: 10.00 uur.
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DE HEILIGE SCHRIFT
Groet - door de voorganger:
“De Heer zij met u.”
allen:

Allen gaan zitten
Woord voor de kinderen
Lied met de kinderen - Lied 28 uit Alles wordt Nieuw II

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.
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Gebed bij de opening van het woord
Brieflezing - Galaten 5: 16-26
Zingen - Lied 841
Evangelielezing - Lukas 17: 11-19

Ook ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden
en stellen we onrecht aan de kaak. Dat is hard nodig, want
vrede is niet vanzelfsprekend. Werken aan vrede en
veiligheid is urgenter dan ooit.
Vandaag aan het begin van de Vredesweek vragen Kerk in
Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun
voor. Doet u mee?

Zingen - Lied 796: 1

De kinderen komen terug in de kerk

Overdenking

Allen gaan staan

Orgelspel - Adagio (uit: Concerto dell Signr. Meck) - J.G. Walther

Slotlied - Lied 993: 1, 2, 3, 4 en 7

Zingen - Lied 998

Wegzending en zegen

GAVEN EN GEBEDEN

allen:

Voorstellen van de leden van wijkteam Noord aan de gemeente
Mededelingen met het oog op de gebeden
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, afgesloten met gezamenlijk
gebeden oecumenisch Onze Vader
Orgelspel - Allegro (uit: Concerto dell Signr. Meck) - J.G. Walther
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.

Na afloop van de dienst bent u allen van harte uitgenodigd voor koffie,
thee, limonade en ontmoeting.

Vanmiddag 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.

Inzameling van de gaven 1. Diaconie
2. Vredeswerk (landelijk)
Bij de tweede collecte We leven in roerige tijden. Dagelijks zien we beelden van
oorlog, pijn en wanhoop. Honderdduizenden mensen zijn op
de vlucht. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn,
hen praktische hulp of een luisterend oor bieden.
4

5

