Kerk op schoot – Peuterviering
Spelenderwijs vertrouwd raken met de Bijbelverhalen in de kerkruimte,
spelenderwijs vriendjes en vriendinnetjes maken in de kerk. Dat is de
opzet van ‘Kerk op schoot’. Op zondag 19 november wordt de eerste
viering gehouden van 9.15 tot 9.45 uur. In dat halfuurtje komen vaste
onderdelen voorbij: er is een verhaal dat beeldend wordt verteld en
uitgespeeld. We zingen een eenvoudig liedje. We bidden samen. Na
afloop van de viering kunnen de kinderen naar de oppas, waar ze een
eenvoudige verwerking bij het thema kunnen knutselen. Ouders en
grootouders zijn uitgenodigd de ‘gewone’ kerkdienst te volgen. Heb je
zin om de eerste peuterviering mee voor te bereiden? Neem dan
contact op met Ruud Stiemer, ruud@pgdenbosch.nl of 073-2110330.

Vrijwilligers voor de 'Nacht van de Hoop'
In de Paasnacht van zaterdag 31 maart op zondag 1 april 2018,
organiseert de Grote Kerk in samenwerking met de San
Salvatorgemeenschap de 'Nacht van de Hoop'. Aansluitend aan de
Paaswake-viering op de zaterdagavond zal de kerk open blijven tot
zondagmorgen 7 uur. Gedurende deze nacht zullen er momenten zijn
van meditatie, bezinning en samenzang. Melodiek, het koor van de San
Salvatorgemeenschap verleent hieraan zijn medewerking. Ieder uur zal
er aandacht besteedt worden aan een project dat hoop biedt aan de
mensen in onze stad: het vluchtelingenwerk, duurzaamheid,
Inloopschip, kunst. De nacht wordt afgesloten met een wandeling naar
de Bossche Broek- waar we de zon zullen zien opgaan. Aansluitend zal
er een Paasontbijt worden gehouden. Voor de organisatie van deze
nacht zijn er vrijwilligers nodig. Wilt u meedenken en meedoen? U en
jij kunnen zich aanmelden bij ds. Ruud Stiemer. Tel. 073-2110330,
ruud@pgdenbosch.nl

Kop
Eredienst

zondag 22 oktober 2017
5e zondag van de herfst

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. Erica Scheenstra
organist: Jamie de Goei
ouderlingen: Liesbeth Verhoeff en Ies Rinkel
diakenen: Jacqueline van der Schans en Ank Spierings
koster: Erik van der Schans
jeugdgroepen: kindernevendienst 1-4 en 5-8

VOORBEREIDING
Orgelspel - Improvisatie Psalm 130
Oefenen nieuw lied - Lied 318
Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
Stil gebed
Allen gaan staan
Aanvangslied - Lied 130: 3 en 4
Drempelgebed ouderling: Die de morgen ontbood en het licht hebt
geroepen, zegen ons ook met uw licht!
Ondoofbaar vuur, als een zon over ons opgegaan,
vat ons samen in uw stralen,
doe ons gedijen in uw ogen.
Die de weerstand van de nacht wilt breken,
onze toekomst aan het donker afdwingt,
allen:
DIE DE MORGEN ONTBOOD
EN HET LICHT HEBT GEROEPEN,
ZEGEN ONS OOK MET UW LICHT!
Bemoediging - door de ouderling:
“Onze hulp is in de Naam van de Heer”
allen:

Allen gaan zitten
Kyrie-gebed - afgesloten met:

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.

Iedereen die heeft meegedaan doppen en deksels te verzamelen
voor de Vredestapijten van Marianne van Heeswijk, hartelijk dank.
Afgelopen zomer lag er wekelijks een prachtig, symbolisch Vredestapijt
in de grote hal van het Tropenmuseum in Amsterdam; elke week een
ander symbool, van elke grote godsdienst. Veel mensen hielpen mee
en gingen in gesprek. Zo ook op Vredeszondag op het Domplein te
Utrecht na een internetverbinding met Syrische christenen in Aleppo.
Nu geen doppen en deksels meer, maar...:
Voor het Bosch' Requiem, op donderdag 2 november Allerzielen in
Theater a.d. Parade,,maakt Marianne een tapijt van overblijfselen van
de bootvluchtelingen, een eerbetoon aan hen die omkwamne middels
achtergebleven kledingstukken als petjes, stropdassen, sjaaltjes.
U kunt meehelpen aan dit kunstwerk van COMMUNITY ART
door de komende tijd stropdassen, petjes, hoeden in te
zamelen. Ze kunnen in de rode kist die bij de garderobe staat.
Deze actie loopt tot en met zondag 29 oktober!
Alvast dank voor uw medewerking!

Er kan weer gestemd worden!! Wat is jouw favoriete nummer uit de
top 2000 (de lijst is van 2016). Vergeet niet te vertellen, wat je zo
aanspreekt in jouw favoriete lied, en wie weet kun jij dit horen op 28
december in het top 2000
Kerkcafé in de Grote Kerk uitgevoerd door het popkoor “Just Between”
of gevoelig gespeeld en gezongen door de close harmony band “Just 4
You”.
Greetje Poelstra kan je er alles over vertellen!
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MEDEDELINGEN:

Allen gaan staan
Gloria - Lied 713: 1, 2 en 5

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/
De datum voor de film is inmiddels vastgelegd op
27 oktober om 16.30 uur 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.

DE HEILIGE SCHRIFT
Groet - door de voorganger:
“De Heer zij met u.”
allen:

Allen gaan zitten
Woord voor de kinderen

Volgende week, zondag 29 oktober, is er geen schrijfactie voor
Amnesty International. De actie is verschoven naar zondag
5 november.

Zingen - Lied 809

Oecumenisch Kerk-Café donderdag 26 oktober a.s. Van 17.00 19.00 uur In "De Schans" Troelstradreef 160 (Maaspoort) Gastvrouwen heer: ds. Erica Scheenstra en Pastor Ad van Wezel Inlichtingen/
aanmelding tot 23 oktober bij Joke van Strien, tel.: 68-9-38-48 of
E-mail: jokezeeland@hotmail.com Allemaal van harte welkom, ook al
woont u niet in de Maaspoort.

Vrijwilligers-bedankavond 31 oktober 2017
Graag willen we iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen
afgelopen jaar hartelijk bedanken! We nodigen alle kerk-vrijwilligers
uit voor een avondje uit op dinsdag 31 oktober 2017. Deze avond
vindt in de Grote Kerk de voorstelling “Hier sta ik” plaats. Een
voorstelling over Maarten Luther, uitgevoerd door Kees van der
Zwaard. De voorstelling start om 20.00 uur en is toegankelijk voor
iedereen die belangstelling heeft.
Speciaal voor de vrijwilligers van de PGH organiseren we een gezellige
start om 19.00 uur met koffie en iets lekkers. Dit geeft de Kerkenraad
de gelegenheid om alle vrijwilligers te bedanken en uiteraard is dit ook
de kans om elkaar vooraf aan de voorstelling even informeel te
ontmoeten.
Na de voorstelling is er gelegenheid om na te praten onder het genot
van een drankje. We hopen dat u als vrijwilliger erbij wilt zijn!

Gebed bij de opening van het woord
Brieflezing - Efeziërs 4: 22-32
Zingen - Lied 318
Evangelielezing - Mattheüs 9: 1-8
Zingen - Lied 855
Overdenking
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Slotlied - Lied 823: 1, 2 en 5
Orgelspel - Petit Pièce - J. Alain
Wegzending en Zegen
Zingen - Lied 848
allen:
GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen met het oog op de gebeden
Dankgebed en voorbeden - telkens beantwoord met:
voorganger: zo bidden wij U allen tezamen:
Orgelspel - Ein feste Burg ist unser Gott - J.G. Walther (1684-1748)
allen:

Stil gebed, afgesloten met gezamenlijk gebeden
oecumenisch Onze Vader

Iedereen is van harte uitgenodigd voor koffie, thee, limonade en
ontmoeting.

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.
Inzameling van de gaven 1. Diaconie
2. Kerk
De kinderen komen terug in de kerk
Allen gaan staan
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