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.

Vredeszondag
24 september 2017
Grote Kerk ‘s-Hertogenbosch

Kop

Gezamenlijke dienst van
de
San Salvatorgemeenschap
en de
Protestantse Gemeente te ‘s-Hertogenbosch
Thema: ‘Vrede vieren doe je samen’

Op zaterdag 7 oktober vindt hier in de Grote Kerk een concert
plaats van het koor Capella Brabant, met Jamie de Goei op
het orgel.
Aanvang 20.15 uur.
Meer informatie vindt u op de folderkar en de tafel in de hal.

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.

Voorgangers:
Pastor Franneke Hoeks en Ds. Ruud Stiemer
Lectoren:
Maria Claessens en Anita van den Berg
Koor Melodiek o.l.v. Marcel van der Maeden
Piano: Marc Baghuis
Dwarsfluit: Maria Werner
Orgel: Gert-Jan Smit

Voor aanvang van de viering oefen we het lied “Laat vrede maar zien”
op het losbladig vel

Op dinsdag 3 oktober is er weer “Op de koffie in de Kerk”,
ontmoeting en gesprek voor senioren. Aanvang 10.00 uur, hier
in de Grote Kerk. Het thema is “Dieren en de Bijbel”.

Allen gaan staan
Openingslied - Lied 601 - “Licht dat ons aanstoot in de morgen”
1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Voorgangers, lectoren en de kerkenraad komen binnen
Allen gaan zitten
Welkom door pastor Franneke Hoeks
Gebed
Acclamatie - Lied 1011 - “Da pacem Domine”

Rosmalen ontmoet....
Op donderdagavond 5 oktober is er een ontmoetingsavond voor
alle leden van de Grote Kerk die in Rosmalen wonen.
Gezelligheid, gesprek en ontmoeting staan voorop. Deze avond
staat ook in het teken van de nadere kennismaking met
ds. Ruud Stiemer. U / jij bent op 5 oktober van harte welkom in
“de Boerderij”, Pastoor Hordijkstraat 5c, 5243 VV, Rosmalen.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur zullen we
de avond starten. Een eenvoudig programma zal ons
ondersteunen in deze ontmoeting. De avond duurt tot 21.45 uur.
Van harte welkom! Tot ziens in De Boerderij! Hartelijke groeten,
Lucia Basemans (l.basemans@gmail.com – 06-27193265) en
Jacoline Goossen (h.j.goossen@hetnet.nl – 06-10528307)

Uitnodiging voor de oudere gemeente leden van de
Protestantse Gemeente Den Bosch.
De Samen op Weg Gemeente Berlicum Rosmalen nodigt u graag
uit voor de volgende bijeenkomst:
Op 11 woensdag 11 oktober is er vanaf 14.15 uur weer een
gezellige middag voor onze senioren.
Locatie: De Kiem (d.i. de naam voor de ruimte in de kelder van
onze kerk), aan het Raadhuisplein in Berlicum.
Een lezing door Hub Kemmere over Wonderlijke wijsheden en
leerzame lessen: Schilderkunst in de 16e eeuw, met name over
Pieter Breugel de oude.
Iedereen is welkom vanaf 14.15 uur voor een kop koffie of thee.
De lezing begint om 14.30 uur, om 16.00 uur kan er nagepraat
worden met een drankje en een hapje
Er is in het gebouw voor minder valide een traplift aanwezig.
Heeft u interesse in deze bijeenkomst dan kunt u zich tot
uiterlijk 7 oktober a.s. aanmelden bij Nico La Rivière dit kan per
telefoon of mail, telefoonnummer 073-5216286 of per mail
n.lariviere@home.nl
Mocht u vervoer naar de kerk in Berlicum nodig hebben kunt u
dit ook bij mij aangeven.
Met vriendelijke groet, Nico La Rivière, Diaken Protestantse
Gemeente ‘s-Hertogenbosch.
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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.

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.

Kring ‘Met de Bijbel in gesprek’
Wat ‘doet’ een Bijbeltekst met je? Wat raakt je erin? Welke
woorden roepen vragen bij je op? Of, wat stuit je tegen de
borst? In deze kring lezen we met elkaar de tekst of teksten die
in de eerstvolgende kerkdienst centraal staan. Vervolgens gaan
er over in gesprek. De vragen en opmerkingen die tijdens de
gesprekken naar voren komen, worden betrokken in de
voorbereiding van de preek. Door de tekst(en) zo met elkaar te
bespreken, luister je vervolgens met andere oren naar de preek.
De eerste bijeenkomst is op donderdag 28 september, van 10.30
-12.00 uur in de Grote Kerk.
Gespreksleider is ds. Ruud Stiemer.
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Gesprekje met de kinderen
Lied met de kinderen - “Vrede laat maar zien” - op het losbladig vel
Inleiding op de lezingen
Eerste lezing - Jesaja 66: 10-14
Zingen - Psalm 118: 1, 3 en 5
1. Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
3. ’t Is beter bij de Heer te schuilen
dan dat men bouwt op man en macht.
’t Is beter bij de Heer te schuilen
dan dat men hulp van vorsten wacht.
Toen ik mij wenden kon noch keren,
omsloten door der volken ring,
doorbrak ik in de naam des Heren
de knellende omsingeling.
5. De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof de Heer mijn leven lang.
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!
Tweede lezing - Mattheus 6: 24-34
Acclamatie - Lied 607 - “Gij zijt voorbij gegaan”
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Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.
Orgelspel

Na afloop is ieder van harte welkom bij koffie, thee, limonade en
ontmoeting.

2. Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed. Gij zijt
verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit,
ondenkbaar is uw dood.
3. Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,
een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag,
ik hoop u tegemoet
zolang ik leven mag.
Overweging
Orgelspel - Légende - Louis Vierne, uit: 24 pièce en style libre
Geloofslied - Lied 689 - “Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest”
voorzang:
Wat altijd is geweest,
het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
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MEDEDELINGEN:
Denkt u na de dienst aan de brieven voor de schrijfactie van
Amnesty International.

Expositie ´Afwezige aanwezigheid´ door Miek van Dongen
23 september tot en met 12 november 2017
Kunstenaar Miek van Dongen is vandaag 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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voorzang:
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.

allen:

allen refrein
Afsluitend gebed
Slotgedachte
Allen gaan staan
voorzang:

Zegen
Slotlied - Lied 608 - “De steppe zal bloeien”
1. De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.
2. De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.
3. De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
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Die in de stilte sprak,
het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,
allen:

voorzang:
Het meeste gaat voorbij
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
allen:
Bij Hem is geen verraad,
Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
voorzang:
Wij leven zijn bestaan,
zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
allen:
Zijn zwijgen is van goud,
zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.
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voorzang:
Als alles is volbracht
zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
allen:
De stok die ons regeert,
de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
voorzang:
Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht,
aan alles wat wij deden.
allen:
Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.

We bidden gezamenlijk het oecumenisch 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.
Vredeslied - dit vindt u op het losbladige vel
Terwijl we dit lied zingen vormen we een grote kring

Klaarzetten van de gaven

Uitnodiging aan de Tafel van Brood en Wijn

Mededelingen van Amnesty International

Zingen - Lied 126a - “Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap”

Inzameling van uw persoonlijke collecte bijdrage 1. Collecte voor de slachtoffers van orkaan Irma
op Sint Maarten
2. voor de Kerk - San Salvatorgemeenschap en Grote Kerk
Instrumentale muziek
Voorbeden - afgewisseld met acclamatie:

voorzang:
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld 'Hun god doet wonderen.
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde.
allen refrein
Tafelgebed
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voorzang:
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn,
die, als de regen van, opnieuw gaan stromen.
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