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.
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Een grote kerstboom!!
Wie vindt het leuk om mee te helpen om er een feestelijke boom van
te maken?
Dit jaar weer één grote kerstboom in de kerk! Daar hebben we
natuurlijk wel wat hulp bij nodig.
Vandaar deze oproep.
Schroom niet en meld je aan bij Toos van Helden
toossikking@hotmail.com of op het Kerkelijk Bureau 073-6139740.

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

voorganger: ds. Ruud Stiemer
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organist: Jamie de Goei
ouderlingen van dienst:
Wim Jonker en Lina Westerveld
diakenen: Klaas Faber en Jelske Faber
koster: Roald Gerritsen
jeugdgroepen:
ABC, kindernevendienst 1-6, NAP

VOORBEREIDING
Orgelspel - Improvisatie Psalm 46
Oefenen nieuw lied - Lied 898 - ‘Een vaste burcht is onze God’
Welkom en mededelingen namens de kerkenraad

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!

Stilte voor persoonlijk gebed
Allen gaan staan
Aanvangslied - Psalm 46 - ‘God is een toevlucht te allen tijde’
Drempelgebed - door de ouderling:
Heer, onze God,
neem van ons weg
wat ons verhindert
om tot U te komen.
Maak ons vrij
en bevestig ons opnieuw
in wie zij zijn: uw kinderen.
Neem ons bij de hand
en breng ons dichter bij U
en bij elkaar.
Door Jezus Christus, onze Heer,
allen: Amen
Bemoediging - door de ouderling:
“Onze hulp is in de Naam van de Heer”
allen:

Engelenproject
Heeft u gehoord en gelezen dat er weer - met uw hulp - een
Engelproject van start gaat?
“De Engelbrigade” staat weer klaar bij “de Engeltafel” met formulieren
en uitleg van dit mooie project.
Dus: Weet u personen die wel een steuntje in de rug kunnen
gebruiken, door wat extra aandacht te krijgen?
Zou u tijdens de Advent periode iemand willen verrassen?
We zien u graag bij de “Engeltafel” , ook als u gewoon nieuwsgierig
bent en meer wilt weten over dit mooie project.
Jantine Donk, Estelle ten Cate, Joke van Strien.

Kerkcafé in De Biechten
Op maandag 6 november vindt het Kerkcafé in De Biechten plaats.
Gesprekleider is ds. Ruud Stiemer.
Aan de hand van een aantal vragen maken we nader kennis met de
predikant en met elkaar.
We beginnen om 17.00 uur en sluiten rond 19.00 uur af.
De kosten zijn € 7.00. U krijgt hiervoor een warme maaltijd en een
consumptie.
Sociaal-cultureel buurtcentrum 'De Biechten' ligt aan de Vincent van
Goghlaan 1 in de wijk Hintham.
U kunt zich opgeven bij Lucia Basemans: l.basemans@gmail.com
Van harte welkom!

Allen gaan zitten
Gebed om ontferming
Allen gaan staan
Gloria - Lied 654: 1, 5 en 6 - ‘Zing nu de Heer, stem allen in’
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MEDEDELINGEN:

DIENST VAN HET WOORD
Groet - door de voorganger:
“De Heer zij met u”

Vandaag is er geen schrijfactie voor Amnesty International.
De actie is verschoven naar volgende week, 5 november.

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!

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.

6

allen:

Allen gaan zitten
Woord voor de kinderen
Lied met de kinderen - Lied 806 ‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’

2. Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger,
duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.
3. Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen,
altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met Zijn woord als bewijs:
straks wonen wij in een paradijs.
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De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Bij de eerste collecte:
Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme, vijf eeuwen
hervorming en vernieuwing, in Nederland en wereldwijd.
Centraal in de collecte staat daarom het vernieuwende werk
van het Open Theologisch Seminarie in Pakistan, OTS. In
Pakistan vormen christenen een kleine, maar groeiende
minderheid. Via cursussen leren jaarlijks vijfduizend studenten
en voorgangers meer over het christelijk geloof en de Bijbel.
Kerk in Actie-partner OTS ontwikkelt ook lesmaterialen voor
zondagsscholen, godsdienstonderwijs op scholen, cursussen
discipelschap en zelfs een doctoraalstudie theologie. Veel
cursussen en materialen zijn beschikbaar via internet. Dat
helpt ook geïnteresseerde moslims en hindoes die meer willen
weten over het christendom.
Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie,
zodat OTS meer voorgangers en vrijwilligers kan opleiden en
toerusten. Van harte aanbevolen!

Korte inleiding bij de lezingen
Gebed bij de opening van de Bijbel - Lied 670 ‘Kom Schepper God, o heilige Geest’
1: allen, 2: vrouwen, 3: mannen, 4: allen, 5: vrouwen,
6: mannen, 7: allen
Lezing - Galaten 5: 1-6
Zingen - Lied 800: 1 en 3 - ‘Wat zou ik zonder U geweest zijn’
Lezing - Johannes 8: 30-36
Zingen - Lied 800: 4 - ‘Godlof, een Heiland, een bevrijder’
Verkondiging

De kinderen komen terug in de kerk

Orgelspel - Ein feste Burg is Unser Gott (BWV 720) - J.S. Bach
Zingen - Lied 723 - ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’
Mededelingen met het oog op de gebeden
Dankgebed en voorbeden
Gezamenlijk gebeden 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.

ZENDING EN ZEGEN
Allen gaan staan
Slotlied - Lied 898 - ‘Een vaste burcht is onze God’
Zegen allen:

Orgelspel - Ein feste Burg is Unser Gott - J. Pachelbel

U bent allen van harte uitgenodigd voor koffie, thee, limonade en
ontmoeting.

Collecten - 1. Kerk in Actie - Hervormingsdag
2. Kerk
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