Vuur op de Parade
Het Beraad van Kerken in Den Bosch heeft zich vanaf het moment van
oprichting ingezet om de eenheid en de verbondenheid tussen kerken en
christenen te bevorderen.
Vanuit die perspectief heeft zij wederom het initiatief genomen om op
zaterdag 31 maart van 19.15 tot 20.30 uur, de avond van de Paaswake,
een vuur te ontsteken op de Parade. Gelovigen van alle kerken,
kerkelijke denominaties en geloofsbewegingen zijn van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, alsmede alle andere
belangstellenden. Christenen putten uit dezelfde bron en weten zich
verbonden in de Goddelijke harmonie van licht, naastenliefde en vrede,
samen met alle mensen van goede wil.
We willen aan deze verbondenheid uiting geven door aan het vuur op de
Parade onze Paaskaars of lantaarn te ontsteken en dit Licht mee te
nemen naar onze eigen kerken. We realiseren ons dat we onderscheiden
zijn en verschillende tradities hebben, maar erkennen dat we toch één
zijn in Christus die het fundament is voor ons geloof.
Met Pasen vieren we dat Christus is verrezen en waarlijk is opgesteen,
nadat Hij bereid was voor ons te sterven en zijn leven voor ons heeft
gegeven. Opdat wij zouden leven in eenheid, vrede en verbondenheid.
Voorwaarde voor dit Licht en deze eenheid is wel dat we, ook als
kerken, in Zijn liefde met elkaar verbonden dienen te zijn. Dat spoort
ons aan om de kerk van de ander net zo lief te hebben als onze eigen
kerk.
Namens het Beraad van Kerken wensen we iedereen in Den Bosch
Vrede, Licht en Verbondenheid toe. We willen het Licht niet voor ons zelf
houden, maar het daar brengen waar het nodig is, of je nu christen bent
of niet.
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zondag 18 maart 2018
5e zondag in de 40-dagentijd

in deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan
Simon Guido Peeters

Diensten rondom Pasen:
Witte Donderdag - Dienst van Schrift en Tafel - ds. Ruud Stiemer m.m.v. Daniëlle Sluijmers, zang. Aanvang 19.30 uur.

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.

Goede Vrijdag - ds. Erica Scheenstra m.m.v. Wendy Wouters, blokfluit. Aanvang 19.30 uur.
Stille Zaterdag - Paaswake - ds. Ruud Stiemer
Aanvang 21.30 uur.
Zondag 1 april - Pasen - ds. Erica Scheenstra m.m.v. het Jeroen Boschkoor. Aanvang 10.00 uur.

voorganger: ds. Ruud Stiemer
ouderlingen: Henk Goossen en Lina Westerveld
diakenen: Cootje van der Lans en Jelske Faber
organist: Jamie de Goei
koster: Erik van der Schans

VOORBEREIDING
Orgelspel - Improvisatie Psalm 51
Mededelingen namens de kerkenraad
Stilte voor persoonlijk gebed
Allen gaan staan
Aanvangslied - Lied 287: 1, 2 en 3 - “Rond het licht dat leven doet”

Agapè-viering
Op vrijdag 23 maart a.s. gaan de deuren van de Willibrordkerk om
17.30 uur open voor u, om aan te schuiven aan de Oecumenische
maaltijd in de 40-dagen tijd.
De ontmoeting met elkaar en het delen van de maaltijd staan
centraal.
Er zal een korte viering zijn die de beide pastores verzorgen.
Daarna zal Joop Beekman uit Vught een muzikale uitleg laten horen
en zien genaamd “PASSIE voor PASEN”.
Aan het einde van de bijeenkomst, om ongeveer 20.00 uur, is er een
collecte ter bestrijding van de kosten.
De intekenlijst voor deze bijeenkomst ligt bij een van de koffietafels,
of opgeven via jokezeeland@hotmail.com of 073-6893848

Gebed op de drempel - door de ouderling:
Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige geest niet van mij weg.
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.
(Psalm 51:12-14)
allen: amen
Bemoediging - door de ouderling:
Onze hulp is in de naam van de Heer
allen:

Groet - door de voorganger:
De Heer zij met u
allen:

Allen gaan zitten
DIENST VAN DE DOOP
De dopeling wordt binnengebracht
Een van de aanwezige kinderen vult het doopvont met water
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Op zaterdag 14 april is er weer de jaarlijkse Gastendag voor iedereen
van 70 jaar en ouder.
Vanaf 9.30 uur staat de koffie /thee voor u klaar. Ds. Erica Scheenstra
zal voorgaan in de dienst waarin ook het Heilig Avondmaal gevierd zal
worden .
Na de lunch mag u gaan genieten van “Het Seniorencomplex” van
Dubbel Rauh. Nieuwsgierig geworden?
Laat u maar eens verrassen en zet de datum alvast in de agenda .
Voor vervoer kan gezorgd worden. Wilt je graag komen helpen deze
dag of bij het autorijden? Laat het even weten op kerkelijk bureau tel
6139740 of bij Jelske Faber tel 06 49994865
Namens het college van Diakenen alvast van Harte Welkom.
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 onze
Paaswake-viering, die van 21.30-22.30 uur gehouden wordt, 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. Het programma van de Nacht van de Hoop vindt u
binnenkort op de website, de facebookpagina van de kerk, op de
flyers en posters.

MEDEDELINGEN:

Presentatie
Allen gaan staan

Inloopspreekuur: elke woensdag 13.30-14.30 uur
Sinds begin dit jaar zijn onze predikanten om en om op de
woensdagmiddagen van 13.30-14.30 uur in de kerk aanwezig voor het
'Inloopspreekuur'.
Het Inloopspreekuur is bedoeld voor een ieder die een gesprek wil over
zijn of haar geloofs- en/of levensvragen. Wilt u iets delen van uw
vreugde of verdriet, aarzel niet en stap binnen. Iedereen is welkom:
een bezoeker van de Open Kerk, een toerist, een stadsbewoner,
kerkganger of geen kerkganger.

We belijden ons geloof - voorgelezen door een van de doopouders
Ik geloof in God, onze Schepper
Ik noem Hem: Vader, die liefde is.
Ik geloof in Jezus Christus,
de gekruisigde en opgestane Heer, vredebrenger
en ik geloof in de Heilige Geest,
de Trooster, die om ons heen is.
Ik geloof in de hoge waarheid
van een verzoening die bruggen slaat.
Ik geloof in een wereld voor de mensen:
de boom des levens, die bloeien gaat.
Ik geloof in een nieuwe aarde,
waar eens sterven heeft afgedaan
en waar wij - vrede dragend opnieuw benoemd zijn in Christus’ naam.
allen: Amen.

Op donderdag 22 maart van 15.00 tot 17.00 uur komt de
Ouderen-gespreksgroep Rosmalen bijeen. We ontmoeten elkaar bij
mevr. A. de Jong, Burg. Mazairaclaan 17. Met het oog op de Stille Week
houden we een huiskamerdienst waarin we met elkaar het Avondmaal
vieren. Voor meer informatie mail of bel ruud@pgdenbosch.nl of
073-2110330.

Allen gaan zitten
Kerkmuziekavonden op 1 en 22 maart van 20.00 - 22.00 uur
De bekende musicus en muziekwetenschapper dr. Arie Eikelboom
(gespecialiseerd in Hymnologie) zal in een tweetal avonden (1 maart en
22 maart) middels de hem kenmerkende aanstekelijke verteltrant u
alles vertellen over de ontwikkeling van de kerkmuziek en de
kerkliederen. Van Gregoriaans tot Opwekkingsliederen, het komt
allemaal aan bod. Wat in de lezingen wordt verteld, wordt ook meteen
uitgeprobeerd! De liederen worden namelijk meteen door de aanwezig
gezongen, waar nodig begeleid door Jamie de Goei op het orgel.
De avond kan ook los van de eerste avond bezocht worden.

Doopgebed
Zingen - Lied 79: 1 en 4 uit Geroepen om te zingen

Café Doodgewoon nodigt u allen van harte uit op donderdag 22 maart
a.s. voor de lezing ’Spreek op tijd over levenseinde’.
Gastspreker op deze avond is ds. Harry Tacken.
Deze avond is voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, hun naasten,
mantelzorgers en iedereen die geïnteresseerd is. De lezing wordt
gehouden bij Stichting huiskamer bij Katrien, Triniteitstraat 19.
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis en
voor koffie en thee wordt gezorgd.
Café Doodgewoon is een initiatief van Netwerk Palliatieve Zorg regio
‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard.
Vrijdag 23 maart, 19.00 uur Taizéviering hier in de Grote Kerk
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4. Nu mag je gaan leven met mensen,
Verbonden in liefde en trouw,
Omdat zij van daag bij dit dopen
Gods Naam leggen naast die van jou.

Lezing - Jeremia 31: 31-34
Antwoordpsalm - Psalm 51: 5 –
‘Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht’
Lezing - Johannes 12: 20-33
Zingen - Lied 650: 1, 2, 3 en 4 ‘De aarde is vervuld van goedertierenheid’
Verkondiging
Orgelspel - Elegisch voorspel Psalm 51 - Jan Zwart
Zingen - Lied 625 – ‘Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan’
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader(oecumenische versie)
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.

Bediening van de Heilige Doop
Doopkaars
Vraag aan de ouders
Allen gaan staan
Verwelkoming voorganger:
Gemeente, draagt hem die gedoopt is in uw
gebeden en ga met hem de weg van het Koninkrijk.
allen:

Welkom, kind van God,
Welkom in de kerk van Christus,
Wereldwijd en in ons midden.

Allen gaan zitten

Collecten -

1. Diaconie

2. Kerk

De kinderen komen terug
Allen gaan staan
Slotlied - Lied 978 - ‘Aan u behoort o Heer der Heren’

DIENST VAN HET WOORD

Zegen
allen:

Gebed bij de opening van de Bijbel
De kinderen komen naar voren
Zingen - Projectlied: 1 en 5
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Orgelspel - Variaties en Fuga over een thema van Purcell - Jac. Bonset
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