Geloofsopvoeding
Een cursus voor ouders die hun kinderen met en in geloof willen
opvoeden en daar met andere ouders over willen nadenken hoe je dat
doet. De avonden worden gehouden op woensdagavonden 7 februari,
7 maart, 4 april en 16 mei 2018, van 20.00 – 22.00 uur in de Grote
Kerk. Gespreksleider is Erica Scheenstra. Voor meer informatie en
opgave: ericascheenstra@gmail.com

Kop
Orde van Dienst

Kerk-op-schoot
Op zondag 18 februari is er van 9.15-9.45 uur een Kerk op Schootviering voor peuters en kleuters. Als de kinderen dat willen mogen ze
zich als herder verkleden. En als ze een schaapje als knuffel hebt,
mogen ze die meenemen.

Inloopspreekuur: elke woensdag 13.30-14.30 uur
Vanaf het nieuwe jaar zullen onze predikanten om en om op de
woensdagmiddagen van 13.30-14.30 uur in de kerk aanwezig zijn 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.

zondag 21 januari 2018

Bidweek voor de eenheid
Verbondenheid met de kerken in de Cariben
Thema: ‘Recht door zee’

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. Ruud Stiemer
organist: Jamie de Goei
ouderlingen: Nanda Punt en Lina Westerveld
diakenen: Ank Spierings en Cootje van der Lans
koster:Ben Büsze

VOORBEREIDING
Orgelspel - Improvisatie over Lied 146c
Welkomstwoord
Stilte voor persoonlijk gebed
Allen gaan staan
Aanvangslied - Lied 287: 1, 2, 3 en 5 - Rond het licht dat leven doet
Drempelgebed - door de ouderling:
God van bevrijding
u leidde uw volk uit de slavernij
u baande een weg door de zee.
Bevrijdt dan ook ons van wat ons bindt en knecht,
schenk ons het vuur van uw aanwezigheid,
en ga ons voor naar het beloofde land.
Door Jezus Christus, onze Heer.
allen: Amen
Bemoediging - door de ouderling:
“Onze hulp is in de Naam van de Heer”
allen:

Allen gaan zitten

Expositie Annita Smit `Het woord is beeld geworden`
17 januari 2018 tot en met 15 april 2018, Grote Kerk.
In deze expositie zijn bijzondere, ambachtelijk gecreëerde,
driedimensionale objecten te zien, gemaakt van papier of linnen.
Ritme, textuur en structuur zijn leidend in deze creaties. Het oppervlak
wordt bewerkt met onder andere inkt, waardoor een prisma aan
kleurnuances ontstaat. Soms oogt een papieren werk daardoor
verrassend als een leren voorwerp, soms doet de huid van het
materiaal metaalachtig aan. Sommige objecten zijn gemaakt van
flinterdun bijbelpapier (restanten van productie) waar de tekst – in
uiteenlopende talen van over de hele wereld – soms nog
waarneembaar is. Door de ritmiek van de vormen en de subtiele
kleurschakeringen ademen de werken een verstilde sfeer van rust en
orde.
Meer informatie is te vinden op www.annitasmit.nl

Amnesty-International
De Amnesty-schrijfactie wordt aangepast m.i.v. 28 januari. Amnesty
heeft de laatste jaren haar website ingrijpend veranderd. Inmiddels is
het mogelijk om via internet deel te nemen aan emailacties of digitale
petities te ondertekenen. Ook zag de werkgroep het aantal deelnemers
aan de schrijfactie afnemen. Wat er verandert is dat we na de dienst
een intekenlijst neerleggen waarop u uw voor- en achternaam,
woonplaats en emailadres kunt invullen. Als u deze gegevens invult,
dan sturen we als werkgroep in 2018 maandelijks 2 tot 3 Amnestymails of petities namens u, digitaal. Amnesty geeft uw emailadres niet
door aan de autoriteiten waar de brief naartoe gaat. Aan welke acties
we deelnemen wordt tijdens de dienst kort besproken. Met dit alles
denken we dat deelname aan de schrijfactie voor meer mensen
toegankelijk wordt. Voorlopig is het ook nog mogelijk om op de oude
manier de brieven te versturen. Heeft u vragen hierover, dan kunt u
altijd na de dienst contact met een van ons opnemen of een mail
sturen naar edwinantine@gmail.com.

Gebed om ontferming
Allen gaan staan
Gloria - Lied 146c: 1, 5 en 7 - Alles wat adem heeft love de Here
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Huiskameravond voor 30-ers en 40-ers
Dit is altijd een fijne, drukbezochte avond. Daarom bieden we je
opnieuw de kans om met leeftijdgenoten na te denken over wat je
inspireert. Het gesprek wordt na de koffie onder het genot van een
glas wijn voortgezet. Dinsdagavond 23 januari 2018 van 20.00 –
22.00 uur in de huiskamer van Erica Scheenstra, Schout van der
Dussensingel 5 (Maaspoort). Mail je even als je komt?
ericascheenstra@gmail.com.
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MEDEDELINGEN:

DIENST VAN HET WOORD
Groet - door de voorganger:

Actie Kerkbalans
Gisteren is de jaarlijkse Actie Kerkbalans gestart. Ieder gemeentelid
ontvangt binnenkort het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan
deze gemeente. Dit kan een eenmalige gift of een maandelijkse gift
zijn.
We zijn blij met u als trouwe kerkgangers en de vele kinderen die elke
zondag de vieringen bezoeken. Doordeweeks is de kerk open en kan
men terecht in het Stiltecentrum, bij Bijbelkringen, bijeenkomsten ‘Op
de Koffie in de kerk’ en bij maaltijden. Daarnaast zijn we actief in de
stad met diaconale en missionaire activiteiten. We willen klaar staan
voor elkaar en iedereen, op elke dag van de week!
Om een open en gastvrije gemeenschap te kunnen blijven, doen we een
beroep op u met de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Uw financiële steun is
hard nodig, vergeet de Actie Kerkbalans dus niet!
Omdat wij dit jaar meedoen met een pilot van de dienstenorganisatie
treft u dit keer geen toezeggingsformulier aan.
Aan u de vraag om na de dienst een aantal enveloppen van uw
straat of wijk mee te nemen en deze te bezorgen.

Oefening
In het kader van de Arbo-wetgeving (de regelgeving m.b.t. de veiligheid
in onze kerk) wordt op een zondag in februari een ontruimingsoefening
gehouden. Hoewel het een oefening is, wordt u dringend gevraagd mee
te doen en het gebouw daadwerkelijk te verlaten.

“De Heer zij met u”
allen:

Allen gaan zitten
Gebed bij de opening van de Bijbel
Zingen - Lied 2 uit het liedboekje Kindernevendienst - Dit is de dag
Dit is de dag (2x)
Die de Heer ons geeft(2x)
Wees daarom blij (2x)
En zingt verheugd(2x)
Dit is de dag
die de Heer ons geeft
Wees daarom blij
en zingt verheugd
Dit is de dag
Die de Heer ons geeft.
De kinderen gaan naar hun eigen dienst
Thoralezing - Exodus 15: 1-6 en 20-21
Zingen - Psalm 136: 1, 6, 7 en 8 - Loof de Heer, want Hij is goed

KERK-CAFÉ MAASPOORT
Donderdag 1 februari a.s. is de volgende bijeenkomst van het Kerk-Café
in de Maaspoort. Ook als u niet in de Maaspoort woont bent u van harte
welkom.
We ontmoeten elkaar in het nieuwe jaar, drinken een glaasje en
genieten van een gezamenlijke maaltijd.
Drankjes en maaltijd (€7,—) voor eigen rekening.
Plaats van ontmoeting is het Cultureel Centrum “De Schans”
Troelstradreef 160.
De leiding heeft ds. Erica Scheenstra en pastor Ad van Wezel.
Opgave tot 29 januari bij Joke van Strien tel. 073-689-3848 of
jokezeeland@hotmail.com
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Evangelielezing - Matteüs 14: 22-33
Zingen - Lied 352: 1, 2, 3 en 7 - Jezus, meester aller dingen
Verkondiging
Orgelspel - Fuga in C (BuwWv 174) - D. Buxtehude
Allen gaan staan
Zingen - Lied 340b - Ik geloof in God de Vader, de almachtige
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GEBEDEN EN GAVEN

Zegen
allen:

Mededelingen met oog op de gebeden
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, 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.
Collecten - 1. Diaconie

2. Oecumene

Bij de tweede collecte Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en
migrantenkerken. SKIN (Samen Kerk in Nederland), de landelijke
vereniging van deze kerken, biedt hen praktische ondersteuning,
onder meer met een toerustingscursus voor kerkleiders en hulp bij
het opzetten en versterken van lokale en regionale interkerkelijke
netwerken. SKIN wil internationale kerken met elkaar, maar ook
met autochtone Nederlandse kerken verbinden. SKIN hoopt dat
daarmee de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als
landelijk meer gestalte krijgt, als getuigenis naar onze
samenleving. Ook werkt SKIN samen met de Vrije Universiteit aan
een postdoctorale ambtsopleiding voor leiders van internationale
kerken en vergroot SKIN de zichtbaarheid van deze kerken door
hen te presenteren naar andere kerken, (christelijke) organisaties,
media, overheid, politiek en samenleving. Collecteer mee zodat
SKIN migrantenkerken kan ondersteunen om ten volle kerk te zijn.

De kinderen komen terug in de kerkzaal
Allen gaan staan
Slotlied - Lied 993 - Samen op de aarde

Orgelspel - Praeludium in g (BuxWV 149) - D. Buxtehude

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


Graag uw steun voor de volgende actie van Kerk in Actie
Protestantse kerken tekenen deze week de petitie 'Ze zijn al thuis' voor
een ruimer kinderpardon.
Het doel is om minstens 75.000 (digitale) handtekeningen op te halen. Er
zijn er tot nu toe al meer dan 65.000 opgehaald. U kunt dat getal nog
verhogen:
Teken mee op: https://actie.degoedezaak.org/petitions/ze-zijn-al-thuis
Het kinderpardon beoogt een groep asielzoekerskinderen die hier al
jarenlang verblijven een verblijfsvergunning te geven, zodat ze niet meer
bang hoeven zijn dat ze worden uitgezet naar een land dat ze vaak niet
eens kennen.
De regeling bestaat formeel al wel, maar wordt door de overheid zo
streng gehanteerd dat bijna geen kind eraan voldoet. De petitie pleit voor
ruimhartigheid.
Lees meer op: www.kerkinactie.nl/actueel/ook-kerken-steunen-petitie-ze
-zijn-al-thuis
Onder meer ds. Dekker van de Joriskerk in Amersfoort en ds. René de
Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, zetten afgelopen
week hun handtekening. Eerder tekenden veel andere bekende
Nederlanders de petitie, waaronder Arie Boomsma, Trijntje Oosterhuis en
Jan Terlouw.
Meer informatie kunt u krijgen via de diakenen in deze dienst.

4

5

