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.
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 volgende thema’s komen aan de orde:
•
Wat betekent geloven voor jezelf, wat wil je doorgeven
•
Opvoeden met geloof, waarom en hoe
•
Bidden, je leven delen met God en met elkaar
•
De rol van mensen om je heen, de invloeden van buitenaf op de geloofsopvoeding
•
Kinderbijbels en prentenboeken, op grond waarvan maak je een keuze
•
Rituelen voor kinderen bij de christelijke feesten en bij verdriet
De avonden worden gehouden op woensdagavonden 14 februari, 14 maart, 11
april en 23 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

zondag 4 februari 2018

Kerk-op-schoot
Op zondag 18 februari is er van 9.15-9.45 uur een Kerk op Schoot-viering 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.
Donderdag 1 februari a.s. is eer een bijeenkomst van het Kerk-Café in de
Maaspoort, Cult. Centr. De Schans, Troelstradreef 160.
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.
De leiding hebben ds. Erica Scheenstra en pastor Ad van Wezel. Opgave tot
29-01 bij Joke v. Strien tel. 073-689-3848 of jokezeeland@hotmail.com
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.
Evensongs 10 maart 17.00 uur
Het Kamerkoor Vianen onder leiding van Cees Scharloo en Jamie de Goei op het
Bätz-orgel verzorgen een evensong volgens de orde van dienst voor Palmzondag
zoals die op die dag in de Engelse kathedralen wordt gevolgd. Voorganger is ds.
Erica Scheenstra. Uitgevoerd worden o.a. werken van Charles Wood, Thomas
Attwood Walmisley en Herbert Howells.

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. Alice Bremmer
ouderlingen: Ab-Jan Jacobse en Liesbeth Verhoeff
diakenen: Ank Spierings en Jacqueline van der Schans
organist: Jamie de Goei

Heb jij het lef om te praten over zaken die je bezighouden? Over vragen die net
wat dieper gaan dan de dagelijkse dingen; waar je niet zomaar mee te koop
loopt? Kom gewoon eens praten over de zoektocht naar de betekenis en de
zin van je leven, bijvoorbeeld over God en Geloof. Donderdag 8 februari, 20.00
uur, wijkcentrum Windkracht 5, Deltalaan 140. De toegang is vrij.
Ds Wolter Stijf, 073-6909264, cruxwijkpastor@gmail.com

koster: Roald Gerritsen

Inleidende orgelmuziek - Aria "Jesu, du bist allzu schöne” - G. Böhm

De kinderen gaan naar hun eigen ruimte

Mededelingen namens de kerkenraad

Kyrie - uit Lied 299c

Stil gebed

Gloria - Lied 713: 1, 2 en 5

Allen gaan staan

Gebed voor de opening van de Schrift

Aanvangslied - Lied 280: 1, 2, 3 en 7

Eerste Lezing - Jesaja 43: 18-19

Bemoediging - door de ouderling:

Zingen - Lied 513

Onze hulp is in de naam van de Heer
allen:

Tweede Lezing - Lukas 5: 1-11
Acclamatie - Lied 339a
Overdenking

Stilte
Groet - door de voorganger:

Orgelspel - Meditatie over lied 377

De Heer zij met u

Zingen - Lied 377: 1, 2, 3 en 4

allen:

Collecten - 1. Kerk in Actie / Werelddiaconaat

Allen gaan zitten
Verhaal voor de kinderen
Lied met de kinderen - Lied 224 (3x)

2. Kerk

Bij de eerste collecte: Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana
in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden
vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare
en arme gezinnen uit andere delen van het land. De kinderen kunnen niet
ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters. Partnerorganisatie
Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat
ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs.
Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.

Dankgebed en voorbeden - steeds beantwoord met Lied 925
Stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader
Allen gaan staan
Slotlied - Lied 362
Zending en zegen
allen:

Orgelspel - Praeludium in D (BuxWV 139) - D. Buxtehude
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