Zondag 9 september 2018

Protestantse Gemeente
Wijk bij Duurstede

Kleur
Zondagskind
Koster
Organist
Kerkrentmeester
Collectant
Ouderling
Voorganger

: Groen
: Rosa Dekker
: Sjoerd Andringa
: Pim Schipper
: Kees van Vliet
: Elly Oechies
: Jack van der Laak
: ds. Jan Offringa

Medewerking: Kerkkoor Cantique o.l.v. Elien van der Meer
Thema Startdienst: Een goed gesprek
Programma Startzondag: Een rondje van de kerk
VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel
Stilte
Koor: Ave Verum (Camille Saint-Saens)
Welkom door de ouderling van dienst
Het zondagskind leest een versje en steekt de kaarsen aan:
Een nieuwe dag, een nieuw begin
voor ons en voor uw kerk.
Wees met ons, Heer, help ons op weg
en maak ons samen sterk
- de gemeente gaat staan ‒
We zingen: Psalm 84: 1
Bemoediging:
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon

Drempelgebed:
Trouwe God,
met een nieuw seizoen voor ogen
bidden wij U om kracht en wijsheid
Laat ons zien waar we nodig zijn
en leer ons onderscheiden
wat wezenlijk is en wat niet.
Open onze ogen en harten
en maak ons vrijmoedig
door Jezus onze Heer.
Amen
- de gemeente gaat zitten We zingen: Psalm 84: 6
Tien regels voor een goed gesprek (1)
1. MULTITASK NIET
2. DRING JE MENING NIET OP
3. STEL OPEN VRAGEN
4. GO WITH THE FLOW
5. ZEG EERLIJK DAT JE IETS NIET WEET
We zingen: ‘U spreekt tot ons…’
(tekst: Michel van der Plas, melodie Lied 243)
U spreekt tot ons in mensentaal.
U hebt ons lief, ons allemaal.
Uw troostend woord verlicht ons juk
en wijst de weg naar ons geluk.
U spreekt tot ons, de eeuwen door.
U hebt het beste met ons voor.
U vult de stilte en ’t gemis
met taal die enkel liefde is.
U spreekt tot ons, van God tot mens.
U kent de diepste hartenwens.
U leert ons vrede in de tijd
en honger naar de eeuwigheid
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TEKST EN UITLEG
Voor de kinderen naar hun eigen viering gaan...
We zingen met de kinderen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’: 1 en 3

Straks zoeken wij elkaar weer op,
En elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
Het is voor allemaal.

- De kinderen gaan naar hun eigen viering Inleiding bij de lezingen
Gezongen gebed bij de opening van de Schriften:
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Schriftlezing en overdenking van: Marcus 8: 27-30
27

Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van
Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie
zeggen de mensen dat ik ben?’ 28Ze antwoordden: ‘Johannes de
Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een
van de profeten bent.’ 29Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens
jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.’ - 30Hij verbood hun
op strenge toon om met iemand hierover te spreken.
Koor en allen zingen: Lied 533: 1, 3 en 6 (Koor: 1; allen: 3 en 6)
GAVEN EN GEBEDEN
Tien regels voor een goed gesprek (2)
6. GA ERVARINGEN NIET VERGELIJKEN
7. PROBEER JEZELF NIET TE HERHALEN
8. TREED NIET IN DETAIL
9. LUISTER OM TE BEGRIJPEN
10. LET OP DE LENGTE
Inzameling van de gaven
1e collecte voor schoollunchfonds van de Stichting Onderwijs
voor Gambia
2e collecte voor algemeen plaatselijk kerkenwerk
3e collecte voor onderhoud van het kerkgebouw
Tijdens de collecte is er orgelmuziek
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Koor zingt als acclamatie: O Lord hear my prayer
O Lord, hear my prayer
O Lord, hear my prayer
When I call, answer me
O Lord, hear my prayer
O Lord, hear my prayer
Come and listen to me
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ZENDING EN ZEGEN
- we wachten tot de kinderen terug zijn: Over het programma Startzondag – Een rondje van de kerk
Slotlied: Lied 513: 1 en 4
Het zondagskind dooft de kaarsen…
Koor: Zegenbede – God zal met je meegaan
(tekst: Sytze de Vries, muziek: Dirk Zwart)
God zal met je meegaan
als licht in je ogen en lamp voor je voet,
als hand op je hoofd en arm om je schouder,
als baken bij ontij en verte die wenkt,
als groet op je lippen en hoop in je hart,
als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat.
Zegen
Allen: Zegenbede – God zal met je meegaan
(tekst: Sytze de Vries, muziek: Dirk Zwart)
Orgelspel
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Bloemen: een bloemengroet van de gemeente voor
mevr. A. Verheij - Vermeer en voor mevr. A. Krijthe.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan
Nel van Vliet-van der Kwast, email: k_nvvliet@planet.nl

Omzien naar elkaar
Mevrouw Nel de Jong is opgenomen in het ziekenhuis en zal daar
vermoedelijk nog enige tijd verblijven. Een kaartje stelt zij zeer op prijs.
Haar adresgegevens zijn: Mevrouw N. de Jong – Stormbroek, p/a
Diaconessen Ziekenhuis Zeist, Afd. Ouderengeneeskunde A2, kamer 9,
Postbus 1002, 3700 BA Zeist
Toelichting op de eerste collecte
Vandaag collecteren we in de eerste rondgang voor het schoollunchfonds
van de Stichting Onderwijs voor Gambia. Uit dat fonds krijgen de kinderen
uit Sukuta Madina op school een warme maaltijd, omdat ze veelal zonder
eten naar school gaan. Eten is noodzakelijk om voldoende energie te
hebben om de lessen op school te volgen. Vanwege de armoede gaan de
kinderen vaak zonder eten naar school. In de bijgesloten folder kunt u meer
lezen over de inkomsten van het schoollunchfonds.
Hartelijk dank voor uw gift die volledig ten goede komt aan een maaltijd
voor de kinderen.
Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt
doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede,
# mailadres: j.offringa@planet.nl Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonnevelt,
WIJKSE ORGELKLANKEN 2018
Aanstaande donderdag 13 september bent u welkom bij alweer het laatst e
orgelconcert van dit seizoen. De bekende Groningse organist Sietze de
Vries verzorgt dan een aantrekkelijk programma met veel improvisaties.
Het concert begint om 20.15 uur en het programma is te vinden op
www.grotekerk-wijkbijduurstede.nl

6

Activiteitprogramma ‘Een goed gesprek’
Onder het motto ‘Een goed gesprek’ heeft Vorming & Toerusting het
programma met activiteiten voor komend half jaar uitgebracht. Het zit bij het
kerkblad en is ook in de kerk verkrijgbaar. Nu al attenderen we u op:
1. Dinsdag 18 sept. 20.00 uur: Koos van Noppen – Gaan we groen doén?
Een avond samen met de Hervormde gemeente. Opgeven niet nodig.
2. Donderdag 27 sept. 20.00 uur: Jan Offringa – Leven na de dood
De eerste van twee avonden ‘veranderend geloven’ over de toekomst
3.Donderdag 4 ok t. 20.00 uur: Hans Liefhebber – Start van het Leerhuis
De eerste van vier avonden in oktober en november.
Voor 2 en 3 graag vooraf opgeven. Meer informatie in het programma.
Seniorenochtend – dinsdag 18 september.
Dinsdagmorgen 18 sept. a.s.is er weer een
seniorenochtend in het E en E. Zorgcentrum,
Gansfortstraat 2a.
De koffie en thee staan weer klaar om 9.30 uur
Om 10.00 uur begint Ds. Jan Offringa met het
inhoudelijk gedeelte.
Dit zal gaan over het thema “Een nieuw begin”.
We zullen ook weer veel zingen zoals we gewend zijn Na ongeveer 11.00
uur is er nog tijd voor een praatje en een kopje Koffie/thee. Dhr. Wim van
der Wal wil u komen ophalen, zoals gewoonlijk, wanneer het lopen
bezwaarlijk is.
Hopelijk tot 18 september.
Janny van Parijs.
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Programma Startzondag
Na de dienst krijgen deelnemers aan een
‘rondje van de kerk’ een A4.
Daarop staat rechtsboven vermeld in welk
groepje ze zitten (1 t/m 24).

In het rooster daaronder staat op welk adres ze verwacht worden
voor:
 ronde 1 (10.45-11.30u)
 ronde 2 (11.45-12.30u)
 ronde 3 (12.45-13.30u)
Kinderen kunnen naar de Regenboog (Dukdalf) worden gebracht.
Jongeren lopen met elkaar naar theater Van Ginkel, Rijnstraat 3.
Uiterlijk 13.45 uur worden jong en oud daar verwacht voor de
afsluiting.

www.protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl
Voor meer informatie: scriba@protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl
Kopij kerkbrief: kerkbrief.wbd@gmail.com (voor donderdag 19.00 uur)
Wilt u deze dienst beluisteren: www.kerkomroep.nl
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