Zondag 30 september 2018

Protestantse Gemeente
Wijk bij Duurstede

Kleur
Zondagskind
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Ouderling
Voorganger

: Rood
: Jorrit v.d. Wösten
: Dick Breeuwer
: Sander Booij
: Birgitta Breeuwer
: Arno Schut
: Mario Batenburg
: Ria de Vries
: ds. Jan Offringa

In deze dienst worden Marion Grondijs en Anneke Sterrenburg bevestigd
tot ouderling. Ook worden enkele pastorale medewerkers gepresenteerd.
VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
Het zondagskind leest een versje en steekt de kaarsen aan
Lieve God,
iedereen maakt fouten
maar U geeft ons elke dag
een nieuwe kans
Aanvangslied: Lied 215: 1, 4 en 7
- de gemeente gaat staan 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:
God van vrede, bron van liefde,
U die boven alle machten staat:
verlies ons niet uit het oog
en help ons U te dienen,
met hoofd, hart en handen.
op weg naar uw koninkrijk.
Leer ons in vrede te leven
met U, elkaar en onszelf.
Amen
- de gemeente gaat zitten We zingen: Psalm 100: 1 en 2
Tekst: ‘Juichend’ (Psalm 100, bewerking Hans Bouma)
We zingen: Psalm 100: 3 en 4
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 -
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Inleiding bij de lezingen
Gezongen gebed bij de opening van de Schriften:

Schriftlezing: Marcus 9: 38 – 41 en 49 – 50
38

Johannes zei tegen hem: ‘Meester, we hebben iemand gezien die in uw
naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten
omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’ 39Jezus zei: ‘Belet het hem
niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk
het volgende moment kwaad van mij spreken. 40Wie niet tegen ons is, is
voor ons. 41Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat
jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.
49

Iedereen moet met vuur gezouten worden. 50Zout is goed! Maar als het
zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven?
Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de
vrede.’

We zingen: Lied 838: 1 en 2
Uitleg en verkondiging
We zingen: Lied 362
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Bevestiging ambtsdragers
Presentatie en inleiding
Vragen ter bevestiging
1. Herkent u in het beroep dat de gemeente op u doet
tevens een appèl van de Eeuwige?
2. Aanvaardt u de heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven,
als de bron van het geloof?
3. Belooft u uw ambt trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente
en voor ieder mens die de Eeuwige op uw weg brengt?
4. Belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis komt,
en wilt u uw taak vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk,
in onderlinge bemoediging?
Antwoord en zegening
We zingen (staande): Lied 418: 1
Vraag aan de gemeente (we blijven staan)
v. Nu deze mensen gepresenteerd en bevestigd zijn,
belooft u hen te aanvaarden,
hen te omringen met uw medeleven,
hen te dragen in uw gebeden,
en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?
a. Ja, dat beloven wij
We zingen (staande): Lied 418: 2
- allen gaan weer zitten -
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GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1e collecte voor plaatselijk diaconaat
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
De voorbeden nemen we over met Lied 568a: ‘Ubi caritas…’
ZENDING EN ZEGEN
De kinderen komen terug en groeten de nieuwe ambtsdragers
Slotzang: Lied 919: 1 en 4
Het zondagskind dooft de kaarsen…
Zegen

Acclamatie: (Willem Vogel)

Orgelspel
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Bloemen: bloemengroet van de gemeente voor mevr. J. Korpel
– Andeweg en voor dhr. en mevr. Sonnevelt – Verboom.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van
Vliet-van der Kwast, email: k_nvvliet@planet.nl

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,
gsm: 06 4989 4905
# 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
Omzien naar elkaar
Mevrouw Nel de Jong van de Singel 28 is overgeplaatst van het Diaconessen
Ziekenhuis in Zeist naar woonzorgcentrum Heerenwegen, afdeling Cattenbroeck
e
(9 verdieping, kamer 9.02) aan de Arnhemse Bovenweg 80, 3708 AH Zeist. Een
kaartje stelt zij zeer op prijs.
Van de Beheersommissie
Komende week gaat de verwarming van de kerk weer aan. De hoofdingang
onder de toren blijft dan gesloten en u kunt gebruik maken van de zij-ingang aan
de Peperstraat.
Om het comfort in de kerk te verbeteren zijn onlangs in het portaal bij deze ingang
glazen tochtdeuren aangebracht. Deze deuren openen en sluiten automatisch.
Toch wordt geadviseerd op te letten wanneer u de kerk in- of uitgaat, zodat u niet
met een gesloten glazen deur in aanraking komt.
Beheercommissie kerkelijke gebouwen
Choral Evensong
Zondagmiddag 7 oktober zal er in de Grote kerk te Wijk bij Duurstede een Choral
Evensong worden gehouden.
Dit gezongen avondgebed, waarbij het koor een belangrijke taak heeft, wordt in
Engeland iedere dag aan het eind van de middag gehouden. Ook in Wijk bij
Duurstede is de Evensong al niet meer weg te denken uit de Grote kerk.
Deze keer zal de cantorij ‘De vier Evangelisten’ uit Den Haag onder leiding van
André Vis de muzikale invulling verzorgen.
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Er zal muziek klinken van o.a: Mendelssohn, Weelkes en Harris.
Ook zullen er gezamenlijk enkele hymns worden gezongen.
Liturg tijdens deze viering is ds. Louis Wüllschleger en organist is Sander Booij.
De Choral Evensong begint om 16:00 uur en is vrij toegankelijk. Wel is er een
uitgangscollecte om de kosten te drukken.
Van harte welkom!
Donderdag 11 oktober: Toekomst – Komt aan alles een einde?
Op deze tweede avond in het kader van veranderend geloven verkennen we de
toekomst van de wereld, en zijdelings die van kerk en geloof. Wacht de kerk nog
altijd op het eind der tijden, de wederkomst van Christus en het Koninkrijk? Of is
er een grondige herbezinning nodig vanuit het huidige evolutionaire wereldbeeld?
Tijd: 20.00 uur, plaats: Open Hof, graag vooraf even aanmelden bij Jan Offringa:
j.offringa@planet.nl
Dinsdag 16 oktober: Niet dragen, maar klagen
Een gezamenlijke avond over de psalmen
Niet klagen, maar dragen... Is dat altijd wel zo wijs? In de klaagpsalmen wordt
stevig geklaagd, regelmatig zelfs aangeklaagd.
Welke betekenis hebben die heftige psalmen voor ons? Daar gaan we over
nadenken op dinsdag 16 oktober, onder het tegendraadse motto: Niet dragen,
maar klagen!
Spreker is drs. Bastiaan Visser, predikant in opleiding en van beroep psycholoog.
Plaats: Open Hof. Tijd: 20.00 uur.
Deze bijeenkomst is een gezamenlijke avond van de Hervormde gemeente en de
Protestantse gemeente.

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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