Zondag 7 oktober 2018
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Voorbereid door Klaas IJkema en Sjoerd Vredenberg

VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel
Stilte
Welkom door ouderling van dienst

- gemeente gaat staan In Memoriam Janny van Eck
We zingen (melodie Lied 961):
Niemand leeft voor zichzelf.
Niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven verbonden met God en elkaar
in tijd en eeuwigheid.
- gemeente gaat zitten -

Het zondagskind leest een versje en steekt de kaarsen aan:
Lieve God,
dank u wel dat het licht geworden is vanmorgen.
Wilt u ons hart verlichten
en ons helpen om voor elkaar
een lichtje te zijn.

Inleiding op de kerkdienst en psalm 119
Verzamelen onder het orgel
Zingend lopen, lopend zingen: psalm 119 verzen 1, 2, 3 en 4
Berijmd door stichting De Nieuwe Psalmberijming
(denieuwepsalmberijming.nl)
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2. Ach, was mijn leven maar zo wetsgetrouw
dat ik nooit met uw wet de hand zou lichten.
Als ik die houd, raak ik nooit in het nauw.
Zingend zal ik mij op uw regels richten.
Verlaat mij niet voorgoed, want vol berouw
doe ik waartoe uw woorden mij verplichten.
3. Bijzonder heilzaam is wat U ons zegt;
het houdt je zuiver in je jonge jaren.
Laat mij niet dwalen, U zoek ik oprecht.
Ik blijf uw woord diep in mijn hart bewaren,
want ik wil niet opstandig zijn en slecht.
HEER die ik eer, wil mij uw wet verklaren.
4. Breedvoerig spreek ik over heel uw wet.
Al mag bezit een bron van blijdschap heten,
toch wint de vreugde om uw woorden het.
Van uw bevelen wil ik alles weten.
Ik juich als ik op uw geboden let.
Wat U gezegd hebt zal ik nooit vergeten.
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TEKST EN UITLEG
De weg vinden in Psalm 119
Wat zijn goede regels?
- De kinderen gaan naar hun eigen viering –
Over de melodie van deze Psalm
Psalm 119 zingen als gebed: vers 9, 12 en 13
9. Fluister mij in, HEER, wat uw wet verlangt
dan zal ik op uw wegen blijven lopen.
Geef dat mijn hart aan uw geboden hangt.
Wijs mij het spoor, dan bloeit mijn leven open.
Geef dat de zucht naar geld mij nooit bevangt,
maar dat ik op uw rijke woord blijf hopen.
12. Groot is de ruimte die uw woord mij biedt,
royaal en ruim genoeg om te getuigen
voor koningen. Nee, HEER, ik schaam mij niet
dat ik voor uw geboden graag wil buigen.
Ik heb ze lief, ze zijn mijn levenslied,
ik heb ze lief, en daarom zal ik juichen.
13. Hoopgevend is wat U mij hebt gezegd.
Vergeet het niet, HEER, daardoor kan ik leven.
U houdt uw woord. Al heb ik het ook slecht,
ik weet dat U mij troost en rust zult geven.
Hooghartig lachen spotters, onterecht:
uw goede wet heb ik nooit afgeschreven.

Lezing over leefregels
Preek + interactie
Orgel improvisatie bij psalm 119
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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:
Voorbedes - acclamatie, de laatste regel van psalm 119 vers 16

Stil gebed
Onze Vader
ZENDING EN ZEGEN
De kinderen komen terug uit de nevendienst
Zingen psalm 119 vers 62 (berijming Liedboek)
62. Zevenmaal daags zeg ik uw goedheid dank,
rechtvaardig zijn uw regels, mij ten zegen.
Dit geeft mijn loflied innigheid en klank.
Zij die uw wet beminnen, gaan uw wegen.
Zij wandlen voort in vrede, vrij en frank,
geen struikelblok, geen onheil houdt hen tegen.
Het zondagskind dooft de kaarsen…
Zegen
Acclamatie: (Willem Vogel)
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Bloemen: bloemengroet van de gemeente voor mevr.
J. Versteegh - Hollenberg en voor mevr. C. de Rooij - den
Hartog.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel
van Vliet-van der Kwast, email: k_nvvliet@planet.nl

Bij de collecte
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van
de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De
Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op
landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema’s als
antisemitisme ter sprake.
Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek
met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden
er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift Kerk &
Israël Onderweg dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw
steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. Opdat het gesprek met
en over Israël nooit op zal houden.
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.
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
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Choral Evensong
Vanmiddag 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.
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!
Vooraankondiging 1
Volgende week zondag 14 oktober 2018 zullen we in de eerste rondgang in het
kader van Wereldvoedseldag collecteren voor het Werelddiaconaat van Kerk in
Actie, meer in het bijzonder voor Nepal.
Leven van vis en ecotoerisme in Nepal
De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht
maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is
chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in
Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme
rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van
kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van
picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het
verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij
stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze
Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende project!
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/visserijnepal
Als dit doel u aanspreekt, neem dan wat extra collectebonnen of contant geld
mee, opdat zoveel mogelijk mensen in Nepal kunnen worden geholpen.
Hartelijk dank alvast!
Vooraankondiging 2
Volgende week zondag 14 oktober 2018 kunt u na de dienst van 9.15 uur in de
Open Hof weer een kopje koffie of thee drinken. Voor de kinderen is er een
glaasje fris. Wij nodigen u allen hiervoor van harte uit! Verder kunt u daarbij
genieten van een heerlijke traktatie, verzorgd door het bakkersgilde van de
Werkgroep ZWO. Om uw waardering voor die traktatie tot uitdrukking te
brengen, kunt u wat collectebonnen of contant geld in het bij die traktatie
staande kommetje leggen. Met dat geld kan aan de kinderen in Sukuta Madina
(Gambia) op school een warme lunch worden gegeven. Hartelijk dank alvast!
Vorige keer heeft het kommetje € 60,10 opgebracht. Alle gevers heel hartelijk
dank!
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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
Giften voor Fundashon Encelia
Op 26 augustus jl. heeft Bert Braam, penningmeester van de Stichting Encelia,
tijdens en na de kerkdienst een presentatie gehouden over het werk van
Encelia. Die stichting wordt via de Werkgroep ZWO door onze
kerkgemeenschap gedurende drie jaren financieel ondersteund. Daarbij werd
gevraagd of Encelia ook een bankrekening heeft, want er waren
gemeenteleden die wel wat geld wilden doneren aan Encelia. Omdat encelia
geen Nederlandse bankrekening heeft, kost elke overschrijving naar haar
bankrekening € 6,00 aan bankkosten. De Werkgroep ZWO heeft toen
voorgesteld die giften naar de bankrekening van onze kerk over te maken. De
ZWO heeft inmiddels met de administrateur van de Kerkrentmeesters een
regeling getroffen. Giften kunnen onder vermelding van "Gift ZWO-Encelia"
worden overgemaakt. Eens in de drie maanden bekijkt de ZWO of het zinvol is
het ingekomen bedrag naar Encelia over te maken. De ZWO neemt dan de
bankkosten voor haar rekening. Op die manier kunnen de bankkosten worden
beperkt!
Adventskalender 2018
Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds
een stapje dichter bij Kerst, feest van hoop. Vraag de adventskalender nu gratis
aan!n de adventstijd leven we toe naar Kerst,het feest van God die mensen niet
aan hun lot overlaat. Wij vieren dat Gods licht het wint van de duisternis. De
adventskalender daagt u uit hoopvol toe te leven naar dit prachtige feest.
´Hoop´ is de rode draad door alle dagen van de adventskalender 2018. U kunt
een gratis exemplaar van de adventskalender 2018 aanvragen via
www.protestantsekerk.nl/adventskalender.
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