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VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel: Ein' feste Burg ist unser Gott
Johann Pachelbel (1653 - 1706
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
Het zondagskind leest een versje en steekt de kaarsen aan:
Het komt goed, daar mag je op vertrouwen,
want God zelf maakt groot wat klein begint.
Het komt goed, daar mag je steeds op bouwen:
God doet recht aan ieder mensenkind
- de gemeente gaat staan ‒
Aanvangslied: Lied 216
Bemoediging:
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
Schepper van hemel en aarde
U die ons kent, die ons ziet, die ons hoort
U die weet wat er in ons omgaat
U die ons geschapen hebt naar uw beeld:
Breng aan het licht
de mensen die wij zijn
maak ons tot uw reis- en tochtgenoot,
in de voetsporen van Jezus, uw Zoon,
Amen

Drempelgebed:
Heer, onze God,
wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht,
onze ziel uw vrede.
Neemt Gij ons leven in uw hand
en reinig ons van ongerechtigheid,
Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U liefhebben en dienen
met al onze krachten, Amen
- de gemeente gaat zitten We zingen: Psalm 100
Groet:
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer
Gebed om ontferming, samen met lofzang: Lied 103 e : 1, 2, 3 en 4
gesproken door vg. en tegelijk zingt de gemeente: Bless the Lord
(herhalen)
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.
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- De kinderen gaan naar hun eigen viering Inleiding bij de lezingen
Gezongen gebed bij de opening van de Schriften:

Lezing O.T.: Deuteronomium 34: 1 – 8 (door lector)
34 1Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo, een
van de toppen van de Pisga, tegenover Jericho. Daar liet de HEER hem
het hele land zien: het hele gebied van Gilead tot aan Dan, 2Naftali, het
gebied van Efraïm en Manasse, heel Juda tot aan de zee in het westen,
3
de Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de palmstad Jericho, tot aan
Soar. 4De HEER zei tegen hem: ‘Dit is het land waarvan ik aan Abraham,
Isaak en Jakob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen
zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet.’
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Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEER, daar in Moab, zoals de HEER
gezegd had. 6En de HEER begroef hem in een vallei in Moab, tegenover
Bet-Peor. Tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is.
7
Honderdtwintig jaar oud was Mozes toen hij stierf. Tot het laatst toe
waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt. 8De
Israëlieten, die in de vlakte van Moab bijeen waren, treurden om Mozes’
dood tot de dertig dagen van rouw voorbij waren.

We zingen: Lied 753

3

Lezing N.T.: Marcus 10: 46 – 52 ( door voorganger)
46

Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een
grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs
de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 47Toen hij hoorde dat
Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David,
Jezus, heb medelijden met mij!’ 48De omstanders snauwden hem toe dat
hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van
David, heb medelijden met mij!’ 49Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze
riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’
50
Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. 51Jezus vroeg
hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg
dat ik weer kan zien.’ 52Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u
gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

We zingen: Lied 534
Uitleg en verkondiging
We zingen: Lied 839
GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1e collecte voor de Timon
2e collecte voor algemeen plaatselijk kerkenwerk
3e collecte voor onderhoud van het kerkgebouw
Tijdens de collecte is er orgelmuziek: improvisatie over lied 839
Dankzegging, voorbeden met acclamatie, stil gebed en Onze Vader
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ZENDING EN ZEGEN
- we wachten tot de kinderen terug zijn en zingen dan staande: Slotlied: Lied 425
Het zondagskind dooft de kaarsen…
Zegen

Acclamatie: (Willem Vogel)

Orgelspel: improvisatie over Een vaste burcht is onze God
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Bloemen: Een bloemengroet van de gemeente voor mevr.
R. Klifman en voor dhr. F. Grondijs.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van
Vliet-van der Kwast, email: k_nvvliet@planet.nl

LET OP !! Vanaf volgende week, zondag 4 november, is de
aanvangstijd 11.00 uur
Bij de collecte
In de bank vindt u weer een editie van TIMONTHUIS.
Er staat informatie in uit onze eigen regio. De diaconie van Zeist –waar de wortels van
TIMON liggen- heeft het pand van een van de woongroepen volledig gerenoveerd. Zo
krijgen jongeren ook in de toekomst de kans om in een veilige setting te werken aan
hun zelfstandigheid. Eveneens is er aandacht voor de week van de pleegzorg. Ook op
dit terrein liggen veel activiteiten van TIMON.
De diaconie steunt het werk van TIMON, maar uw eigen bijdrage middels de collecte
of een aparte donatie is natuurlijk ook van harte welkom.
Met regelmaat is er in woongroepen ook woonruimte beschikbaar voor
‘kernbewoners’. Dit kunnen jonge mensen zijn die studeren of werken, en die door er
gewoon te zijn, zorgen dat de afstand tot de maatschappij verkleind wordt.
Voor meer informatie kunt u het bulletin dat in de bank ligt doornemen, of mij
benaderen.
Kees Sterrenburg
Koffiedrinken: Na de dienst is iedereen hartelijk welkom in de Open Hof (doorgang
voorin de kerk) waar we elkaar kunnen spreken en een kopje koffie/thee of een
glaasje fris kunnen drinken.
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.
Opening Gedachtenisplek donderdag 1 november
De inrichting van de Gedachtenisplek in het noordelijk transept van de kerk wordt
binnenkort afgerond. Er wordt toegewerkt naar een opening op donderdagavond 1
november. Om 20.00 uur is er koffie in de kerk en rond 20.15 is er een liturgisch
moment.
Na de opening kan iedereen de plek van nabij bekijken en drinken we nog wat met
elkaar. Hopelijk kunt u erbij zijn.
Vanwege het Gedachtenisboek komen er twee cursusavonden kalligraferen. Wie
hieraan mee wil doen kan zich opgeven bij Henk Kroese, henkkroese@outlook.com.
Meer hierover staat in het kerkblad.
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Gedachteniszondag 4 november, aanvang 11.00 uur
Graag uw aandacht voor de gedachtenisdienst van zondag 4 november, met
medewerking van kerkkoor Cantique. Daarin gedenken we onze overledenen van het
afgelopen jaar. Ook krijgt iedereen de gelegenheid persoonlijk met een kaarsje een
dierbare te gedenken. Kinderen kunnen een foto meenemen in een lijstje (graag A5
formaat, 15 bij 20 cm). Let op: de dienst begint om 11.00 uur.
Zondagmiddagconcert – 4 november
Op zondagmiddag 4 november geeft het vocaal ensemble ‘Ab Novembris’ een concert
in de Grote kerk te Wijk bij Duurstede. ‘Ab Novembris’ is een vocaal ensemble, bij
elkaar gebracht in november 2008 op initiatief van sopraan Hesther Oor. Het
programma voor dit concert bestaat uit werken van Italiaanse componisten. Zo zullen
er werken klinken van o.a: Vivaldi, Monteverdi. Als hoogtepunt klinkt het Stabat Mater
van Domenico Scarlatti. Het koor wordt ondersteund door strijkers van de Utrecht
company of music. Organist is Bas Groenewoud. Het geheel staat onder leiding van
dirigent Karel Demoet. Het concert begint om 16:00 uur en is vrij toegankelijk. Wel
wordt er bij de uitgang een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.
Vooraankondiging
Volgende week zondag 4 november 2018 zullen we in de dienst van 11.00 uur in de
eerste rondgang collecteren voor het zendingswerk van Kerk in Actie in Brazilië.Sinds
januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië.
Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor
interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse
bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren op het gebied van
onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar
er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met
uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug zijn tussen inheemsen en
niet-inheemsen en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren
vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische)
onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit
onderwijs betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en
–materialen. Kijk voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/nienkepruiksma.
Helpt u Nienke mee in haar werk? Neem dan volgende week wat extra collectebonnen
of contant geld mee. Van harte bij u aanbevolen! Dank u wel!
Sporen van de Tweede Wereldoorlog
Op dinsdag 6 november geeft ons gemeentelid Herman Smit om 20.00 uur een lezing
in de Open Hof, over gebeurtenissen in onze regio tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Op deze avond proberen we de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog te
begrijpen omdat we ons ook afvragen wat wij zouden doen in situaties die hier op
lijken. Wat doen wij wanneer er voor één bevolkingsgroep speciale beperkende regels
worden voorgesteld? Wat hebben we nodig om in verzet te komen en wat houdt ons
scherp om “humaan” te blijven?
Herman Smit is historicus en deed de afgelopen jaren onderzoek in de gemeentelijke
archieven van de Kromme Rijn en de Utrechtse Heuvelrug die in het Regionaal
Historisch Centrum in Wijk bij Duurstede zijn opgeslagen. Het resultaat van zijn
zoektocht is dit jaar verschenen in het boek: “Sporen van de Tweede Wereldoorlog”.
De gebeurtenissen tijdens de oorlog houden hem nog steeds bezig omdat zij ons ook
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iets kunnen zeggen over de situaties van vandaag de dag. Tot zijn vreugde blijkt
onder meer uit de toename van aanwezigen bij de 4 mei herdenkingen dat voor velen
deze periode nog geen gesloten boek is.
Over deze periode zegt hij: “De oorlog blijft ons achtervolgen als een hardnekkige
hond, die achter je aan blijft lopen en wacht bij iedere winkel waar je binnen gaat”.
Dat ook in onze regio de collaboratie met de Duitsers zo spoedig na de bezetting tot
isolatie van bevolkingsgroepen vorm kon krijgen noemt hij ronduit onthutsend.
Als je de gebeurtenissen in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog bekijkt blijkt dat
wat er hier gebeurde “actief wegkijken” was. Het stelselmatig isoleren en uitroeien van
Joodse medeburgers heeft nauwelijks tot verzetsdaden geleid. Doordat, op één
uitzondering na, in onze regio de bevolkingsregisters in stand werden gehouden werd
het mogelijk dat Joden, Sinti en Roma werden weggevoerd. Dat dit soms gebeurde
door Nederlandse politiefunctionarissen maakt het extra wrang.
Enquête Samen verder
In het nieuwste nummer van Samen verder zit een enquête middenin. Daarin vraagt
de redactie of u, bij voorkeur online, de enquête wil invullen. Nu blijkt dat de (korte)
link die we vermeld hebben niet meer werkt zonder toestemming. Heel vervelend.
Als u via de website van onze gemeente naar de enquête gaat (de link staat in het
midden in rood bovenaan), heeft u geen problemen om deze in te vullen. Wilt u liever
zelf naar de enquête, dan is dit de juiste link:
https://goo.gl/forms/mHZNBsSqCaOMqBGE3
Excuses voor het ongemak.
Redactie Samen verder
Jeugdproject – Sint Maarten
Utrecht is de stad van Sint Maarten. Sint Maarten deelde zijn mantel met een
bedelaar. De volgende nacht zag hij, terwijl hij verzonken was in een diepe slaap,
Christus gekleed in de mantel die hij aan de bedelaar geschonken had. Het verhaal
van Sint Maarten leert ons over het belang van het omzien naar dak- en thuisloze
mensen.
Op zaterdag 13 oktober heeft een groep van negen jongeren uit onze gemeente een
stadwandeling in Utrecht gekregen van Jan. Jan is dakloos en drugsverslaafd
geweest. Ze hebben ook Bert ontmoet. Bert is straatpastor en staat mensen zoals Jan
bij.
Omdat wij het werk van de straatpastors belangrijk vinden, zamelen wij de komende
weken PET flessen is. U kunt ons daarbij helpen door uw plastic statiegeldflessen in te
leveren bij de winkelkarretjes die wij in de kerk neerzetten. U kunt ook uw
statiegeldbonnetjes bij ons inleveren. Het geld dat wij hiermee ophalen gaat naar het
straatpastoraat van Utrecht. Ook de kindernevendienst besteedt aandacht aan dit
Maartenproject. Op 11 november, de dag van Sint Maarten, sluiten we het project af.
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