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‘Waar ben je nu?’ - Muziekdienst over leven na de dood
Medewerking: band Connected uit Veenendaal
Voorbereiding: Joline en Marieke Borgers, Maria Eigenhuis en Timo van
der Wösten. Beamerpresentatie: Maria Eigenhuis en Wilko Mels
VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel: Blowing in the wind - Bob Dylan
Welkom door de ouderling van dienst
Het zondagskind leest een versje en steekt de kaarsen aan:
Zing de Heer,
gebruik je stem.
Zing en dans
tot eer van hem
Band: Stil in mij (Van Dik Hout)
Uit de tekst:
Kom bij me zitten, sla je arm om me heen en houd me stevig vast
Al die gezichten, bekend maar beleefd of ik een vreemde was
Vanavond, toont het leven zijn ware gezicht
En het is zo stil in mij ik heb nergens woorden voor
Het is zo stil in mij en de wereld draait maar door
Het is zo stil in mij
- de gemeente gaat staan -

Bemoediging:
v. Ons begin ligt in God
a. die liefde is
v. die ruimte geeft
a. die ons leven draagt
v. Geluk voor elk mens
a. Vrede voor de wereld
Drempelgebed:
Wij bidden:
God van ons leven,
sterk in ons het vertrouwen
dat we een diep geluk vinden
als we dichtbij U leven
en dat we ook na de dood
voorgoed geborgen zijn
in uw liefde en trouw.
Want U bent de bron
van eeuwig leven,
door Jezus onze Heer
Amen.
We zingen: Lied 275: 1, 3 en 5
- de gemeente gaat zitten Inleiding op het thema
Videoclip Alan Walker: Faded (Where are you now)
Uit de tekst:
Je was de schaduw van mijn licht
een nieuw begin, maar je verdween.
Ik wil je zien, in leven.
Was het allemaal in mijn fantasie?
Was je alleen denkbeeldig?
Waar ben je nu?
Ik ben vervaagd, zo verloren
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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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Eerste lezing: Prediker 12: 1 – 8
12 1Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat de
slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren
vind ik weinig vreugde meer.
2

Voordat de zon verduistert,
de sterren en de maan niet langer stralen,
de lucht ook na de regen grauw van wolken wordt.
3
De dag waarop de wachter trillend voor het huis staat,
de soldaten kromgebogen voortgaan,
de maalsters langzaamaan verdwijnen,
de vrouwen uit het venster staren en een schaduw lijken.
4
Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten,
de molen geen geluid meer maakt,
het fluiten van de vogels ijl van toon wordt,
wanneer hun lied versterft.
5
Je durft geen heuvel te beklimmen,
de weg is vol gevaar.
De amandelboom behoudt zijn wintertooi,
de sprinkhaan sleept zich voort,
de kapperbes droogt uit.
Een mens gaat naar zijn eeuwig huis,
een klaagzang vult de straat.
6

Voordat het zilverkoord wordt weggenomen,
de gouden lamp gebroken,
de waterkruik in stukken valt,
het scheprad bij de put wordt stukgebroken.
7
Wanneer het stof terugkeert naar de aarde,
weer wordt zoals het was,
wanneer de adem van het leven weer naar God gaat,
die het leven heeft gegeven.
8
Lucht en leegte, zegt Prediker,
alles is leegte.
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Band: Just Breathe (Pearl Jam)
Uit de tekst:
Ik zie in dat elk leven eindig is
en we op een dag moeten gaan.
Nu ben ik een gelukkig mens
met de mensen van wie ik hou.
Blijf bij me, laten we rustig ademhalen
Heb ik je verteld dat ik je nodig heb?
Zo niet, dan ben ik een dwaas
Houd me vast tot ik sterf.
We zien elkaar aan de andere kant.
Tweede lezing: I Korintiërs 15: 42 – 49
42

Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke
vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, 43wat
onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering
en kracht opgewekt. 44Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een
geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook
een geestelijk lichaam. 45Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens,
Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd een
levendmakende geest. 46Niet het geestelijke is er als eerste, maar het
aardse; pas daarna komt het geestelijke. 47De eerste mens kwam uit de
aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens is hemels. 48Ieder stoffelijk
mens is als de eerste mens, ieder hemels mens is als de tweede. 49Zoals
we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de
gestalte van de hemelse mens hebben.
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We zingen: Lied 598 (3xNL: Als alles duister is)

Overdenking

Band: Omarm me (Bløf)
Uit de tekst: Lief, ga dan mee
Omarm mijn lijf en leden, omarm mijn waanideeën
Omarm heel mijn verleden, omarm mijn zeven zeeën
En breng me nergens heen
Gedicht: ‘Ik wil maar niet geloven’ (A. Bronswijk)
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
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Tijdens de collecte is er een videoclip:
Enya - If I could be where you are
Uit de tekst:
Is er een manier om je te vinden?
Is er een teken dat ik moet kennen?
Is er een weg die ik kan volgen
om je weer thuis te brengen?

Dankzegging. Voorbeden, stilte, Onze Vader
We zingen: ‘Heer, leer ons zien’
(tekst: Michel van der Plas, melodie: Lied 247)
1. Heer, leer ons zien, want soms lijkt dit bestaan
zinloos en vaag, in nevels op te gaan,
voelen wij ons verloren en alleen,
dwalen wij zomaar rond en nergens heen
3. Heer, onze God, U maakt ons duister licht;
in onze mist schept U een vergezicht,
ieder van ons, hoe nietig hij ook is,
heeft in uw samenhang betekenis.
4. U bent de kracht die ons tot leven riep,
U bent de hoop van allen die U schiep.
U bent de band die heel de mensheid bindt,
U het geluk dat zij tenslotte vindt.
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ZENDING EN ZEGEN
- terwijl de kinderen terugkomen speelt de band Band: Fields of Gold (Sting)
Uit de tekst:
Tussen de velden vol gerst
zie je de kinderen rennen
terwijl de zon ondergaat.
Tussen de gouden velden
zul je aan me denken
als de westenwind draait.
Boven de velden vol gerst
ziet de zon jaloers vanuit de lucht
dat we door gouden velden lopen
Het zondagskind dooft de kaarsen…
Slotlied (staande): Lied 423
Zegen

Acclamatie: (Willem Vogel)

Band
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Bloemen: Een bloemengroet van de gemeente voor
mevr. Jansen.
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
# 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,
Tijdelijke woonruimte gezocht
Graag brengen we onderstaande onder uw aandacht.
Een van onze gemeenteleden (vrouw, 52 jaar, parttime werkend, vriendelijk,
rustig en beschaafd type) zoekt vanwege echtscheiding tijdelijke, betaalbare
woonruimte voor haarzelf en haar tienerdochter in Wijk bij Duurstede, Cothen,
Langbroek of Doorn.
Bij voorkeur zelfstandige woonruimte met 2 slaapkamers. Dan wel 2 kamers plus
gebruik van douche, toilet en keuken bij iemand die in een huis woont dat eigenlijk
te groot wordt om alleen te bewonen.
Heeft u tips of misschien zelf woonruimte beschikbaar? Dan horen we dat graag!
U kunt contact opnemen met Mario Batenburg van de diaconie
m.batenburg@hotmail.com
Seniorenochtend – 20 november
Dinsdagmorgen 20 november a.s. is de eerstvolgende
seniorenmorgen
In het E. en E. Zorgcentrum, Gansfortstraat 2a.
De inloop begint om 9.30 uur. Dan staan koffie en
thee weer voor u klaar.
Ds. Jan Offringa zal omstreeks 10.00 uur weer een
passend onderwerp met ons bespreken.
We zullen ook enige mooie psalmen en gezangen zingen.
Vanaf 11.00 uur Is er natuurlijk nog gelegenheid voor een praatje en als
u wilt nog een kopje koffie/thee..
Wanneer u eventueel gehaald en weer thuisgebracht wilt worden
(wanneer het lopen bezwaarlijk is) kunt u contact opnemen met dhr.
Wim van der Wal.
We hopen u allen graag weer te ontmoeten. Janny van Parijs.
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Zingen in de Kerstnachtdienst.
Tijdens de Kerstnachtdienst op 24 december om 22.00 uur zal het koor Cantique
weer haar medewerking verlenen. Ieder jaar is het een feest om tijdens deze
speciale dienst te mogen zingen.
Vind je het leuk om dit jaar (weer) mee te doen, dan kan dat, geheel vrijblijvend op
projectbasis. Het koor repeteert tot en met 19 december ieder woensdagavond
van 20.00 uur tot 22.00 uur.in de Open Hof
Het geheel staat onder de bezielende leiding van Elien van der Meer.
Kun je een keertje niet, dan is dat geen enkel probleem.
We zouden het fijn vinden als je komt, zodat we met een groot koor de
kerstmuziek ten gehore kunnen brengen.
Voor informatie en aanmelden: Evert Gerritsen (secr.) e.gerritsen228@ziggo.nl
Filmavond vrijdag 23 november: Paths of Glory – Stanley Kubrick
Op zondag 11 november was het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog
beëindigd werd. In dat kader willen we gezamenlijk vanuit de hervormde en
protestantse gemeente een filmklassieker van Stanley Kubrick bekijken: Paths of
Glory uit 1957. Dan doen we in de bovenzaal van de Open Hof, aanvang 20.00
uur, met koffie vooraf en een glaasje na.
Vanwege het beperkte aantal plaatsen (25 max. voor beide gemeenten) is
opgeven vooraf nodig. Hiervoor geldt als onbijbels richtlijn: wie het eerst meldt,
wie het eerst maalt… Wie te laat is, komt op een reservelijst.
Opgeven kan bij Jan Offringa, meteen na de dienst of anders graag per mail.
Vier Adventvespers vanaf woensdag 28 november
Woensdag 28 november, 19.30 uur wordt de eerste Adventsvesper gehouden in
de kapel van de Grote Kerk. De andere drie zijn op 5, 12 en 19 december. Een
vesper of avondgebed in een viering van een half uur waarin niet gepreekt wordt
en waarin muziek en verstilling centraal staan.
Open Dag | Werkplaats | Harrison & Harrison orgel | GEWIJZIGDE DATUM
Onderstaand bericht is een wijziging van een eerdere aankondiging. I.v.m. intocht
Sinterklaas op de oorspronkelijk genoemde datum, is gekozen om de Open Dag
te verplaatsen. Zaterdag 1 december staan de deuren open van de Werkplaats
in Langbroek waar het Harrison & Harrison orgel wordt gerestaureerd.
De werkplaats van zowel Meubelmakerij Arjan de Wit als van orgelmakerij Sander
Booij vormen al geruime tijd het decor van het restauratieproject. In de eerste
ruimte is het restauratiewerk aan houten pijpwerk vrijwel afgerond en wordt nu
hard gewerkt aan het restaureren en nieuw vervaardigen van de orgelkas. In de
tweede, gaat pijpwerk door de handen en is – en wordt nog steeds – veel tijd
besteed aan het restaureren van de windladen.
U kunt op zaterdag 1 december komen kijken. Er zijn drie ‘rondes’: 10:00, 12:00
en 14:00 uur. Verzamelplaats is de Grote Kerk. Daar zal een kleine toelichting zijn
onder het genot van een kopje koffie of thee. Vanaf de Grote Kerk proberen we
met zo min mogelijk auto’s naar Langbroek te rijden. Na een half uurtje, drie
kwartier gekeken te hebben rijden we weer terug naar Wijk. U bent allen welkom!
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Adventskalender 2018 ‘Hoop’
Hoop is de rode draad in de Adventskalender 2018. Een dagelijkse bijbeltekst
voor een moment van bezinning, een quote om over na te denken, een
persoonlijk verhaal dat u raakt of een recept om te komen. Ze brengen u iedere
dag een stukje dichter bij het kerstfeest, het feest van licht en hoop.
Gemeenteleden kunnen de adventskalender gratis bestellen via
www.protestantsekerk.nl/adventskalender. Vanaf half november wordt de
kalender verstuurd.
Zendingserfgoed-kalender 2019
In deze kalender staat de verbeelding van het Evangelie door christenen in Azië,
Afrika en Latijns-Amerika centraal. Voor 2019 zijn dat schilderijen van
Bijbelverhalen van het Indonesische eiland Bali. De kalender geeft ook informatie
over het eiland en de typische traditionele schilderkunst. De Zendingserfgoedkalender kost € 9,00 per stuk.
U kunt de kalender bestellen door middel van de intekenlijst die achterin de kerk
ligt of bij Frans van den Bercken, e-mail Frans@vandenbercken.net.
Een bestelde kalender wordt zo snel mogelijk bij u thuis bezorgd.
Actie Kerkbalans 2019
Zoals u misschien al heeft kunnen lezen op de website zal ook in januari 2019
Actie Kerkbalans 2019 plaats vinden. De Actie Kerkbalans 2019 kan ook dit jaar
niet optimaal functioneren zonder alle medewerking van vele gemeenteleden. In
december zullen de Kerkrentmeesters u mogelijk (weer) benaderen of u
beschikbaar bent om dit jaar een loop wijk voor uw rekening te nemen. Door
wisselingen zijn er ieder jaar weer vrijwilligers nodig om alle loopwijken bemand te
krijgen.
Mocht u hier een bijdrage in willen leveren, dan horen wij dat graag.
Daarnaast willen wij u ook attenderen op het belang van deze Actie Kerkbalans.
Afgelopen jaar hebben wij ruim € 119.000,00 met elkaar opgehaald. Daar zijn wij
u erg dankbaar voor! De laatste jaren sluiten wij het financieel jaarverslag met een
negatief resultaat af. Dit kan gelukkig nog worden opgevangen door het
bestaande Eigen Vermogen. Echter willen wij deze tendens graag doorbreken.
De Actie Kerkbalans 2019 krijgt het startschot op zondag 20 januari. Na afloop
van de kerkdienst kunnen de lopers eventueel hun pakket met enveloppen
meenemen.
Anders kunnen de lopers op maandag 21 januari tussen 19.00 uur en 20.00 uur
de enveloppen per loop wijk ophalen in de Open Hof. Hier worden de enveloppen
per loop wijk uitgedeeld aan de lopers.
Vrijdag 1 februari vanaf 19.30 uur worden de lopers ontvangen in de Open Hof
door de Kerkrentmeesters om de enveloppen met toezeggingen weer in ontvangst
te nemen. Deze avond wordt er ook geteld en zal aan het einde van de avond de
stand worden opgemaakt. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
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Om deze avond het samenzijn te versterken zijn wij bezig met een aansprekende
activiteit hier aan te koppelen. Informatie hierover volgt nog.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Arno Schut, arno.schut@kpnmail.nl
Jacob van den Essenburg, j.vandenessenburg@wits.nl
Een gratis CD voor Kerst
Met Kerst vieren wij de geboorte van Jezus Christus. In Zijn leven werd op een
unieke manier zichtbaar wie God is – liefde. ‘God wordt mens’: de betekenis van
Kerst in drie woorden. Als dat geen cadeau is …
Daarom willen wij u een cadeau geven. Een gratis cd. Een mooie manier om de
boodschap van Kerst te verspreiden: voor de kinderen of tieners op club, voor
volwassenen, voor uzelf of gewoon om weg te geven. Let op: bestelt u meer dan
één cd dan worden er kosten in rekening gebracht.
Kijk voor meer informatie of om de CD te bestellen op www.daaromkerst.nl.
Mee op reis naar India
Wilt u het werk van Kerk in Actie een keer met eigen ogen zien? Ga dan van 21
februari tot en met 4 maart 2019 mee op reis met Kerk in Actie naar het zuiden
van India. U gaat op bezoek bij partnerorganisaties van Kerk in Actie, die zich
inzetten om kinderarbeid te bestrijden en alle kinderen naar school te laten gaan.
Een bijzondere reis waarin u de kans krijgt om de Indiase bevolking te ontmoeten
en een stukje van elkaars leven te delen. Naast het bezoek aan verschillende
projecten, is er natuurlijk ook aandacht voor culturele activiteiten. Kortom: een reis
voor iedereen van 50 jaar en ouder, die een onvergetelijke ervaring op wil doen,
het werk van Kerk in Actie een warm hart toedraagt en daarmee samen met ons
gelooft in delen. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/reizen.
Mee op reis naar Ethiopië
In het najaar organiseert Kerk in Actie voor volwassenen vanaf 50 jaar een reis
Ethiopië. De reis zal plaats vinden van 31 oktober t/m 13 november 2019. Het
thema is ‘noodhulp’. U kunt zich al aanmelden voor deze reis via
www.kerkinactie.nl/reizen.

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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