1

Protestantse gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief 45, zondag 11 november 2018
Kerkdiensten zijn te beluisteren en te bekijken via www.brinkstraatkerk.nl

Bij de ochtenddienst:
Voorgangers
Ouderling
Muziek
Helpende hand
Kindernevendienst
Kinderoppas

10.00 uur
ds. Agnès Gilles, ds. Loeki van der Laan
D. Nijland, J.de Kleuver
Arne Nusselder
Emma Adams
alle groepen
Marieke Meppelder, Anne Dunkerbeck, Carlijn Reijneveld

Collecten:
De eerste collecte is vandaag bestemd voor noodhulp aan Sulawesi.
De tweede collecte is bestemd voor onze kerk en ons gemeenteleven,
terwijl de uitgangscollecte voor ons jeugdwerk is.

Vooruitblik
Viering Heilig Avondmaal
In de ochtenddiensten van 18 november as. mogen wij als gemeente
samen het Heilig Avondmaal vieren. Wanneer we lezen in het Evangelie
dat Jezus er naar uit heeft gekeken om de Pascha maaltijd te vieren met
zijn leerlingen en zich ook hieraan aan verbonden heeft, dan mogen wij
als leerlingen van nu ons ook van harte uitgenodigd weten. Neem dit
stukje brood…het is mijn lichaam! Die woorden klinken nog steeds, door
de eeuwen heen, in alle kerken en geloofsgemeenschappen. Dat eten
van dat stukje brood en het drinken van de beker drukt de verbondenheid
uit met Jezus, die zelf als Lam van God voor ons is gestorven. Om 9 uur
zullen we de Maaltijd zittend vieren en om 10.30 lopend. Ik hoop dat u/
zich uitgenodigd weet. Van harte welkom.
Ds. Loeki van der Laan

Rondom de viering
Thema: Samen vieren dat God liefde is!
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Over de dienst
Deze zondag is een gemeentezondag waarop de kerkenraad iets met u wil
bespreken dat alle gemeenteleden (jong en oud!) aan gaat: ‘Gaan wij in de
nabije toekomst naar 1 morgendienst en hoe gaan wij dan samen vieren?’. Dat
is dan ook meteen het thema van de morgendienst op deze zondag: ‘Samen
vieren dat God liefde is’. In deze gezinsdienst willen wij – de beide predikanten –
een mogelijkheid laten zien waarin kinderen, jongeren en ouderen een plaats
krijgen.

Liturgie ochtenddienst:
Welkom en mededelingen
Zingen(staande): LB 215: 1-4
Stilgebed, Bemoediging en Groet
Psalmgebed gesproken en gezongen: Psalm 91
Zingen: LB 91a: 1
Psalm 91: 5-10
Zingen: LB 91a: 2
Psalm 91: 14-16
Zingen: LB 91a: 3
Gebed bij de opening van de Schrift
Helpende Hand
Zingen: LB 277
Schriftlezing N.T.: Marcus 12: 28-34 – Bijbel in Gewone Taal
Liefde voor God
Zingen: Psalm 116: 1, 3 en 8
Liefde voor de ander
Luisteren en kijken naar: Ik hou van mij – Harry Jekkers
Liefde voor jezelf
Zingen: Opwekking 185, De Here zegent jou
Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied (staande): LB 791
Heenzending en Zegen
Allen: Amen, amen, amen

Om over na te denken / praten
Hoe uit jij je liefde voor God?
Hoe uit jij je liefde voor de naaste?
Durf jij te zeggen: “ik hou van mij’?
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Oppas- Oma’s en/ of Opa’s gezocht
Voor tijdens de kerkdiensten van 10.30 uur in de Brinkstraatkerk zijn wij op zoek
naar een aantal nieuwe oppassers die willen helpen oppassen bij de kinderen
van 0 t/m 4 jaar. Meer info op brinkstraatkerk.nl, via oppas@brinkstraatkerk.nl of
0621660675.
Irene Lutgendorff en Rianne van der Sar
(coördinatoren Oppas)
Taizé-viering
Op vrijdag 16 november wordt om 19.30 uur in de katholieke kerk aan de
Heelsumseweg 1 in Bennekom een Taizé-viering gehouden, georganiseerd
door de Raad van Kerken. Centraal in deze viering staat deze keer het
gedachtegoed van Franciscus van Assisi aan wie een gebrandschilderd raam in
de kerk van Taizé is gewijd.
Klimaatweekend
Op 17,18 en 19 november zijn er in Bennekom allerlei activiteiten rond
duurzaamheid, variërend van een klimaatwandeling, kerkdiensten en een
voorlichtingsavond. Meer op brinkstraatkerk.nl.
Agenda
14-11
14-11
14-11
15-11
15-11
16-11
16-11
17-11

Woord in beweging
Kring Sleutelwoorden
in de bijbel
Samen tafelen
Lighthouse
Bennekom
Beeldhouwen
Advent
RockSteady ½
Taizé-viering
A Rocha/KMS:
Klimaatwandeling

09.30-11.30
10.00-11.30

De Brink
De Brink

17.30-19.00
09.15-11.30

’t Kerkheem
Grietjeshof 71

19.30-21.30

’t Kerkheem

20.00-21.30
19.30
10.15-12.15

De Brink
Katholieke Kerk
De Brink

De volgende kerkbrief verschijnt op zondag 18 november. Lever uw informatie uiterlijk woensdag om
18.00 uur aan bij communicatie@brinkstraatkerk.nl.

