Protestantse gemeente Bennekom in wording
Kerkbrief 7 zondag 17 februari 2019

Bij de ochtenddiensten
Voorganger
Ouderling
Muziek
Helpende hand
Kindernevendienst
Kinderoppas

9.00 uur

10.30 uur

Mw. ds. Loeki van der Laan
Dhr. Evert-Jan Slootweg
Dhr. Daan de Vries

Mw. ds. Loeki van der Laan
Dhr. Daan Nijland
Dhr. Dik Sipma
Zeger en Annelein Menkveld
alle groepen
Marijke te Ronde
Mengsi Altena

Toelichting collecte:
De eerste collecte is voor het kerkrentmeesterlijk quotum. De opbrengsten zijn
bestemd voor ondermeer gemeenteopbouw, begeleiding, scholing en
nascholing van predikanten en kerkelijke werkers, jeugdwerk, het niet-diaconale
deel van oecumene en kerkenwerk. Bovendien voor ondersteunende
activiteiten, die het kerkenwerk mogelijk maken, zoals communicatie en
fondsenwerking, synodewerk, juridische zaken, financiën en personeelswerk.
De tweede collecte is bestemd voor onze kerk en ons gemeenteleven,
en de uitgangscollecte is voor ons jeugdwerk.

Rond de viering:
Wist u dat er wel 6 verschillende generaties in de kerk zitten? In de komende
maanden gaan we zo af en toe de tijd nemen om elkaar eens wat beter te leren
kennen! In de 2e dienst gaan we zelfs onze kennis testen met een heuse
generatie-quiz. Het is namelijk de moeite waar om elkaar te kennen. Want er ligt
voor elke generatie een opdracht om de volgende generatie de hoop mee te
geven die God mensen biedt. Maar hoe doe je dat en welke richtingwijzers
krijgen we daarvoor mee uit de Bijbel? Deze zondag zoomen we in op Abram.
Een al wat oudere ‘zwerver-te-gast’, want onder die naam leren we de vader alle
gelovigen kennen. Precies op het punt dat er van generatie op generatie chaos
wordt doorgegeven, zien we hoe God een nieuw verhaal begint met Abram. Een
verhaal dat ook ons verhaal mag worden.
In deze 2e dienst zal mevrouw Marieke Meppelder bevestigd worden als
ouderling.

Liturgie ochtenddiensten
9.00 uur

10.30 uur

Welkom
Zingen: lied 827
Bemoediging en Groet
Zingen: lied 100, vers 1 en 2
Drempelgebed
Zingen: lied 100, vers 4
Gedicht – Verberg U niet (H.
Oosterhuis)
Zingen: lied 351, alle verzen
Richtlijnen voor bevrijdend
samenleven uit 1 Petrus 4: 8-11
Zingen: lied 107, vers 1 en 4
Samen onderweg
Gebed om de Heilige Geest
Bijbellezing uit Deuteronomium
26: 1 t/m 11
Zingen: Lied 542
Overdenking met als kerntekst: ‘mijn
vader was een zwervende Arameeër’
(Deut. 5a)
Lied van reisgenoten,
melodie: lied 538
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotzang: Lied 67, vers 1 en 3
Zegen

Welkom
Zingen: lied 288
Bemoediging en Groet
Zingen: lied 100, vers 1 en 2
Gebed van verootmoediging
Zingen: lied 100, vers 4
Richtlijnen voor bevrijdend samenleven
uit 1 Petrus 4: 8-11
Zingen: lied 107, vers 1 en 4
Samen onderweg – kennen wij elkaar?
Helpende handen: Zeger en Annelein
Menkveld
Gebed om de Heilige Geest
Uit de Vertelbijbel: Gods plan voor
Abraham
Kinderlied: ‘Uw woord is een lamp voor
mijn voet’ (Hemelhoog 494)
Bijbellezing uit Deuteronomium
26: 1 t/m 11
Zingen: Lied 419
Overdenking met als kerntekst: ‘mijn
vader was een zwervende Arameeër’
(Deut. 5a)
Lied van reisgenoten, melodie: lied 538
Uit de gemeente geroepen:
Marieke Meppelder (ouderling)
Inleiding op de bevestiging
Gebed
De gelofte
Bevestiging
Handoplegging
Bevestigingstekst
Aanvaarding en verwelkoming
Gemeente: Ja van harte!
Zingen: Gezang 381: 4 en 5
Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven (de kinderen
komen terug, de allerkleinsten kunnen
van de crèche worden gehaald)
Slotzang: Lied 423
Zegen

Om verder over na te denken / praten
• Welke vraag zou u/jij aan de generatie onder en boven je willen stellen?
• Wanneer heb jij/u het gevoel ergens bij te horen? Hoe is dat hier in de kerk.
Stelling: “Jongeren zijn anno 2019 veel bewuster met het geloof bezig dan de
vorige generaties...!”
Uitdaging: welke mogelijkheden voor geloofsoverdracht tussen generaties zijn
er in de gemeente?
Wees eens creatief en bedenk nieuwe mogelijkheden.

Bezinning in de 40-dagen tijd – met andere ogen
De veertigdagentijd begint dit jaar op 10 maart as en is van oudsher naast het
vasten ook een periode van bezinning. Daar is op allerlei individuele manieren
vorm aan te geven, maar ook als groep is die inkeer te zoeken. Hierbij maken
we gebruik van de methode van het contextuele Bijbellezen. Dat is een
manier van Bijbellezen die niet begint bij de Bijbel, maar bij onszelf: Wat
houdt ons bezig, waar maken we ons druk om? Maar ook: Wat speelt er in de
samenleving en hebben wij daar als gelovige of als kerk een rol in? Kan de
Bijbel ons helpen hier een richting in te vinden?
Leiding: Ds. Loeki van der Laan, tel: 643135

Agenda
Datum

Activiteit

Informatie

zo. 17-2

Alpha Youth (16/17 jarigen)

zo. 17-2

Dare to Lead (plm 17 - 21)
We starten om 18 uur met een
gezamenlijke maaltijd. Neem dus
iets lekker mee! Wil je meedoen:
bel of app dan met ds. Loeki van
der Laan, 06-36086289.
Ontmoetingsavond, thema:
Pelgrims en Zwervers
Oud papier en kleding bij de
container aan de Krulweg

18:00 bij Eddy en Marijke van
Doorn, Julianalaan 33
18:00 bij Jaap en Marga van
Noppen, Korenlaan 35

wo. 20-2
za. 23-2

19:30 in De Brink
tussen 08:30 en 11:30 uur

Bij de avonddienst:
Locatie
Voorganger
Ouderling
Muziek

Brinkstraatkerk
ds. E.J. de Ruiter, Amerongen
Dhr. Daan de Vries

Liturgie avonddienst
Welkom / mededelingen.
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Aanvangslied: Psalm 92: 1, 2
Moment van stilte
Bemoediging en groet
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
Gemeente : die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente : die niet loslaat het werk dat zijn hand begon.
Voorganger: Genade zij u en vrede, van God onze Vader en van Christus Jezus,
onze Heer.
Gemeente : Amen.
Zingen: Lied 245: 1, 2
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing uit de Profeten: Jesaja 63: 15-19, 64: 7-8 [NBV]
Lezing uit het Evangelie: Lucas 11: 1-13 [NBV]
Zingen: Lied 995
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 342
DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN
Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader.
Collectemededeling
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 799: 1, 5
Zegen met gezongen ‘amen’.
De volgende kerkbrief verschijnt op zondag 24 februari 2019. Lever uw informatie
uiterlijk woensdag om 18.00 uur aan bij communicatie@brinkstraatkerk.nl

