Protestantse gemeente Bennekom in wording
Kerkbrief 46, zondag 18 november 2018
Scheppingszondag
Klimaatweekend

Bij de ochtenddiensten:
9.00 uur
Voorganger:
ds. Loeki van der Laan
Ouderling:
H. van Wijk-Coumou
Muziek:
Gert Winkelhorst
Helpende handen:
Kindernevendienst:
Kinderoppas

10.30 uur
ds. Loeki van der Laan
E. Slootweg
Jan Broekhuis
Berit Tollenaar & Nienke van Vliet
Groep 1 t/m 8
Rianne van der Sar- van Zetten,
Elvira Jagersma Cilia Waning

Toelichting collecte:
De eerste collecte is voor: Diaconaal Inloopcentrum Wageningen (5)
De tweede collecte is bestemd voor onze kerk en ons gemeenteleven,
terwijl de uitgangscollecte voor ons jeugdwerk is.

Om verder over na te denken/praten
• Bespreek met elkaar waaraan je kunt zien dat de schepping zucht.
• Jezus werd kwetsbare mens in een zuchtende schepping. Wat is daarvan de
betekenis voor onze omgang met mens, dier en natuur?

Mededelingen
• De kerkbrief heeft een nieuwe medewerker nodig. ( herhaalde oproep)
Sinds kort is er een vacature in ons kerkbriefteam. We zoeken iemand die redelijk
kan omgaan met een tekstverwerker als Word. Hij/zij is één keer in de 6 weken
aan de beurt om met de ingezonden kopij de kerkbrief samen te stellen, die dan
door te sturen naar de Repro en te uploaden naar de site van de Brinkstraatkerk.
Het kost 2 à 3 uur aan tijd op een donderdag (eens per 6 weken). Wacht niet op
elkaar, maar meldt u gewoon aan voor verdere informatie bij Piet Ribberink tel.
418336 of per mail: pjribberink@gmail.com.
• Vandaag is er ook een NextGen-viering, waar studenten van de CHE te gast zijn en
meespelen met de band! Deze viering begint om 11:00 uur.

Liturgie ochtenddiensten
9.00 uur

10:30 uur

Orgelspel: Concerto in G (deel 1) BWV
OM TE BEGINNEN
571 Joh. Seb. Bach (1685-1750)
Welkom
OM TE BEGINNEN
Zingen (staande) Lied 8b: vers 1, 4 en 5
Welkom
Stil gebed
Zingen (staande) Lied 8: vers 1 en 3
Groet
Stil gebed
Heel de schepping
Groet
VEROOTMOEDIGING
Heel de schepping
Gebed
VEROOTMOEDIGING
Zingen: Loflied 103c: vers 1, 4 en 5
Gebed
OM TE HOREN
Zingen: Loflied 103c: vers 1, 4 en 5
Helpende Hand
OM TE HOREN
Met de kinderen
Gebed om de Heilige Geest
Zingen: Diep, diep, diep als de zee
Schriftlezing: Job 38: vers 1 t/m 3, vers
(Tekst & Muziek: John Hallett)
31 t/m 38; Job 42: vers 1 t/m 6
Diep, diep, diep als de zee.
Zingen: Lied 985: alle verzen
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Overdenking
Wijd, wijd, wijd
Zingen: Lied 981: vers 1, 4 en 5
als het water blauw.
OM TE DOEN
Is Jezus' liefde voor jou en mij.
Inzameling van de gaven onder
‘t Is net zo diep, diep,
0rgelspel: Schmücke dich, o liebe Seele,
diep als de zee.
Cristian Fink (1841-1896)
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
De maaltijd van de Heer
Wijd, wijd, wijd
Vredegroet
als het water blauw.
Tafelgebed afgewisseld met samenIs Jezus' liefde voor jou.
zang:
Schriftlezing: Job 38: vers 1 t/m 3, vers
Samenzang (mel. Psalm 136)
31 t/m 38; Job 42: vers 1 t/m 6
Loof de Heer, want God is goed,
Zingen: Lied 985: alle verzen
die de mensen leven doet
Overdenking
en hen als op handen draagt –
Zingen: Lied 981: vers 1, 4 en 5
liefde die de dood verjaagt.
OM TE DOEN
Dank de Heer, die alles schiep
Inzameling van de gaven
en ons hier bij name riep.
De maaltijd van de Heer
Heilige groot is uw macht,
Vredegroet onder het zingen van
Maak ons vrij, toon ons uw kracht!
‘vrede van God’ (OPW 602, 1 - 4)
Gesproken tafelgebed
1. Vrede van God, de vrede van God,
Samenzang (mel. Psalm 136)
de vrede van God zij met jou.
Loof de Heer, want God is goed;
Vrede van Hem, vrede van God,
zie wat Jezus voor ons doet:
de vrede van God zij met jou.
brood is Hij voor mij, en wijn;
ik mag gast aan tafel zijn.

(vervolg liturgie 09:00 uur)

Gesproken vervolg Tafelgebed
Samenzang (mel. Psalm 136):
Loof de Heer, want God is goed,
die ons weer herleven doet.
Toekomst heeft ons aangeraakt,
vrede voor wie vrede maakt!
Dank de Heer, kom in de kring,
leef van de verwondering,
dat ook jij erbij mag zijn,
bij het brood en bij de wijn.
Inzettingswoorden
Delen van brood en wijn onder
orgelspel: Delen uit de Partita: Jesu
meine Freude, J.G. Walther (1684-1748)

Dankgebed
Zingen: lied 978, 1, 3 en 4
Zegen
Gemeente: amen, amen, amen.
Orgelspel: Fuga in G (BWV 576)
Joh. Seb. Bach

(vervolg liturgie 10:30 uur)

2. In Jezus' naam, in Jezus' naam,
in Jezus' naam zegen ik jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
3. Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
4. Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Tafelgebed afgewisseld met
samenzang:
Samenzang (mel. Psalm 136)
Loof de Heer, want God is goed,
die de mensen leven doet
en hen als op handen draagt –
liefde die de dood verjaagt.
Dank de Heer, die alles schiep
en ons hier bij name riep.
Heilige groot is uw macht,
Maak ons vrij, toon ons uw kracht!

(vervolg liturgie 10:30 uur)

Gesproken tafelgebed
Samenzang (mel. Psalm 136)
Loof de Heer, want God is goed;
zie wat Jezus voor ons doet:
brood is Hij voor mij, en wijn;
ik mag gast aan tafel zijn.
Gesproken vervolg Tafelgebed
Samenzang:
Loof de Heer, want God is goed,
die ons weer herleven doet.
Toekomst heeft ons aangeraakt,
vrede voor wie vrede maakt!

Dank de Heer, kom in de kring,
leef van de verwondering,
dat ook jij erbij mag zijn,
bij het brood en bij de wijn.
Inzettingswoorden
Delen van brood en wijn
Dankgebed en voorbeden
Zingen: lied 978, 1, 3 en 4
Zegen
Gemeente: amen, amen, amen

Bij de avonddienst: gezamenlijke protestantse dienst
Locatie:
Voorganger:
Ouderling GK:

Oude Kerk
Mevr. ds. A. Verbaan
mw. G. van Bruggen-Wijnveen

Agenda
Datum

Activiteit

Informatie

di 20 nov.

(Ver)geven we wel genoeg?

19:30 - 20:30, De Brink

za 24 nov. OPA - Oud papier en kleding

08:30 - 11:30, Krulweg

zo 25 nov. Kerkdienst - laatste zondag
kerkelijk jaar

10:00 uur, Brinkstraatkerk

Notities

Wilt u de kerkgangers die gebruikmaken van een rolstoel voorrang geven bij het verlaten
van de kerk.
Kerkdiensten zijn te beluisteren en te bekijken via www.brinkstraatkerk.nl .

De volgende kerkbrief verschijnt op zondag 15 november. Lever uw informatie uiterlijk
woensdag om 18.00 uur aan bij communicatie@brinkstraatkerk.nl.

