Weekbrief 3 maart 2019
Voorganger: Ds. J. Breure
Organist: mw. E. Pons
Liturgie:
BEGIN
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: Ja, hoger dan het hemels blauw (Psalm 108 : 2, 4)
Moment van stilte
Bemoediging en Groet
Zingen: Kroon Hem met gouden Kroon (Lied 216 : 1 HH)
INKEER
Gebed van inkeer
Woord van God: Openb. 7 : 9 - 12
Zingen: Lied 216 : 2, 3 HH
DE BIJBEL
Gebed om de opening van het Woord
Paasproject Kindernevendienst
Bijbellezing: Lukas 4 : 1 - 13
Zingen: Jezus, diep in de woestijn (Lied 539 : 1, 2, 3, 4, 5 NLB)

Preek
Zingen: Zal er ooit een dag van vrede (Lied 462 : 1, 2, 3, 4, 5 NLB)
BIDDEN & DELEN
Dankgebed en Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven: 1ste collecte diaconie, 2de collecte kerkenwerk, 3de collecte
jeugdwerk
ZENDING EN ZEGEN
Zingen: Een mens te zijn op aarde (Lied 538 : 1, 3, 4 NLB)
Zegen. Als ons ‘amen’ zingen we Lied 415 : 3 NLB

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
met koffie, thee of fris, achter in de kerk!
Agenda: Vanmiddag is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. J. Breure. Zondag 10
maart is er om 10.00 uur een Anders dan Anders dienst met Peter en Carien.

Preek van de week
Wilt u de Bijbellezing voor de komende zondag weten? Meldt u dan aan voor de whatsapp
groep ‘Preek van de week’. Ik ben deze whatsapp groep een paar maanden geleden begonnen
met het doel om ouders een hulpmiddel te geven om met kinderen over geloof te praten. Maar
iedereen kan natuurlijk deelnemen. En zeker de moeite waard nu we begonnen zijn uit het
Lukasevangelie te lezen en daar nog wel even mee doorgaan. Deelnemers ontvangen op
maandagmorgen de lezing voor de komende zondag (natuurlijk alleen wanneer ik zelf die
zondag voorga). Meestal alleen de lezing, maar soms ook met een aanvullende opmerking of
vraag. Stuur een whatsapp berichtje naar 06-15486032 en ik voeg u toe aan de groep.
Ds. Johan Breure

Vrouwen ontmoeten Vrouwen. Woensdag 6 maart 9.15 uur, Dorpskerk Heerjansdam
Spreekster: Christine Brink. Koor: Women Worship o.l.v. Maarten Wassink.
High Tea in de pauze
Spreekster Christine Brink is moeder van twee kleine jongens. Zij is afgestudeerd aan de
Evangelische Theologische Faculteit Heverlee, ook wel bekend als de Bijbelschool Heverlee.
Inmiddels is zij werkzaam als vrijwilliger van het Leger des Heils. Daarnaast geeft zij samen
met haar man les aan de Evangelische Toerustingsschool in Venlo en Eindhoven. Zij schrijft
het volgende: Het is mijn verlangen om een instrument te zijn in Gods handen en mensen te
mogen bemoedigen met Zijn kracht en liefde! Ik wil graag laten zien dat we niet perfect
hoeven te zijn, maar bij God mogen komen zoals we zijn. Als ik spreek wil ik naast de
luisteraar staan. Samen een klein stukje van de pelgrimsreis op.
Women Worship o.l.v de dirigent Maarten Wassink
Dit is een koor van Maarten Wassink wat één keer in de 2 weken bij elkaar komt en een
prachtig repertoire heeft maar u kunt er ook zeker van zijn dat we met heel veel liederen
gewoon lekker meezingen. Maarten is een kei om heel de zaal er bij te betrekken. Ook de
zangeres Mariëlle van ’t Veld zingt met het koor mee en zal zeker als soliste ook wat ten
gehore brengen.
Iedereen is dus weer van harte welkom en vergeet je buurvrouw en vriendin niet.

Jeugd, kerk en relaties: uitnodiging inspiratieavond
U bent van harte uitgenodigd voor de inspiratieavond rondom het jeugdwerk in onze gemeente
op woensdagavond 6 maart in de Boomgaardkerk. Het centrale thema is 'relaties' met focus
op de relatie met God en van daaruit met de kinderen/jongeren in je omgeving.
Jeugd en kerk blijkt niet altijd een vanzelfsprekende combinatie. Maar tegelijk kunnen we
soms ontzettend verrast worden door de vragen van onze kinderen en jongeren over het
geloof. Wat een prachtige parelmomenten zijn dit! Kan jij met die onbevangen geloofsvragen
uit de voeten? Dat begint bij jouw eigen ‘geloofsverhaal’. Bij jouw relatie met God. Daar staan
we het eerste deel van de avond bij stil. In deel twee van deze avond denken we in diverse
werkvormen na over de relatie van jongeren met God en hoe wij hen een plek kunnen geven
waar relatie tot bloei kan komen.
Het belooft vooral een interactieve en praktische avond te worden onder leiding van Mirjam
van der Veer. Zij is al ruim 10 jaar jeugdwerker en betrokken bij verschillende creatieve
projecten rondom jeugd en kerk.
De avond richt zich in het bijzonder op onze jeugdwerkers, maar is interessant voor de hele
gemeente. Het is goed om ons met elkaar betrokken te weten bij het jeugdwerk in onze kerk.
U bent van harte uitgenodigd en welkom vanaf 20.00 uur.

