Orde van dienst
zondag 8 april 2018
2e zondag van Pasen
Protestantse wijkgemeente
Ontmoetingskerk
te Rhenen
10.00 uur

Lampmensen….
Voorganger :
muziek
:

ds. Inge de Jong-Baerends
Eric Voet

Muziek
We verstillen en wachten op wat komen gaat…
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen: lied 643: 1,5 en 8 Zingt nu de Heer! Hij zag ons aan
Bemoediging en groet
v.
Onze hulp ligt verankerd in de naam van de HEER
a. die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.
die trouw blijft tot in eeuwigheid
a. en niet laat varen het werk van zijn handen!
v.
a
v.

In naam van God: vrede met u, met jou.
Zijn vrede ook met jou.
……………………, door Jezus Christus onze Heer

a.

Amen

( allen gaan weer zitten)

Zingen: lied 111: 1 en 6 Van ganser harte loof ik Hem
Het licht begroeten ….. een dankzegging uit de joodse traditie

‘Gezegend bent U, Hasjem, onze God, Koning van tijd en ruimte, die de
mens Zijn goedheid laat ervaren en die nu mij heeft bijgestaan in deze
tijd.'
Daarna antwoordt de gemeente: ‘Moge Hij die jou nu heeft bijgestaan
jou ook in de toekomst Zijn goedheid laten ervaren, sela'
-2-

Glorialied: lied 655 : 1,2 en 5 Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Gebed van de zondag
Kinderlied: Weet je dat de lente komt? ( filmpje)
Inleiding op het thema: Lampmensen

( filmpje)

Eerste lezing: Genesis 3: 8-13
Zingen: lied 654: 2 en 4 Maar wij verkozen ’t duister meer
Evangelielezing: Johannes 20: 19-29
Zingen: lied 672: 1 en 6 Kom laat ons deze dag…
Perspectief: Lampmensen …..
Een moment zijn we stil
Zingen: lied 487: 1 en 3 (Liedboek 1973)
De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.
Wij gedenken Rikje van de Lagemaat- van den Top ( Rieky)
19 augustus 1944 – 20 maart 2018
waarna we zingen lied 904: 1 en 5 Beveel gerust uw wegen
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Dankgebed en voorbeden, stil gebed
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Slotlied: lied 659: 1, 5 en 6 Kondig het jubelend aan….
Uitzending en zegen, met gezongen amen
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Mededelingen 8 april 2018
Bloemen
De bloemen gaan met hartelijke groet naar mevrouw Minie Arissen,
Levendaalselaan 6, 3911BJ. Wie wil ze bezorgen?
Collecten:
1e collecte: Compassion Noodhulpfonds
Compassion staat bekend als organisatie die kinderen uit armoede helpt
bevrijden. Dit gebeurt in de eerste plaats via de bekende
sponsorkinderen. Maar de landen waarin Compassion kinderen helpt
worden ook regelmatig getroffen door natuurgeweld en rampen. Dan
wordt direct hulp aan de kinderen en hun gezinnen geboden. Recente
voorbeelden zijn de noodhulp na de overstromingen in Bangladesh
(augustus 2017), de orkaan Irma die Haïti en de Dominicaanse Republiek
trof (september 2017) en de aardbevingen in Mexico (september 2017).
Daarom is er het Compassion Noodhulpfonds.
2e collecte: eredienst en gemeenteleven Ontmoetingskerk
Uitgangscollecte: kerkelijke gebouwen
Wij gedenken Rieky van de Lagemaat-van den Top
Vandaag gedenken wij ons gemeentelid Rieky van de Lagemaat-van den
Top. Wie wil reageren kan dat doen bij Henrieke Rosenberg–van de
Lagemaat, Bovenweg 61, 3911SG Rhenen.
Meeleven
Mw. Dinie Bolt, Dahliastraat 22, 3911WD, heeft een knieoperatie
ondergaan en hoopt dit weekend weer thuis te komen uit het zorghotel.
Mw. Suze Korver, Klein Dikkenberg 1, 3911RE, brak haar heup op Eerste
Paasdag. Inmiddels is ze geopereerd, en nu volgt revalidatie. Dat vraagt
in haar geval extra moed en kracht!
Mw. G. Rustenhoven-van Laar die voorheen aan de Bruine Engseweg
woonde, heeft nu een plekje gevonden op de Tollekamp, kamer 126, Dr.
Wallerstraat 2, 3911ND.
Mw. Anneke de Winter, Rijksstraatweg 165, 3921 AE Elst, heeft een
knieoperatie ondergaan en moet thuis revalideren.
Elvira van Maldegem, Papaverstraat 26, 3911ZD is nog in therapie, en
verblijft daarvoor doordeweeks in Amsterdam. Haar adres is: de Bascule,
t.a.v. Elvira van Maldegem, Afdeling San Remo, Postbus 303, 1115 ZG
Duivendrecht.
Dhr. Otto Gunther, Valleiweg 39, 3911DA, verblijft in Opella hospice,
afd. Saffier, Barones van Lyndenlaan 1a, 6721PK Bennekom.
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Bijpraatmoment vanuit de wijkkerkenraad: zondag 8 april
Tijdens het koffiedrinken na de dienst zal voorzitter Kees Jochemsen de
gemeente namens de wijkkerkenraad Ontmoetingskerk bijpraten over
verschillende actuele onderwerpen in de gemeente.
Werkhervatting ds. De Jong
Ds. Inge de Jong werkt weer een tiental uur in de week op
therapeutische basis, die voor eredienst en pastoraat bestemd zijn.
Komende vieringen
De krabbelviering die voor vanmiddag gepland stond, gaat niet door.
Ds. Ton van Vliet gaat voor op zondag 15 april. Na afloop van die viering,
rond koffietijd, zal Lenette Marvin een klein concert geven op harp. Zij
doet dit ter voorbereiding van haar eindexamen op het conservatorium.
’s Avonds is er om 19.00 uur Kleurrijk Vieren (zie hieronder). Zondag 22
april verwelkomen we een gastvoorganger: ds. E.H. Muth te De Steeg.
Kleurrijk vieren 15 april
Opnieuw een bijzondere viering in aantocht! Wat de samenkomsten van
Kleurrijk Vieren zo mooi en harmonieus maakt is het meditatief karakter
van deze vieringen. Ongemerkt en ongedwongen kom je dichter bij
jezelf, dichter bij God en dichter bij elkaar, in welke volgorde dan ook. En
dat gebeurt dus op een andere manier dan in morgendiensten. Dat komt
mede door de opstelling van de kerkzaal, door de symbolen en rituelen,
door het tijdstip en ook door de onderwerpen. Dit keer is het thema:
Geraakt worden. Als onderdeel van het jaarthema: Mindful met Jezus.
Voor bewuster leven is het bewust zijn van onze zintuigen een goede
opstap. En wat je raakt, zet je in beweging. Viert u mee? 15 april, 19.00
uur Ontmoetingskerk.
Poëzie en zang met Sytze de Vries
Dichter en theoloog Sytze de Vries komt naar
Kesteren om zijn uit het Engels vertaalde
liederen toe te lichten en samen te zingen.
Patrick van der Vegt begeleidt op piano.
Dit programma staat in het teken van
‘De kracht van het gezang’. Sytze de Vries
heeft zich lange tijd beziggehouden met
de vertaling of bewerking van Engelse
hymnen en die toegankelijk gemaakt
voor onze moedertaal. Onder de titel ‘Het liefste lied van overzee’
verschenen er 125 liederen in twee bundels. Donderdag 12 april, 20.00
uur, De Voorhof Kesteren.
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Pelgrimswandeling
We willen dit voorjaar samen een keer op pad
gaan en tijdens het wandelen met elkaar in
gesprek raken, nadat we tot rust gekomen zijn
in onze mooie natuur. In gesprek gaan over wat
ons beweegt, wat ons bezighoudt, waardoor we
ons laten inspireren. Naar elkaar luisteren en
elkaars gids zijn. U kunt kiezen uit 2 routes, een
van ong. 3 km en een wandeling van ong. 7 km. Zaterdag 21 april, 14.00
uur, vanaf Majoor Jacomettiweg 2, tov@pknrhenen.nl
Ga je mee? Zomerreis Vaida voor 16+, 16-23 juli 2018
De ZWO-commissie organiseert een reis naar Vaida, in het westen van
Roemenië. De kerkelijke gemeente daar heeft een gaarkeuken opgezet
om de allerarmsten dagelijks van een goede maaltijd te voorzien. We
kunnen er helpen. Leiding: Willem en Rianne van Blijderveen,
Kosten €300. Info: idaane@hotmail.com; 0317-618568
of wimvanblijderveen@hotmail.com; 06-23236374.
Zoekt u contact?
Via pastoraatok@pknrhenen.nl kunt u vreugdevolle berichten, ziekte,
ziekenhuisopnames/thuiskomst of (onverwachte) zorgen doorgeven. Ook
als een persoonlijk gesprek gewenst is met één van de ouderlingen of de
wijkpredikant, kunt u ons mailen en de coördinatoren zorgen voor het
vervolg. Geeft u iets over iemand anders door, dan graag met
medeweten van die ander. Telefonisch contact kan natuurlijk ook: mevr.
Aukje Klootsema-Wittermans, coördinator oost, tel. 0317-741203 en
mevr. Diny van Dijk-Stolte, coördinator west, tel. 0318-510630.
Ds. Ton van Vliet (wijk oost) heeft vrij maandag overdag en donderdag
en ds. Inge de Jong-Baerends (wijk west) heeft vrij op maandagochtend,
woensdagmiddag en donderdag.
Giften Ontmoetingskerk: NL70 RABO 0367 0543 61 t.n.v.
Kerkrentmeesters Prot. Gem. Rhenen o.v.v. bloemengroet, senioren,
jongeren, orgel, open koffiemorgen, voedselbank, of Ontmoetingskerk
Algemeen.
Info: penningmeester Rob Moret: moretrob@hotmail.com
Diaconie: diaconiepgr@pknrhenen.nl
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