GEMEENTEBRIEF
Protestantse Gemeente Westervoort
Negende jaargang
19 november 2017

De tiende zondag van de herfst

Voorganger:
Muzikale begeleiding:

ds. Arjen Hiemstra
Zanggroep Nieuw Liedboek, o.l.v. Marius de Boer

Bij deze dienst
De laatste zondagen van het kerkelijk jaar staan traditiegetrouw
stil bij teksten rond wat we ‘Het Laatste Oordeel’ noemen.
Dat lijkt soms erg zwaar en daarom zou je ze willen overslaan.
Ook de teksten van komende zondag kun je heel zwaar
opvatten. Maar misschien kun je er ook iets uit leren. Deze
zondag lezen we Ezechiël 34, 11-17 waar de profeet profeteert
dat God zelf een herder zal zijn en zijn schapen zal redden.
Daarnaast lezen we Mattëus 25, 31-46 waar duidelijk wordt wie
Gods’ sympathie hebben.
De bloemengroet
De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet en ter
bemoediging naar Rob Blankenspoor,
De Hoge Hoeve 23, 6932 DC.

De zeven werken van barmhartigheid
Meester van Alkmaar (Mat. 25: 42)

Jeugdkerk
In het Paalmanhuis zijn tegelijk met ons de jongeren van onze
gemeente bijeen. Zij vieren hun eigen jeugdkerk.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor het “ Eigen Diaconale werk”
Wij willen er zijn voor mensen in onze omgeving die diaconale steun nodig hebben en voor
speciale diaconale acties. De opbrengst van deze collectes blijft ondanks onze extra oproepen
nog wat achter. Wilt u ons werk steunen?
- U kunt uw bijdrage ook storten op rekeningnummer; Bank: NL77 RABO 0369 7186 31
t.n.v. Diaconale Raad Protestantse Gemeente, met vermelding: “ Eigen Diaconaal werk”
- De tweede collecte is voor de kerk
De preek
Wilt u de preek van vandaag nog eens nalezen? U vindt hem op de website van onze
Protestantse gemeente.

Informatie uit de Gemeente

De kerkdienst van 29 oktober 2017
Wilt u de verhalendienst nog eens beluisteren, dan kan hier<<<
Verteller ds Bouma en pianist Marius de Boer

De Zanggroep Nieuw Liedboek
Vrijdagavond 17 november bent u allemaal welkom in het
Paalmanhuis van 19.30 tot 21.00 uur om samen de liederen voor a.s.
zondag te oefenen. Iedereen is welkom; het koor is elke keer anders van samenstelling, maar
de bezielende leiding van Marius de Boer is een vast gegeven. Komt u meezingen??

DIENSTEN in de komende weken
Datum

Aanvang

Voorganger

Collecte

Bijzonderheden

21 november

15.00 uur

Pastor Thanh Ta

26 november

10.00 uur

ds. Arjen Hiemstra

Gemeentewerk

3 december

10.00 uur

ds. Leen den Besten

Missionair werk

Gedachtenisdienst
Koffiedrinken na de dienst
1ste Advent

10 december

10.00 uur

ds. Arjen Hiemstra

Pastoraat

2de Advent

17 december

10.00 uur

ds. Arjen Hiemstra

Diaconie

3de Advent-Heilig Avondmaal

Viering in de Wilgenpas

Kersteditie KerkContact
Zo’n 550 mensen ontvangen KerkContact. Een mooi middel dus om activiteiten
die in en vanuit onze gemeente plaatsvinden onder de aandacht te brengen.
Kopij kunt u voor 20 november mailen naar
kerkcontact@prot-gem-westervoort.nl.
Het gaat om activiteiten in de periode 15 december tot Pasen.
Ook als u een mooi gedicht o.i.d. heeft is dat meer dan welkom.
Graag wel iets dat te maken heeft met Kerst.

Overige informatie

Westervoort door de tijd
De nederzetting Westervoort wordt voor het eerst, in schriftelijke bronnen, genoemd in
het jaar 726. Meer over de geschiedenis op de website<<<
Horen en Lezen
De bijbel is een heel bijzonder en ingewikkeld boek. Van kinderbijbel(s) tot allerlei moderne
hervertellingen van vandaag de dag. Daarover gaat de columnreeks ‘Horen en lezen’
geschreven door Ada Waalboer. Lees verder op de website<<<

U komt toch ook op 19 november?
Als u het behoud van onze kerk ook zo belangrijk vindt en hieraan graag
een steentje wil bijdragen, kom dan op zondagmiddag 19 november a.s.
naar een mooi concert luisteren.
De Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk organiseert dit concert,
waar het OBKoperensemble optreedt.
Aanvang 15.00 uur! Inloop vanaf 14.30 uur.
Entree is € 7,50 inclusief een consumptie.
Ook is er gelegenheid om u in te schrijven als donateur van de Stichting voor minimaal € 25,per jaar, waarmee u korting krijgt op uw entreekaartje.
Wilt u vriend worden kijk dan hier<<<<
Fanfare OBK (tevens Westervoorts’ oudste vereniging) is een fanfareorkest bestaande uit zo’n
40 muzikanten. Uit deze mooie fanfare is sinds een jaar ook een koperensemble gevormd, het
OBKoperensemble. Een groep van zo’n 6 tot 9 jonge enthousiaste muzikanten die in
verschillende samenstelling bij diverse gelegenheden optreedt en nu dus in uw eigen kerk!
Wilt u een kaartje reserveren? Dat kan hier<<<<<<<<<<
Het wordt een gezellige zondagmiddag, waar u van harte welkom bent!
Frieda van Geest
Kerstmaaltijd 2017
Op Tweede Kerstdag (26 december) 2017 organiseert de
Stichting Kerstontmoeting Duiven en Westervoort voor de
zestiende keer een maaltijd in kerstsfeer. Het diner wordt
van 15.00 tot 19.30 uur gehouden in De OGtent aan het

Remigiusplein te Duiven. De maaltijd is bedoeld voor inwoners van de gemeenten Duiven en
Westervoort van 18 jaar en ouder die om wat voor reden ook een eenzame kerst zouden
moeten vieren.
Hoort u bij de doelgroep, dan kunt u zich telefonisch aanmelden om uitgenodigd te worden. Van
de gasten wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 6,00. Zo nodig wordt voor vervoer gezorgd.
U moet zich vóór 26 november aanmelden.
Voor de gemeente Westervoort kan dat bij Hillie van Mourik, tel. 026-3112195

“Ik was als joods meisje geprogrammeerd
om een biologisch kind te krijgen”
Dina-Perla de Winter groeit op in de joodse
orthodoxie en een werkelijkheid, waarin niets is
wat het lijkt. Als jong meisje vecht zij voor
vrijheid en liefde, ontvlucht haar ouderlijk huis en
besluit nooit meer terug te keren. Exodus uit de
vuurtoren, onderdeel van de serie Schaduw
achter en gezicht naar de zon, behandelt DinaPerla’s levenslessen uit die bewogen periode. In
Nederland is een dergelijke entourage achter gesloten deuren, waaronder haar tijd op de
orthodoxe school het Cheider, nog niet van binnenuit beschreven als nu.
Tien jaar na haar ontsnapping wordt Dina-Perla bovendien geconfronteerd met haar biologische
kinderloosheid. Zij gaat op onderzoek uit en wil achterhalen wat er voor haar geboorte gebeurd
is. Nieuw Wij sprak met Dina-Perla over haar ervaringen, haar geloof en haar missie.
Lees op internet verder<<<

Wat is protestantse liturgie?
‘Hier komt de dominee met z’n lange tabberd. We zingen
eerst van God’. Zo vatte de vierjarige Marcel Barnard zijn
eerste kerkdienst samen.
Inmiddels, 54 jaar later, is hij professor in de
liturgiewetenschappen aan de Protestants Theologische
Universiteit. Op verzoek van het moderamen heeft hij de
notitie ‘Tot Gods eer’ geschreven. De notitie maakt duidelijk
waar het in liturgie omgaat, hoe divers protestantse liturgie
is en aan welke criteria een protestantse kerkdienst moet voldoen wil het een eredienst zijn.
Lees hier verder<<<

Muziek van deze week

Phoenix Chorale - "Evening Prayer"
luister hier<<<

Nog even dit

Een goede daad verrichten is makkelijk;
de gewoonte ontwikkelen om dat altijd te doen niet.
Aristoteles
Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.

De Sint en zijn pieten dit jaar bij u op bezoek?
De Sint brengt dit jaar graag een bezoek aan de regio Westervoort.
Dit kan op zaterdag 2 december,
zondag 3 december en dinsdag 5 december.
Met een bezoek van de Sint krijgt pakjesavond een persoonlijke
touch; de sint weet veel van de kinderen, geeft ze wat lekkers en
bovenal cadeautjes!
Kijk hier voor meer informatie<<<

Er is een nieuw KerkContact verschenen.Deze kan gelezen worden via de website
KerkContact<<<
Corresponderen met de redactie kan via: kerkcontact@prot-gem-westervoort.nl
De redactieleden zijn Miriam Harten en Gerdi van Eck.
Berichten voor de GEMEENTEBRIEF kunt u wekelijks vóór woensdagavond 18.00 uur
per e-mail sturen naar de redactie van de kerkbrief.
Wilt u deze gemeentebrief wekelijks per e-mail ontvangen, geef dan uw adres door aan de
redactie hier kunt u zich ook afmelden als u de brief niet meer wilt ontvangen.
------------- Het laatste nieuws vindt u altijd op de website. --------------

