GEMEENTEBRIEF
Protestantse Gemeente Westervoort
Achtste jaargang
17 sept 2017

13e zondag van de zomer

Voorganger:
Organist:

ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen
Rene van Langeveld

Bij de dienst
Wat leven we in een spannende, moeilijke tijd: grote machthebbers spreken dreigende
taal, orkanen en overstromingen brengen levens in gevaar, er worden oorlogen gevoerd
en miljoenen mensen zijn op de vlucht. Hoe gaat u met deze dingen om? Wordt u er bang
van, klaagt u erover, of bent u juist dankbaar voor onze betrekkelijke welvaart? Hoe
kunnen we omgaan met deze enorme verschillen op de wereld? Samen staan we hierbij
stil n.a.v. het verhaal over de 10 melaatsen, dat Lucas vertelt in hoofdstuk 17, de verzen
11 tot en met 19.
Als gastpredikante mag ik,
ds. Akke-Clara ThimmStelwagen (predikante van
de Doopsgezinde
Gemeente Zutphen en
Doopsgezinde Gemeente
Eindhoven)
bij u voorgaan.
Genezing van de tien melaatsen, houtsnede, Ludof van Saksen

De bloemengroet
De bloemen gaan met een groet van de gemeente en ter bemoediging
naar mevr. van Wijnen-Wolsink, Paepestraat 46.

Collectes
De eerste collecte is voor het “ Vredeswerk”.
Vrede is niet vanzelfsprekend. Dagelijks zien we beelden van
oorlog, pijn en wanhoop. Honderdduizenden mensen zijn op de
vlucht. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn, hen
praktische hulp of een luisterend oor bieden. Werken aan vrede
en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen “Kerk
in Actie” en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.
Doet u mee?
De tweede collecte is voor de kerk.

Na de dienst
U bent van harte welkom om na de dienst samen koffie of thee te drinken in het
Paalmanhuis. Een mooi moment om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Informatie uit de Gemeente
Zanggroep Nieuw Liedboek
Op vrijdag 6 oktober en zondag 8 oktober is er geen zanggroep Nieuw Liedboek in
verband met een zangdienst met het koor Vivace, op zondag 8 oktober 10:00 uur.
De eerstvolgende keer dat de zanggroep Nieuw Liedboek weer bijeen komt is:
vrijdag 17 november voor de dienst op 19 november

DIENSTEN in de komende weken
Datum

Aanvang

Voorganger

Collecte

Bijzonderheden

19 september

15.00 uur

Pastor Thanh Ta

24 september

10.00 uur

Ds. Arjen Hiemstra

Diaconie

1 oktober

10.00 uur

Ds. Dick Kruyt

Kerk en Israel

Koffiedrinken na de dienst

8 oktober

10.00 uur

Zangdienst

Voedselbank

Medewerking koor Vivace

Viering in de Wilgenpas

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<<<
Kuitert – een missie van ontmanteling
Wat heb ik – vrijzinnig theoloog geïnspireerd door de liefdesmystiek – allemaal te danken
aan Harry Kuitert? De vraag van de Nieuw Wij-redactie was of ik een impressie wilde
schrijven naar aanleiding van het overlijden van Kuitert, uitgaande van de vragen: wat
sprak je het meest aan in Kuitert? En: wat heb je nooit begrepen van Kuitert? Op dat
verzoek wil ik graag ingaan, al was het alleen maar omdat ik hem in veel opzichten
schatplichtig ben. Er is sprake
van herkenning, maar ook van
een volstrekt andere weg.
Als er een toren omvalt heeft
Kuitert het gedaan
Harry Kuitert: monument van de
ontmanteling. Maar toch
voornamelijk binnen de
protestantse, en daarin uitgelicht
de gereformeerde, wereld. Ik
vertelde zojuist tegen mijn even
binnen waaiende geseculariseerde-zwager-met-rooms-katholieke-roots dat ik een
impressie over Kuitert ging schrijven. Zijn reactie: ‘Kuitert? Wie is dat?’
Ik bedoel maar…
Lees hier verder op internet<<<
Kerk 2025 proeverij
Zondag 10 september deden meer dan 400 kerken mee met de kerkproeverij. Voor de
diensten op deze zondag waren veel ook niet
trouwe kerkgangers uitgenodigd. Mooi, in de kerk
is er immers veel te proeven. Wat zoal? Ik noem
slechts vijf uitstekende recepten die wat mij
betreft een ster verdienen.
 Een kerk waar je zomaar kunt binnenlopen
om stil te worden. Om een kaarsje aan te
steken, een gebed te bidden. Op zondag
woorden te horen die je nergens anders
hoort. Je door muziek en liederen boven
jezelf te laten uittillen. Voordat je het weet, zing je, tot je eigen verrassing, zomaar
mee. Waar je in brood en wijn kunt proeven dat God van je houdt. Waar je
vrienden maakt.
Lees hier verder op internet<<<

Taizéviering
Zaterdag 14 oktober a.s. wordt om 19.00 uur weer de
halfjaarlijkse Taizéviering gehouden in de St. Remigiuskerk
in Duiven. Dit is een van aard oecumenische kerkviering. U
kunt zich, terwijl u luistert naar Taizémuziek, in stilte
voorbereiden op de viering vanaf 18.30 uur. De liederen
tijdens de viering zullen worden gezongen door een
taizékoor. Dit taizékoor is een gelegenheidskoor waaraan
alle belangstellenden kunnen deelnemen.
Zowel zangers als spelers van een muziekinstrument.
Dit koor oefent op de vrijdagavonden 29 september en 6 en
13 oktober vanaf 19.15 tot 20.45 uur in het parochiecentrum van de St. Remigiuskerk in
Duiven, gelegen aan de Kastanjelaan 2 te Duiven. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij
Regina Witte-Koppen op taizeliemers@gmail.com of via telefoonnummer 026-3115650.

Muziek van deze week

Henry Purcell: Fairest Isle (King Arthur)
luister hier<<<

Nog even dit

Goede communicatie
Ik moet er in elk geval om lachen.
Loesje

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. --------------

