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De eerste zondag van de 40-dagen

Voorganger:
Organist

Ds. Arjen Hiemstra
Rene van Langeveld

Bij deze dienst

Zondag staan we stil bij de eerste lezingen uit de Veertigdagentijd. Traditioneel lezen we op
deze zondag altijd een verhaal van verzoeking van Jezus in de woestijn, deze keer uit het
Marcusevangelie. We lezen Marcus 1, 12-15, een lezing die het verhaal wel heel erg tot de
essentie terugbrengt. De Geest drijft Jezus de woestijn in waar hij 40 dagen blijft en door de
satan op de proef wordt gesteld. Daarna begint Jezus zijn optreden in Galilea. Ook in de
andere lezing, Genesis 9, 8-17, is er een begin: Na de zondvloed begint alle leven opnieuw.
En Gods verbond wordt zichtbaar in het verschijnen van de regenboog.
De bloemengroet
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar
Cor en Ank Veenhuijsen, De Rosmolen 19c, 6932 NA.
Collecte
Met je kinderen op de vlucht IOCC in Libanon
Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel
moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon.
Hun kinderen zijn moe, bang, ziek en
vaak ondervoed. Onder erbarmelijke
omstandigheden proberen de moeders
hun kinderen liefdevol te verzorgen en
te beschermen. Partnerorganisatie IOCC
(International Orthodox Christian
Charities) ondersteunt gevluchte
moeders daarbij. Met verloskundige
zorg, voorlichting over borstvoeding,
bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting. Zo redden bevlogen
medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle
onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden.
Steun dit project met een bijdrage in de collecte zak of maak een bedrag over naar
Rekeningnummer NL21RABO0369772407 - Week 1
Jeugdkerk
Tegelijk met deze dienst komen een aantal jongeren van onze kerk weer bijeen in het
Paalmanhuis. We wensen hen een fijne Jeugdkerk-viering.

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

Informatie uit de Gemeente
Verslag kerkenraadsvergadering
Hier kunt u het verslag van de kerkenraadsvergadering van 7 februari lezen<<<<

DIENSTEN in de komende weken
Datum

Aanvang

Voorganger

20 feb.

15.00 uur

Pastor Thanh Ta

25 feb.

10.00 uur

Ds. Dick Kuyt,
Lent

4 maart

10.00 uur

Ds. Harry Pals

11 maart

10.00 uur

Ds. Arjen
Hiemstra

Collecte

Bijzonderheden
Viering in de Wilgenpas
(Ziekenzalving)

KIA; Binnenlands
diaconaat
Voorjaarszendingsweek
KIA; Binnenlands
diaconaat

Koffiedrinken na de dienst
Mmv. Zanggroep Nieuw
Liedboek

Kerkenpaden
Op zondag 11 maart is het eerste van drie kerkenpaden in achtereenvolgens Zevenaar,
Duiven en Westervoort. Dit is een onderdeel van het
programma voor Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting. Doel is
om elkaar als gemeenten wat beter te leren kennen, met het
oog op de toekomst als er wellicht verdergaande
samenwerking zal ontstaan tussen gemeenten in de regio.
Daarom nodigen we alle gemeenteleden uit om als gasten een
keer aanwezig te zijn in elkaars kerkdiensten. Na de dienst is
er koffie, gevolgd door een rondleiding in de kerk die zeker de moeite waard zal zijn, want
over elk kerkgebouw kunnen interessante verhalen worden verteld. De data zijn:
Zondag 11 maart om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar;
Zondag 29 april om 10.30 uur in de Samen Op Weg kapel, Kastanjelaan 3 te Duiven;
Zondag 27 mei om 10.00 uur in de Protestantse Kerk, Dorpstraat 61 te Westervoort.
Als u mee wilt, geef dat dan even door aan:
Henk Bonnink, e-mail wellicht kunnen we samen rijden naar Zevenaar en Duiven.
KerkContact maart-september 2018
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 26 februari mailen naar<<<
Het gaat om activiteiten in de periode 26 maart t/m half september.
Ook als u een mooi gedicht o.i.d. heeft is dat meer dan welkom.
Bij voorkeur iets dat te maken heeft met Pasen.
Huispaaskaarsen 2018
In de kerk onder de toren hangt vanaf 1 februari het bestelformulier met de modellen en
prijzen van de huispaaskaarsen 2018.
Hierop kunt u uw gegevens invullen om een bestelling te doen.
Ik breng het bestelde vóór Pasen bij u thuis.
Willemien Dokter-Ruessink - Mosterdhof 178
Tel 0610704415 of 026-3112250 – e-mail<<<

Geef uw mening over de stoelen, wat heeft uw voorkeur?

Overige informatie
Honderd dagen
Honderd dagen vanaf nu tot Pinksteren. De Veertig-Dagen tijd tot Pasen gaan over geloof en
liturgie. We tellen de dagen van de week min de zondagen. Daarna t/m Trinitatis, de eerste
zondag na Pinsteren, wordt het alternatieve leesrooster uit Genesis gevolgd.
We tellen in die tijd de dagen van de week plus de zondagen. Ada Waalboer.
Westervoort door de tijd
De nederzetting Westervoort wordt voor het eerst, in schriftelijke bronnen, genoemd in
het jaar 726.
Lees de bijdragen op de website<<<

Spirituele film: Dekaloog
In 2018 is het 30 jaar geleden dat de Poolse cineast Krzysztof Kieslowski
(1941-1996) in zijn geboorteland zijn opzienbarende filmcyclus Dekaloog
draaide, over de tien geboden als de belangrijkste christelijke waarden
en normen en de interpretatie daarvan door de individuele mens. Zelf zei
Kieslowski over zijn Dekaloog: “Ik heb een soort spelletje met het
publiek willen spelen (…) Dan bekijken ze de film en dan moeten ze
ontdekken wat dat betekent”.
We bekijken twee nog nader te bepalen episodes uit de serie, waarna
ruimte geboden wordt om er over met elkaar van gedachten te wisselen.
Plaats: Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar
Datum: dinsdag 20 februari 2018 Tijd: 19.30 – ca. 22.00 uur
Contactpers.: Henk Trapman, tel. 0316-332763 Kosten: € 3,-

Scriba over donorwet: 'Niemand sterft voor zichzelf'
Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer beslist over de donorwet.
Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, vindt het goed dat de discussie over
donorregistratie wordt gevoerd. Ongeacht de uitslag van de stemming over dit wetsvoorstel
roept hij iedereen op het donorcodicil in te vullen.
Niemand sterft voor zichzelf
Wie beslist over mijn lichaam, mijn organen en
weefsels? Ikzelf? De ‘staat’? Mijn nabestaanden? Tijdens
het gedenken van iemand die gestorven is wordt in
menige kerk het lied gezongen:
‘Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor
zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem
behoren wij toe’
(Lied 961, Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk).
Lees hier verder<<<

Heilige Ruimte
Claartje Kruijff is dit jaar Theoloog des Vaderlands. Ze is met een oecumenisch
schrijverscollectief, breder dan de christelijke traditie, op zoek naar Heilige Ruimte door
thema’s uit het Onze Vader – het eeuwenoude gebed – te verkennen en toe te passen op de
vragen van deze tijd.
Claartje Kruijff: “Door samen met dit
schrijverscollectief thema’s uit het Onze Vader te
agenderen hoop ik een gesprek te openen, een
taal te zoeken die bruggen kan slaan, op het
niveau van de ziel, waar hoofd en hart
samenkomen. Onze binnenkant komt misschien
wel te weinig aan het woord nu de buitenkant
om ons heen vol, veeleisend en verwarrend is.
Dat kan eenzaam en onzeker voelen.
Lees hier verder<<<

Muziek van deze week

Phoenix Chorale :: "Evening Prayer" (Gjeilo)
luister hier<<<

Nog even dit

Bril
Een Bijbeltekst
Kun je het best lezen
Met een bril
Die gemaakt is
Uit krantenberichten
Dorothee Sölle

U kunt kerkContact lezen 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. --------------

