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De achtste zondag van Epifanie

Voorganger:
Organist:

ds. Käti van Bergen
René van Langeveld

Bij deze dienst
ZIE, wij gaan op naar Jeruzalem....
Met deze woorden begint de liturgie in veel Lutherse kerken! En deze zondagmorgen, in het
Lutherjaar, ook de dienst in onze kerken.
LEZINGEN:
Psalm 31
Jesaja 49: 13-18
Matteus 6: 24-34
Vandaag gaan we met Jesaja, met Jezus op weg naar
Jeruzalem, stad van vrede en gerechtigheid. De BERGREDE,
één van de vijf reden, die Jezus uitsprak wijst ons de weg!
Opvallend, hoe tot vijfmaal toe, alle aandacht uitgaat naar het
woordje ‘bezorgd’. En we zijn wel degelijk bezorgd in deze tijd.
Mooi, om dan psalm 31 te lezen, te zingen.
Het zijn wachtwoorden in de nacht!
Aan het einde van deze liturgie, maken we de overgang naar de
veertigdagentijd, die woensdag begint.
Käti van Bergen
Psalm 31 door Anneke Kaai

Bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een groet van onze gemeente naar
Petra en Sylvester de Bruin, Koeweide 24.
Collectes
De eerste collecte is bestemd voor het “Diaconale werk”
Wij willen er zijn voor mensen in onze omgeving die diaconale steun nodig hebben. Op dit
moment teren we in als diaconie op ons geld. Daar moeten we als kerk van Westervoort wat
aan doen. De afgelopen twee weken hebben we al gecollecteerd om weer een buffertje op te
bouwen voor hulp en extra steun dicht bij. Wilt u deze week ook aan deze collecte geven? Dat is
heel hard nodig.
- U kunt uw bijdrage ook storten op rekeningnummer: NL77 RABO 0369 7186 31 t.n.v.
Diaconale Raad Protestantse Gemeente, met vermelding: “Diaconaal werk”.
De tweede collecte is voor de kerk
Bij de diensten in de Veertigdagentijd
Vanaf volgende week leven wij toe naar de drie dagen van
Pasen. Dit jaar zal in de veertigdagentijd ook de prekencarrousel
worden gehouden. Predikanten van naburige gemeenten
bereiden elk één dienst voor rondom een thema en gaan met die
dienst voor in elkaars gemeenten. Zo leren de gemeenten een
aantal voorgangers kennen die aan deze regio verbonden zijn en

leren de voorgangers een aantal gemeenten kennen. Het gezamenlijke thema van de
prekencarrousel van dit jaar is: Psalmen.
Er is één dienst in de Veertigdagentijd die alternatief wordt ingevuld. Zondag 26 maart is een
zangdienst die vorm wordt gegeven door een aantal gemeenteleden en door de zanggroep
onder leiding van Marius de Boer.
Achtereenvolgens zijn de thema’s en de voorgangers:
Datum
zondag 5 maart
zondag 12 maart
zondag 19 maart
zondag 26 maart
zondag 2 april
zondag 9 april
Arjen Hiemstra

zondag 40 dagen
1e zondag
2e zondag
3e zondag
4e zondag
5e zondag
6e zondag

Voorganger
ds. Arjen Hiemstra
ds. Chris Kors
ds. Dirk Engelage
zangdienst
ds. Alle Jongman
ds. Arjen Hiemstra

Ps 72
Ps 22
Ps130
Ps 51
Ps.118

De preek
Wilt u de preek van vandaag nog eens nalezen? U vindt hem op de website<<<

Informatie uit de Gemeente
Er zit (kerk)muziek in 7
In de 8ste eeuw van onze jaartelling komt het orgel uit het Oosten naar
Europa. Vanaf de 9e eeuw staat het orgel in de kerk. Daardoor vindt een
heel belangrijke ontwikkeling in de muziekgeschiedenis plaats.
Lees verder op de website<<<

Kerkenraadsvergadering van 13 februari 2017
Hieronder vindt u een kort verslag van de belangrijkste punten
die besproken werden.
Bezinning
In de bezinning spraken we met elkaar over de brief die de
secretaris van de synode, René de Reuver, aan alle kerkenraden
stuurde. Die brief gaat over de verwarrende en angstige tijden waarin we leven en waarin we te
maken hebben met afschuwelijke aanslagen en barbaars geweld dat onze wereld teistert.
Lees hier verder<<<
De diensten in de komende weken
- Zondag 5 maart 10:00 uur voorganger ds. Arjen Hiemstra,
collecte binnenlandsdiaconaat, begin veertigdagentijd, koffiedrinken.
- Zondag 12 maart 10:00 uur voorganger ds. Chris Kors, collecte KIA zending.
- Zondag 19 maart 10:00 uur voorganger ds. Dirk Engelage, collecte diaconie.

Programma Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting
Engelen zijn niet weg te denken
Ds. Joop Jansen Schoonhoven nam ons op 15 februari mee in de wereld van engelen. We weten
niet veel van engelen, terwijl er door de eeuwen heen veel over geschreven, gezongen,
geschilderd en gebeeldhouwd is. In de bijbel komen de engelen
als boodschappers en als richting gevers. Als wachters voor de
poort naar het paradijs tot de uitzending door Jezus om te
getuigen.
In een presentatie van gedachten, gedichten en ervaringen
werden we meegenomen door de tijd. De ervaringen van
onverwachte ontmoetingen, gedachten, ideeën en ondersteuning.
Soms een onbekende die je wat zegt, soms een telefoontje van iemand die aan je denkt of een
kaartje uit onverwachte hoek. Vaak is het juist het onverwachte. “Je bent een engel”, hoe vaak

hoor je dat zeggen. Soms vraag je om hulp en ontvang je die ook.
Het werd een mooie avond, waarbij we met zo’n 35 mensen met elkaar in gesprek gingen over
ervaringen en ontmoetingen. Kun je in engelen ‘geloven’ of zijn ze er ‘gewoon’? Moet je er voor
open staan of geldt dat niet voor iedereen?
Niet zozeer vragen worden beantwoord, maar durf jezelf vragen te stellen. Verwonder je, lees,
praat er met elkaar over. En dan blijkt dat Gods rijk groter is dan we vaak denken.
Paul Vlaardingerbroek
Beste pastorale - en bezoekmedewerkers in de Liemers
De Werkgroep Pastoraat in Zevenaar nodigt je hierbij uit voor een
informatieavond over bidden.
Deze avond wordt verzorgd door ds. Alle Jonkman. Hij zal ons vertellen over
‘hoe bidden wij’ en hoe gaan we er mee om als ons gevraagd wordt om met
iemand samen te bidden.
De bijeenkomst zal plaats vinden op dinsdag 25 april a.s. in “Ons Huis” aan
de Dokter Honigstraat 3 in Zevenaar, naast de Ontmoetingskerk. Je kunt
parkeren op het Masiusplein.
De avond begint om 19:45 uur. Vanaf 19:30 uur staat de koffie/thee klaar.
We hopen omstreeks 21:45 uur de avond te beëindigen. Het belooft een inspirerende avond te
worden. Graag vooraf opgeven bij: Peter Borren, peterborren@hotmail.nl tel.: 0316-330398

Overige informatie

Kerk in Actie Kies Advies
Vandaag, precies een maand voor de verkiezingen, presenteert Kerk in
Actie een diaconale stemwijzer: het Kerk in Actie KiesAdvies.
Deze bestaat uit twee delen: een vergelijking van
verkiezingsprogramma’s en een handig testje. De uitslag van de test laat
zien wie in het algemeen profiteert én wie de dupe wordt van de
gemaakte politieke keuzes.
Lees hier verder<<<

Graag Gedaan Westervoort
Heeft u hulp nodig? Maar is er niemand in de naaste omgeving die de hulp
kan bieden? Bel dan Graag Gedaan. Kijk voor meer informatie hier<<<

Maria
10 februari 2017 t/m 20 augustus 2017
Museum Catharijne Convent in Utrecht
Iedereen weet hoe Maria eruitziet en zal haar beeltenis kunnen
herkennen. Ook is bekend dat ze de moeder van Jezus is. Maar over haar
leven weten we niet veel. Waarom is ze al eeuwenlang zo populair? Hoe
doet ze dat? En wat zegt dat over ons?
Lees hier verder<<<

Paalmanhuis eten
Zaterdag 18 maart in het Paalmanhuis, aanvang 19.00 uur.
Uitgebreid Mexicaans buffet.
Opgeven voor 6 maart bij Roel Buitenhuis - 026-3113884 of email
de voorbereidingsgroep: Rina van Langeveld, Roel Buitenhuis,
Geeske Meurs, Ron von Schukkmann, Meta Siahaan.

Muziek van deze week

Pachelbel - Canon In D Major.
luister hier<<<

Nog even dit

Kennis spreekt, maar wijsheid luistert.
Jimi Hendrix

Het volgende KerkContact verschijnt rond 1 april - Het blad kan ook 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. --------------

