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René van Langeveld

Bij de viering
Deze zondagmorgen worden we midden in onze
zomerrust opgeschrikt door twee mensen die
roepen: Elia en Jezus. Beide roepende mensen
brengen wel wat teweeg, ze gooien een steen in de
vijver en de rust is voorbij. Mensen komen in
beweging.
Hun verhalen lezen we in I Koningen 19: 19 – 21
en in de lezing uit Marcus 1: 14 – 20.
Wat zou de betekenis van hun roepen voor ons
zijn? Welke beweging brengt het bij ons tot stand?
We zullen het wel zien, zondag!
ds. Christa Klaver, Beek

De bloemengroet
De bloemen uit de dienst gaan zondag als groet van de gemeente naar een
van onze oudere gemeenteleden,
Mevrouw Diny Roelofsen – Pennekamp.

Collectes
De eerste collecte van zondag is bestemd voor de “Stille hulp” in onze gemeente.
Binnen onze gemeente is er diaconale hulp nodig. Dat is vaak niet direct zichtbaar. Wij hebben
nog een lijst met een aantal adressen waar diaconale hulp op de een of andere manier hard
nodig is. Ook komen er incidenteel berichten binnen om mensen anoniem te helpen.
Wilt u ons d.m.v. deze collecte de gelegenheid geven deze hulp te bieden?
U kunt uw bijdrage ook storten op Bank: NL77 RABO 0369 7186 31
De tweede collecte is voor de kerk

Informatie uit de Gemeente
Jongerenkamp 2018 en Kampdienst
De jongeren van de kerken van Duiven en
Westervoort zijn dit weekeinde bij elkaar op
kampweekeinde in Lievelde. Thema dit jaar is:

“En dat vinden wij helemaal niet raar, dat
vinden wij alleen maar héél bijzonder”.
U herkent er misschien een uitspraak in uit een
bekende Nederlandse televisieserie. Er wordt gesport, er worden spellen gedaan, er wordt
gepraat en uiteindelijk is er ook een afsluitende bijeenkomst met muziek, eigen inbreng en een
stuk bezinning.

Die bezinning komt terug in de kampdienst die op zondag 26 augustus om 10:30 uur wordt
gehouden in de Samen-op-Wegkapel in Duiven. Jolande van Baardewijk en Arjen Hiemstra
zullen samen met de mensen van het kamp deze dienst leiden. Op deze zondag is er geen
dienst in Westervoort. Een ieder is welkom in de kerk van Duiven!

KerkContact september-december 2018
Ruim 500 mensen ontvangen KerkContact. Een mooi middel dus om activiteiten
die in en vanuit onze gemeente plaatsvinden onder de aandacht te brengen.
Kopij voor de volgende KerkContact (periode half september – half december)
kunt u voor 27 augustus mailen naar kerkcontact@prot-gem-westervoort.nl.

Startzondag
Zondag 2 september is de Startzondag in Westervoort. We beginnen om 10:00 uur met een
kerkdienst onder het thema van de Startzondag: ‘Een goed gesprek’. In de kerk voeren we
gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan
gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over
wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven.
Na de dienst is er koffie/thee en is er een kort programma.
We hopen dat er veel mensen zullen zijn om mee in gesprek te gaan over wat voor ons goede
gesprekken zijn en hoe je kunt bevorderen dat mensen in gesprek met elkaar gaan.
Namens de voorbereidingsgroep, Arjen Hiemstra

DIENSTEN in de komende weken
Datum

Aanvang

Voorganger

Collecte

26 aug

10.00 uur

2 sept.

10.00 uur

Ds. Arjen Hiemstra

Diaconie

9 sept.

10.00 uur

Ds. Arjen Hiemstra

Jeugdwerk

10 sept.

14.30 uur

Ds. Arjen Hiemstra

16 sept.

10.00 uur

Ds. Arjen Hiemstra

Bijzonderheden
Kampdienst in Duiven
Startzondag
Koffiedrinken na de dienst
Dienst in de Meridiaan

Vredesweek

Mmv. Zanggroep Nieuw
Liedboek

Overige informatie
“Het is aan ons om ervoor te zorgen dat we niets
doen met discriminerende gedachten”
Racisme en discriminatie… in het dagelijks leven, of op je
werk. Beladen onderwerpen waar ik het met Dzifa Kusenuh
(1995) over wil hebben. Dzifa voelt zich als geen ander
thuis in de mediawereld. Zo werkt ze als presentatrice bij
Zapplive, #First en was ze te zien in de film Gelukzoekers.
Vorig jaar bracht ze haar eigen debuutsingle uit. Ze heeft
Nederlandse en Ghanese roots en is trots op beide culturen.
Ze is van mening dat het tijd wordt dat mensen zich meer
uitspreken over racisme en discriminatie.
Hoe was je jeugd?
“Ik kom uit Utrecht, ik ben daar opgegroeid samen met mijn broer, mijn moeder en mijn vader.
Mijn vader is Ghanees en mijn moeder is Nederlands. Mijn vader heeft ook nog twee kinderen in
Ghana, die zijn daar opgegroeid. Mijn broer, die hier in Nederland woont, is 1,5 jaar ouder dan
ik en mijn broer in Ghana is weer 1,5 jaar ouder dan hij.
We gingen elke zomer naar Ghana en verder waren we gewoon in Utrecht. We waren een
familie. Mijn moeder zei altijd: ‘We zijn met z’n allen één familie.’

Hier waren we met z’n vieren maar wat wij hier kregen, kregen de kinderen in Ghana ook.
Terugkijkend zeg ik: ik had een goede jeugd.”
Lees hier verder<<<

Muziek van de week

Aretha Franklin - I Say A Little Prayer: her very best performance!
hier kunt u luisteren<<<

Nog even dit

Er is niemand bij toeval goed, goed zijn is een deugd die men in zijn jeugd
reeds moet leren.
Seneca
Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.

KerkContact 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. --------------

