ZONDAGSBRIEF zondag 15 september 2019
Contact: scriba@pgzaltbommel.nl
Orde van dienst bekijken en dienst (mee- of terug)luisteren kan via
www.pgzaltbommel.nl
Welkom in dit huis van God en mensen.
Om deze dienst mee te vieren heeft u naast deze zondagsbrief ook een
liedboek nodig. Er is opvang voor de allerkleinsten en nevendienst voor
kinderen van 4 - 12 jaar. In de ontmoetingsruimte is gelegenheid
schriftelijk een voorbede aan te vragen.
Er worden altijd bloemen weggegeven. De ervaring leert dat het fijn is om
deze namens de gemeente weg te brengen. Wilt u dit vandaag doen, geef
dat dan even door aan de ouderling.
Deze zomer staan de diensten in het teken van de Tien Woorden. Vandaag
het negende "leg over een ander geen vals getuigenis af". Te vinden in
Exodus 20 : 16 en Deuteronomium 5 : 20.
Taizé viering vanmiddag 17.00 Sint Martinuskerk , Oliestraat
Taizé is een ontmoetingsplaats geworden voor, met name jonge, mensen
uit heel Europa. Je bent dan te gast bij de geloofs- en leefgemeenschap,
die daar al sinds WO II een plek van inspiratie en verzoening wil zijn. De
vieringen kenmerken zich door eenvoudige liederen, die bij herhaling
worden gezongen. Ineke Dolfsma-Troost en Carola den Oudsten-Stolze
zorgen vanmiddag voor de muzikale begeleiding. En wellicht kunnen we
nog eens een gezamenlijke reis naar Taizé organiseren.
Deze week
zo 15/9
zo 15/9
wo 18/9
wo 18/9
do 19/9
vr 20/09

Taizé viering, 17.00 uur, Sint Martinuskerk Oliestraat
Koken & Kletsen (15 t/m 17 jaar, 18+ op 22/9!),
Het Anker, 17.00 uur.
8.45 - 9.00 ochtendgebed stiltekapel Sint Maarten
(inloop vanaf 8.30 uur)
Bijbelstudie voor vrouwen >25 jaar,
info bij Eva Buwalda-Groeneweg
Klup voor 6 - 12 jaar. Bij de Waal! 18.30 - 20.00 uur
Maartenskring ( zie hieronder), 18.00 - 20.30 uur,
Sint Maartenskerk

Maartenskring
Elke derde vrijdag van de maand van 18.00-20.30 uur komen we in de
Sint-Maartenskerk bij elkaar voor een maaltijd en een goed gesprek, te
beginnen op 20 september. Koken doen we om beurten. De deelnemers zijn
25+, alleen of samen, met of zonder kinderen. Wil je meer weten of je
aanmelden? Bel of app Janneke Boogaard (06-10821001) of Ineke Dolfsma
(06-18552794).
Samen eten, bezinnen, mediteren
Deze kring begint op 24 september, vooraf aan de open meditatie avond. Er
kan nog een enkele deelnemer bij, meld je bij ds. Jos de Heer.
De kunst van leven en sterven
Op verzoek van de PG Kerkdriel, PG Rossum-Heerewaarden en de PG
Zaltbommel verzorgen Henk Veltkamp en Ineke van der Zee, in onze
gemeente welbekend, een serie van drie bezinningsmiddagen over dit
thema. De eerste middag beginnen we met de hoofdlijn uit het boekje
‘Dichtbij de horizon’ door Henk Veltkamp. De tweede middag staan vragen
rond het eigenlijke sterven centraal. Op de derde middag maken we een
omgekeerde beweging: wat leert de kunst van het sterven ons over de
kunst van het leven? Voor meer informatie over de inhoud zie
Kerk&Nieuws. Het aantal deelnemers is maximaal 15, in volgorde van
aanmelding. Als u zich aanmeldt gaan we ervan uit dat u alle drie de
middagen aanwezig bent. Heeft u zelf geen vervoer, meldt dat dan bij
opgave. Data en plaats: drie woensdagmiddagen: 23 oktober, 6 november
en 20 november, steeds van 14.00 – 16.30. in het Hurns kerkje,
Dorpsplein, Hurwenen.
Opgave bij Henk Veltkamp en Ineke van der Zee zeemeeuw40@ziggo.nl of
0418-640912.
En verder....
Staat in het blad Kerk&Nieuws (zie ook exemplaren in de hal) de nodige
informatie en/of neem een abonnement op onze digitale nieuwsbrief om
van alles op de hoogte te blijven en aan te sluiten. Stuur daarvoor een
mailtje naar nieuwsbrief@pgzaltbommel.nl

Orde van dienst
Voorganger
Organist

ds Trijnie Bouw
Hugo Bakker

dsbouw@pgzaltbommel.nl

Voorbereiding : van buiten naar binnen

Kerkenraad komt binnen
Orgelspel: J.L. Krebs - Jesu, meine Freude
Welkom door de ouderling van dienst
Stil gebed
Aanvangslied

655 : 1 , 2 en 3

staande

Bemoediging en groet, drempelgebed
Lied

655 : 4 en 5

gemeente gaat zitten

Kyriegebed, gebed om ontferming,
Glorialied

Psalm 99 : 1, 2, 3 en 6

Rondom het Woord

Een moment met de kinderen
Lied

288

de kinderen gaan met Licht van de Paaskaars naar de nevendienst
Inleiding
Eerste lezing

Jakobus 3 : 1 - 12

Lied

311 (de Tien Woorden gezongen)

Tweede lezing

Matteüs 7 : 1-5 en 12

Lied

U komt de lof toe.. (339a)

Preek
Lied

841
kinderen komen terug van nevendienst

Gaven en gebeden
Ouderling van dienst : 'uit het gemeenteleven'
Inzameling van de gaven,
met de eerste collecte voor ''Bouw de kerk in Syrie weer op"
Orgelspel J.G. Ropartz - meditation
Gebeden
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Wegzending en zegen : met binnen naar buiten
Slotlied

791

we gaan staan

Zegen, met gezongen Amen
Orgelspel

Scarlatti - Sonate in E

Na de dienst is er koffiedrinken. Welkom, ook voor wie te gast of voor het
eerst in ons midden is!

