DE GEMEENTE VAN CHRISTUS BIJEEN
ROND DE SCHRIFTEN
IN DE KERK VAN ROZENDAAL
6e Zondag na Epifanie
17 februari 2019
Voorganger: ds. Bram Grandia
Cantor: Anita Nibbelink
Organist: Andries van Rossem

DE VOORBEREIDING
Muziek en gelegenheid om een kaars van gebed aan te steken.
We oefenen de liederen. De klok luidt het begin van de dienst in.
o.
g.

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed
o.
…………………………………….
Zingen: Ps. 18a
Smeekgebed:
v:

Laat ons de Heer aanroepen om ontferming voor
de nood van de wereld,
en zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde.
…………………………………………….
Zo zingen wij: Kyrie en Gloria: 299d

DE SCHRIFTEN: GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD
v.
g.

De Heer zij met u!
OOK MET U ZIJ DE HEER!

Gebed van de zondag
v.
g.

………………………….
AMEN

Schriftlezing: Jeremia 17:5-10
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Zingen: Liedboek 1973 Gez. 468.

Tweede lezing: Lukas 6:17-26
Lofprijzing: Gezang 975 : 1C 2A 3C 4A
Verkondiging
Zingen: Lied 718
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DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van wat ieder bij wil dragen aan:
1. Diaconie :Stichting STRAK (Noodfonds)
2. Kerkvoogdij: Orgel
De Voorbeden
v.
g.

…………….
Zo bidden wij samen:
HEER, VERHOOR ONS

Stil gebed
v.
…………….
Zo bidden wij samen:
g.
HEER, VERHOOR ONS
g

Onze Vader
die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons
dagelijks brood
en vergeef ons onze
schulden
zoals ook wij onze
schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in
verzoeking,
maar verlos ons van de
boze.
Want van U is het
koninkrijk
en de kracht en de
heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Slotlied: Gezang 908 : 1A 2A 3V 4C 5M 6A 7A
Wegzending en zegen:
v.
g.

………………………
AMEN

-------------------------------------------------------------------------------
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Mededelingen en agenda
U bent welkom in de Serre voor een kop koffie of thee.
KERK OPEN:
Elke zaterdagmiddag tussen 15.30 en 17.00 uur bent u van harte welkom.
Elke woensdagochtend bent u van harte welkom in de Serre van Rozendaal tussen
10.00 en 12.30 uur voor ontmoeting en koffie. Deze inloopochtend is bedoeld voor alle
inwoners van Rozendaal en omstreken. Bij mooi weer zitten we buiten op het terras.
Periodiek zijn er activiteiten zoals muziek, lezingen, workshops e.d. Zie de agenda
hieronder of de website www.dekerkvanrozendaal.nl.
De Kerk van Rozendaal
Wilt u graag bezoek van een ouderling of van de predikant, dan kunt u contact
opnemen met: Klara Schurink (ouderling), telefoon: 026-3648014 of e-mail:
klara.schurink@dekerkvanrozendaal.nl
Alle diensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Mailgroep
Als u opgenomen wilt worden in de mailgroep van de scriba stuur haar dan uw
mailadres. Zo blijft u op de hoogte van de activiteiten in onze kerk:
scriba@dekerkvanrozendaal.nl

Wo 20
Wo 20
Vrij 22
Zo 24
Wo 27
Wo 27

Agenda PG Rozendaal 2019
Februari
10 – 12.30 uur
Serre van Rozendaal
10.15 uur
Workshop “het nieuwe betalen”
14.30 uur
Film in de tuinkamer
9.45 -12.30 uur
Nicodemus
10.00 uur
Mw. Ds. A.M. Booij, Bilthoven
10 – 12.30 uur
Serre van Rozendaal
18.00 uur
Gemeentemaaltijd

Zie voor nadere informatie over de Workshop ‘het nieuwe betalen’, de Film in de
tuinkamer en de Gemeentemaaltijd op de volgende pagina’s
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Woensdag 20 februari om 10.15 uur : Workshop ‘Het nieuwe betalen’
De ontwikkeling van betalen en geld overmaken is nog steeds in beweging. Daar waar
we eerst betaalden met een acceptgiro die we op de post deden, zijn we via het betalen
per computer inmiddels beland in een wereld waar we met de smartphone geld kunnen
overmaken. En dit zelfs al zonder e-reader of tan-code.
Veel mensen doen hun betalingen al via internet. Voor diegenen die dat toch nog
ingewikkeld vinden, of voor de geïnteresseerden in het betalen met een smartphone, zal
er op woensdag 20 februari een workshop gegeven worden over dit ‘Nieuwe betalen’.
De heer Aldert Doelen van iPad4Senior zal aan de hand van verschillende betaal-apps
met u gaan oefenen, zodat ook u binnenkort met uw smartphone bij de kassa van de
supermarkt kunt afrekenen.

Deze workshop duurt twee uur. Dit is langer dan gebruikelijk en daarom beginnen we al
om 10:15 uur.
De Serre is elke woensdag geopend van 10 uur tot 12:30 uur voor een kop koffie/thee en
een praatje. Geregeld is er een activiteit.
Voel u welkom!
Woensdag 20 februari 14.30 uur: Film in de tuinkamer
Vertoond wordt: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
“De opmerkelijke titel van de film lijkt in eerste instantie veel te lang en moeilijk te
onthouden te zijn. Hij verwijst echter precies naar waar de film over gaat. Moeder
Mildred huurt drie billboards net buiten Ebbing in Missouri om aan te kaarten dat de
moordenaar van haar dochter nog niet is gevonden. Deze Angela werd zeven maanden
eerder verkracht en vermoord. Chief Willoughby leidde het onderzoek naar haar dood
maar tot op heden is er nog geen dader gepakt. Op een van de billboards noemt Midred
de chief bij naam. Dit leidt tot enorme commotie in het plaatsje.
De politie wil het liefst dat de billboards worden weggehaald, maar Mildred heeft legaal
gezien het recht om deze teksten erop te zetten. En zij houdt
voet bij stuk.
Zelden jongleerde iemand zo zelfverzekerd met tragedie en komedie als Martin
McDonagh in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Een hilarisch feest van
scherpe dialogen dat je tot tranen toe beweegt én aan het denken zet.”
Meer info via mail!
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Woensdag 27 februari om 16.00 uur: Gemeentemaaltijd
Voor de Gemeentemaaltijd kunt u zich opgeven, graag vóór 22 februari a.s, bij Wil
Both, tel: 3629895 of per mail: wil.both@upcmail.nl of bij Liesbeth van Hulst, tel:
3634698 of per mail: liesbethvanhulst@kpnmail.nl. Bij hen kunt u ook melden indien u
vervoer wenst, graag met vermelding van uw telefoonnummer.
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