Zondagsbrief 24 maart 2019
Derde zondag van de veertigdagentijd
Voorganger : ds. Hannie van Boggelen
Organist
: Herman Koopmans
Fluit
: Rolf Utermöhlen

Jachtlaankerk

Orde van dienst
1. De ontmoeting
 Orgelspel



Zingen: Lied 324: 1 en 2



Lezing: Lucas 13, 1-9

Begroeting door de ouderling van dienst
Maarten de Graaf



Zingen: Lied 25a



Ieder gaat (zo mogelijk) staan



Overdenking



Zingen: ‘Welkom’ , JLB 10



Muziek





Zingen: ‘Zonder maat is Gods erbarmen’



Stil gebed
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw is en het werk van Zijn
handen niet loslaat
Ieder gaat zitten



Fluitsolo



Kyriegebed, afgewisseld met JLB 29



Sytze de Vries – Het liefste lied van overzee

2. De lezingen en de verkondiging
V: De Heer is met u allen
A: Zijn vrede is met u
 Gebed


Moment met de kinderen
Zingen: Projectlied ‘Van buiten naar binnen’

Melodie A
Want de mate van Gods liefde
overstijgt de mensenmaat;
niemand is zo ruim van harte,
kent zo'n milde overdaad.

3. Een prachtige plek, ja, een tuin met een kans:
Ik zie van het leven de waarde.
Ja, hier krijgt het leven een stralende glans
kom, werk aan een vruchtbare aarde.


Kinderen gaan naar de kinderkring



Lezing :Exodus 6, 2-8

Melodie B
Met de maat waarmee wij meten
en Hem menen trouw te zijn,
doen wij Hem tekort; wij denken
van zijn liefde veel te klein.
Melodie B (z.o.z.)

20

ste

jaargang

Kenden wij maar liefdes eenvoud,
waar wordt dan zijn woord van eer;
niets dan vreugde zou ons deel zijn,
louter vreugde in de Heer.
3. Het verzamelen
 Gebeden
Voorbeden, telkens besloten met LB 368d
Stil gebed
Onze Vader


Mededelingen door de dienstdoende diaken
Klazina Dobber



Collecte



Filmpje ‘Wie is de mol/Judas?’



Zingen: LB 841: 1, 2 en 4



Zegen



Orgelspel
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie of thee.
U bent van harte uitgenodigd!

Nieuws uit en voor de wijkgemeente
Collecte
1.De eerst rondgang is voor de diaconie een wel de
40 dagentijd-collecte Kerk in Actie (Kinderen in de
knel). Stop kinderarbeid in India. In de Indiase stad
Nasapur is de IT-sector booming business. Het
overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner
voor een schamel loon zwaar werk Door armoede
gedwongen werken ook kinderen mee. Dat moet
stoppen. Daarom werkt Kerk in Actie samen met
partnerorganisaties aan beter onderwijs.
2.De tweede rondgang is voor de Jachtlaankerk/
Kapel Hoog Soeren o.a. pastoraat en onderhoud
gebouwen.
3.De derde rondgang is voor wijkkas en wel voor
de Kinderkring. Door ondersteuning vanuit de wijkkas
kunnen veel wijkgerichte activiteiten plaatsvinden.
Vandaag noemen we speciaal de Kinderkring. Een
enthousiaste groep vrijwilligers bereidt dit iedere
week, in overleg met de dienstdoende predikant, voor.
Soepmaaltijden
De Jachtlaankerk nodigt een ieder van harte uit om
deel te nemen aan onze gezamenlijke soepmaaltijden
in de voorbereidingstijd voor Pasen. Steeds meer
mensen gebruiken deze tijd om zich voor te bereiden
op het feest van Pasen. Daarbij hoort bezinning,
gebed, inkeer en ook een zekere soberheid. Daarop
inhakend willen we, wekelijks in deze tijd gezamenlijk
maaltijd houden. Ook dat doen we sober door soep en
brood te eten. Een paar mensen wordt gevraagd om
een flinke pan soep te koken en voor brood te zorgen.

Iedereen die wil kan mee-eten, ook gezinnen met
kinderen en als je geen lid bent van de JLK. Het kost
niks. Wel vragen we aan iedereen een donatie voor
een goed doel. Dit jaar willen we het geld geven aan
‘De Kap’. Zij biedt hulp en ondersteuning in de
thuissituatie. Zij is er voor hulpvragers, vrijwilligers en
mantelzorgers.
Samengevat: de maaltijden zijn op de woensdagen:
27 maart en 3 april van 18.00-19.00 uur in de
Jachtlaankerk. Woensdag 10 april van 17.00-18.00
uur in De Loohof, Kon. Lodewijklaan 2, samen met de
bewoners daar. Belangrijk! Graag zelf een soepkom
en lepel meenemen. Opgave uiterlijk de maandag er
voor via: sjani-gijsvdlaan@hetnet.nl of
055-5218534/06-29464959
Symbolisch schikken in de veertigdagentijd
Voor alle schikkingen in deze periode gaan we uit van
een open vorm, een kubus. De kubus symboliseert
het kader waarmee we naar ons leven op aarde
kijken. Die kijk op het leven wordt mede vorm
gegeven door de plaats, de tijd en de situatie waarin
we verkeren (de vier windrichtingen, de vier seizoenen
en de vier elementen die we op het levenspad
tegenkomen) Elke week plaatsen we iets in de kubus
wat past bij de lezingen.
WIDM/Judas project kelderkerk
Vandaag ziet u het derde filmpje van het JLK spel
WIDM/Judas. Heeft u al een idee wie de Mol/Judas
kan zijn? Ziet u al welke kandidaten het spel goed
spelen? Wie het spel wint krijgt de pot en deze wordt
besteed aan het goede doel dat de winnaar heeft
uitgekozen. Wordt de Mol/Judas niet geraden dan
krijgt hij/zij het geld uit de pot en bestemt dit voor
zijn/haar goede doel.
Kinderkring
Het thema in de 40 dagentijd bij de Kinderkring is:
‘Waar kies jij voor?’ We lezen over de weg die Jezus
gaat door de dood heen naar het leven. Deze week
staat het geduld van God centraal. In de kinderkring
staat een plant zonder bloemen of vruchten en de
vraag is weggooien of kunnen we er wat aan doen.
Moeten we geduld hebben.
Bloemen
De bloemen van vandaag worden, als groet van de
gemeente, naar een aantal gemeenteleden gebracht.
Kerkdiensten zondag 31 maart 2019
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