zondagsbrief 17 maart 2019

HARTELIJK WELKOM
IN DE
PETRAKERK
2e zondag van de 40 dagentijd
Zondag Reminiscere, gedenk

Kleur: Paars
De kleur van soberheid, ingetogenheid,
bezinning, inkeer, boete en rouw.

Voorganger: Ds. Marieke Muijen
Orgel: Bert Wisgerhof

- VOORAF Orgelspel
"Erbarm' dich mein, o Herre Gott" (Psalm 51),
Johann Nikolaus Hanff (1665-1711).
Welkom en mededelingen
- DIENST VAN HET GEBED Zingen: “Heer, ik hef mijn hart en handen”, Psalm 25: 1 en 3
(gemeente gaat staan)
Groet
Voorg: De Heer zij met u
Allen: ook met u zij de Heer.
Bemoediging
Voorg: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorg: die trouw blijft in eeuwigheid
Allen: en niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is.
Amen.
(gemeente gaat zitten)
De kaarsen worden aan gestoken door het zondagskind
Mag God ons wakker maken,
als we iets belangrijks vergeten,
of het even niet meer weten.
Mag God ons wakker maken.
Kyriegebed
besloten met gezongen Kyrië 301 B
(I gezongen door voorganger, II door allen)
- DIENST VAN HET WOORD Gebed
Kindernevendienstproject
En zingen van het projectlied: Dank U voor deze nieuwe morgen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
(De collecte is bestemd voor Stichting Vakaró voor Komló )
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Lezing: (Eerste Testament): Ester 9: 1-6 . 16-17 . 20-23
Zingen: “God zij geloofd uit alle macht” 158A: 1
Lezing (Tweede Testament): Lukas 6: 27-38
Zingen: “Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft” 537: 3 en 4
Verkondiging
Zingen: “Om voor elkaar te zijn uw oog en oor” Antwoordlied: 973
- DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN –
Collecte
1e Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat
2e: Kerk
Tijdens de collecte orgelspel:
Ciacona in G, Johann Bernhard Bach (1676-1749).
(de kinderen komen terug uit de nevendienst)
Dankgebed – voorbeden - stil gebed – Onze Vader
Met drie maal gezongen acclamatie “Houd mij in leven”: 368D
- DIENST VAN DE ZEGEN Zingen: “De toekomst van de Heer is daar” Slotlied: 767: 1, 2, 3 en 4
(gemeente gaat staan)
Wegzending en zegen
Gezongen “Amen”
Orgelspel
Denkt u aan het offerblok bij de uitgang?
Na de dienst is iedereen van harte welkom in
‘Het Trefpunt’ voor koffie, thee of limonade.
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Gemeenteberichten:
Contactgegevens Pastoraal Meldpunt:
Kees Maliepaard, Tabakslaan 6, 3903 XK Veenendaal
tel: 0318-514982, e-mailadres: pastoraal@petrakerk.nl
Reacties welkom!
Heeft u op- of aanmerkingen over de invulling van de eredienst, laat het dan
weten aan: Hans Kroon, eredienst@petrakerk.nl, tel. 06-40367021
Bloemen:
De bloemen van de Petrakerk, gaan deze week als groet van de gemeente
naar dhr. M.J. van den Brink.
Denkt u ook aan het tekenen van de kaart, in de hal van de kerk?
Dank
Mijn man was zeer verrast dat hij op zondag 3 maart de bloemen van de
Petrakerk ontving. Namens hem wil ik u daarvoor hartelijk danken.
Ymkje van den Hoorn – De Bondt.
Ds. W.L. van der Geer
Op 10 maart 2019 is op 76-jarige leeftijd overleden ds. W.L. van der Geer te
Alphen aan den Rijn. Hij was predikant bij Sola Fide van 30 november 1986
tot 22 mei 1994. Het correspondentieadres is Quadriviumlaan 80, 2408 DP
Alphen aan den Rijn.
Collecte deze zondag: Binnenlands Diaconaat
Verlaat de gevangenis....en dan?
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven
opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben
vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen
met Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen
naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden
in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen
hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig
uit kerkelijke gemeenten - werken in deze Exodushuizen, bezoeken
gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan
een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen,
ex-gevangenen en hun familieleden. Met de opbrengst van deze collecte
steunt u dit werk van Kerk in Actie voor (ex)gevangenen. Helpt u mee?
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
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Liturgische schikking in de 40-dagentijd.
We gaan deze veertigdagentijd samen met de kindernevendienst onderweg
naar Pasen: het feest van HET NIEUWE BEGIN. We zien dit in de lente
buiten in de natuur, waar alles weer groen wordt. Maar ook in de
bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. We volgen in de schikking de
Bijbellezingen van Kind op Zondag.
Deze 2e zondag is het thema: WAKKER WORDEN. Lucas 9: 28-36
Tijdens de verheerlijking op de berg slapen de leerlingen, Ze moeten wakker
worden om een bijzonder moment mee te maken. Tussen de dorre takken in
de schikking worden vandaag bloemen wakker uit de bollen.
Ambtsdragers gezocht!
Per 9 juni 2019 ontstaan er zes vacatures in de kerkenraad van de nieuwe
wijkgemeente Petrakerk/De Goede Reede.
Vacatures zijn er voor een scriba, twee pastorale ouderlingen, een
jeugddiaken en twee ouderlingen met een bijzondere opdracht (hebben
een coördinerende en/of missionaire rol).
Graag stellen wij u in de gelegenheid namen van kandidaten voor deze
ambten op te geven.
Bovendien zijn we op zoek naar een notulist voor het maken van de
verslagen van de wijkkerkenraadsvergaderingen. Ook voor deze functie
ontvangen we graag namen van kandidaten.
Dat kan tot 24 maart a.s. bij één van de scriba’s: scriba@petrakerk.nl of
janniedijk43@gmail.com.
Natuurlijk kunt u vooraf ook informatie over deze ambten inwinnen bij één van
de scriba’s. Alvast hartelijk dank voor uw reacties.
De vacaturecommissie.
Over, wat genoemd wordt: ‘Lectio Divina’
“Deze van oorsprong monastieke leeswijze oefent vandaag de dag grote
aantrekkingskracht uit op protestantse christenen die tegen de grenzen van
hun rationele benadering van de Bijbel zijn aangelopen”
(Jos Douma, blz. 10, ‘Samen Luisteren in de stilte’, 2019, Royal Jongbloed)
Wil jij (je) hier ook in oefenen?
Welkom op 21 maart en 4 en 17 april, om 20 uur, in de consistorie van het
Aller Erf.
Voor meer info: ds. John Boogaard, 543990, j.a.boogaard@ziggo.nl
Samen Eten in De Goede Reede
Op vrijdag 22 maart 2019 is er weer een eenvoudige, warme maaltijd waar je
welkom bent. De tafels zijn gedekt in De Goede Reede. De maaltijd begint om
6 uur, vanaf half zes ben je welkom. De minimum bijdrage is 3 euro p.p.
We willen graag weten voor hoeveel personen gedekt moet worden, dus meld
je aan. Dat kan tot en met 19 maart bij Kitty Siebel tel. 514795 of
per e-mail naar: kittysiebel@gmail.com
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Vastenactie 2019 De Goede Reede & Petrakerk
Vorige week zijn wij van start gegaan met de vastenactie in de 40 dagen tijd.
Dit jaar voor Stichting Likoni Onderneemt en Stichting Maher-India.
Stichting Likoni Onderneemt wil kinderen in de wijk Likoni in Mombasa Kenia
de mogelijkheid bieden onderwijs te volgen. Stichting Maher India wil zeer
noodzakelijke aanpassingen en reparaties uitvoeren aan de baby crèche in
Amravati India. Als diaconie willen we graag aansluiten bij initiatieven waar er
omgezien wordt naar elkaar.
Door het aanbieden van verschillende activiteiten hopen wij samen met u, een
mooi bedrag op te halen voor deze twee bijzondere projecten. Doet u mee?
Dat kan door vandaag alsnog een (s)teunboekje mee te nemen waar u
andere mensen kunt laten krassen voor het goede doel. Totale opbrengst
€ 50,- per boekje. Boekjes zijn beschikbaar achter in de kerk en op de
diaconale tafel.
Of door mee te doen aan het wekelijkse sjoelen op zondag.
Maar ook door alvast een dienst/talent aan de bieden voor de “dienstentalentenveiling” op zondag 7 april. Gebruikt u hiervoor de formulieren achter in
de kerk en op de diaconale tafel of het mailadres dtveiling2019@gmail.com
Vandaag is er een extra collecte voor het vastenproject aan het eind van de
dienst in De Goede Reede. Op 31 maart a.s. zal deze extra collecte in de
Petrakerk zijn.
Daarnaast willen wij u graag uitnodigen voor de sobere soepmaaltijden. Op
donderdag 21 en 28 maart en op donderdag 4 en 11 april is er een
soepmaaltijd van 18.00-19.00 uur in het Trefpunt. Deze maaltijden zijn een
moment van bezinning en samenzijn in de vastentijd. Toegang is voor
iedereen vrij en na afloop kunt u een gift geven voor het vastenproject.
Opgeven kan via de lijsten in de hal van de kerk of op de diaconale tafel.
Mocht u/jij geen gelegenheid hebben aan de acties mee te doen? Of wilt u
gewoon een gift geven?
Gebruikt u daarvoor ons rekeningnummer: NL 14 RABO 0395 1389 06 o.v.v.
Vastenactie Petrakerk/De Goede Reede 2019.
We hopen binnenkort al een eerste stand van de opbrengst zichtbaar te
maken op de thermometer in de hal.
Laten wij er samen een mooie inspirerende periode van maken met omzien
naar elkaar.
De diaconie.
Kerk op schoot
Voor kinderen van 0 t/m 6 jaar - sprankelend en belevingsgericht – op basis
van bekende kinderliedjes – iets om te zien, te doen en te voelen –
gemeenschappelijke viering van de Goede Reede en de Petrakerk
Kom je ook samen met je pappa en mamma naar Kerk op schoot?
Zondag 31 maart van 15:00u – 16:00u in de Goede Reede
Dit keer gaat het over de vijf broden en twee vissen.
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Aan de dienst van deze zondag werkten verder mee:
Wilma van Dijk, ouderling van dienst
Elbert van Schaik, diaken
Roosje Wisgerhof-Beijen, lector
Valérie Te Nijenhuis, zondagskind
Thijs van Tuil, koster
Martijn Huibers en Jeroen Rou, beamteam
Marian Visser en Judith Zaaijer, kindernevendienst
Lianne Huibers en Laurens Noorda, kinderoppas
Jannie van der Knaap, gastvrouw
Gerard Hörchner, collectant
Bert Rooseboom, zondagsbrief
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Deze zondagsbrief en de uitgebreide agenda zijn ook te vinden op website
van de Petrakerk. Ook kunt u daar deze dienst later nog eens beluisteren.
Wilt u een CD? Informeer dan na afloop van de dienst bij de
regietafel achter in de kerk.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s.
worden verzonden naar: zondagsbrief@petrakerk.nl
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