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Zondag 8 oktober
Op deze zeventiende zondag na Trinitatis en derde zondag van de herfst lezen we
volgens het Lutherse leesrooster uit het Deuterocanonieke boek Baruch, hoofdstuk
2, verzen 11 tot en met 15 en als evangelielezing Lucas 14: verzen 1 tot en met 15.
Baruch gaat erover dat Israël zich in de situatie van ballingschap en onderdrukking
beroept op de reddende kracht van God, die ook aan andere volken zal worden
getoond. Jezus biedt de reddende hand aan een waterzuchtige en wel op sabbat,
waardoor de discussie op de (diner)tafel wordt gelegd of dit geoorloofd is op de
sabbat, of niet. Verder gaat het over de eerste of de laatste zijn in het koninkrijk van
de hemel/God. Aan deze dienst werkt de Vredescantorij mee.
Erwin de Fouw
Even terugblikken
Afgelopen zondag werd tijdens de gemeentezondag het startsein gegeven van ons
jaarthema: Bron -Betrokkenheid-Buurt. Na het ochtendgebed, waarbij we stil stonden
bij de Israëlzondag gingen we aan de slag rond het thema Bron. Er werden
verschillende workshops gegeven: het delen van positieve ervaringen, het dromen
van de kerk in de toekomst en daar uiting geven door middel van collages, ,
associëren rond het woord ‘bron’ en het delen van muzikale uitingen rond het thema
Bron. Aan alle workshops werd enthousiast meegedaan en er was voor elk wat wils.
Daarna de afsluiting met een lunch.
Aan onze oproep om iets aan te leveren voor de expositie rond het thema Bron
gaven veel gemeenteleden gehoor. Het is een prachtige collectie geworden die nog
tot begin november blijft, dus neem eens de tijd de verschillende stukken,
schilderijen, teksten en foto’s te bewonderen. Zeker de moeite waard!
Vanuit de weg van de ‘waarderende gemeente-opbouw’ zullen we aan het werk gaan
met het jaarthema, waarvan Bron het eerste deelthema is.
Het was een mooie gemeentezondag, met fijne gesprekken en ontmoetingen.
Tegen wie -op welke manier ook -geholpen heeft bij deze gemeentezondag zeggen
wij: Bedankt!
Ds. Erwin de Fouw, Arianne Lodder en Petra Nijboer
Toerustingsavond eenzaamheid
Op donderdag 12 oktober is er om 20.00 uur een toerustingsavond rond het thema
eenzaamheid onder leiding van Erwin de Fouw en Petra Nijboer. De avond is
bedoeld voor iedereen die als contactpersoon, ouderling, sectiecoördinator of diaken
werkt in onze gemeente. We wisselen ervaringen uit en zullen stil staan bij vragen
als: Hoe signaleer je eenzaamheid? Hoe maak je het bespreekbaar? Uiteraard is
iedereen die interesse heeft in het onderwerp van harte welkom.
Huiskring Holy
De bedoeling van de huiskring is om in de huiselijke sfeer te ontdekken hoe we als
gelovigen ons geloof kunnen voeden. Juist de diversiteit van mensen en hun
geloofsbeleving blijkt vaak vruchtbaar te zijn om te ontdekken waarop het aan komt.
We hebben gekozen om dit seizoen samen na te denken over het bijbelboek
Prediker. Als hulpmiddel gebruiken we een boekje van Dr. Willem Maarten Dekker:
‘Levenswijsheid volgens Prediker’.

We komen eens per maand bij elkaar op een donderdagmiddag aan de Olmendreef
135. De data: 19/10,16/11, 14/12, 18/1, 15/2, 15/3, 19/4 om 14.30 uur. Afsluiting 17
mei. Voor meer informatie: Jaap en Froukje Beukema (010-4370869)
jaapbeukema@gmail.com
Afwezigheid
In verband met een operatie (galbaas) ben ik vanaf maandag 9 oktober enige tijd niet
beschikbaar. Wat “enige tijd” is, weet ik nu nog niet. Dit is afhankelijk van het herstel.
Zodra ik weer aan de slag ga, meld ik mij weer.
Arianne Lodder

