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Dienst van Woord en Gebed op
18 februari 2018 in de Vredeskerk
Eerste zondag Veertigdagentijd
Voorganger: ds. Axel Rooze, Tilburg

Ouderling:.
Diaken:

Jannie Fransen
Bert Schuur

Organist:
Jan-Sjoerd van der Vaart
Crèche:
Miranda
Kindernevendienst: Marion

Orde van dienst
Themastelling
Begroeting en welkom
(door ouderling van dienst)

Eerste lezing: Genesis 3

Intochtslied 91: 1 en 2 (staande)

Lied 944

Meditatieve tekst:
Stilte zoeken, komen tot de kern, leven van
binnen uit, vanuit je hart.
Een zachte wind voelen op je huid, opstaan
en naar buiten treden.
Eeuwige, leer ons de woestijn in ons leven te
veranderen in een oase.

Tweede lezing: Lucas 4: 1 - 14

Bemoediging en groet
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die trouw is voor eeuwig
G: DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN
HANDEN.
V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER
(gemeente gaat zitten)

Lied 91: 8
Gebed van verootmoediging
Lied 779: 1, 2, 3, 4 en 5
Toelichting bij liturgische schikking
Gebed om de Heilige Geest
Kinderlied
(kinderen gaan naar de kindernevendienst)

Acclamatie
Lied 339a
G: U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG, U
ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST, IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN

Uitleg en verkondiging
Lied 536
Dienst der gebeden, voorbeden
de voorbeden en het stil gebed eindigen met
V: .... daarom bidden wij U zingend:
G: HEER ONZE HEER, WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS

Onze Vader
(kinderen komen terug uit de kindernevendienst)

Inzameling van de gaven
Slotlied 547 (staande)
Wegzending en zegen
AMEN, AMEN, AMEN

MEDEDELINGEN
Collectes
1. Plaatselijk pastoraat
2. Noodhulp Syrië
3. Orgelfonds
Toelichting 2e collecte
Syrische kerken als bakens van hoop
Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië.
Steeds meer mensen in nood doen een beroep op
kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De
zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen
aanklopt. Wij steunen de kerken in Syrië, zodat zij
moed houden om hun belangrijke werk te blijven
doen. Zolang zij zich inzetten, laten we hen niet
met lege handen staan.
Collecte tijdens de kindernevendienst
Gedurende de veertigdagentijd wordt in de kindernevendienst gecollecteerd voor het project van
ZWO: “In veertig dagen de wereld over”. Wilt u uw
bijdrage meegeven aan uw kind?
Uitleg bij de symbolische bloemschikking:
De rode draad in de komende schikkingen op weg
naar Pasen is de weg van de dood naar het leven,
weergegeven door de dode tak, die wórdt tot een
levensboom. De spiraal in het hart van het kruis
geeft de weg weer van buiten naar binnen: de
weg van inkeer. Bezinning op de kernvragen om
van daaruit opnieuw naar buiten te treden. Leven
vanuit een nieuw ontdekt inzicht.
Bloemengroet
De bloemen gaan ter bemoediging en groet
naar mw. H.C van den Berg-van den Enden, Kouterstraat 6 , 4847 EV Teteringen en naar dhr.
J. Rodenburg, Slotjesveste, K 86.
Wie de bloemen wil bezorgen, kan zich na de
dienst melden bij de diaken.
Overleden
Op 7 februari is op 94-jarige leeftijd overleden:
mw. H.(Riet) Aarens-Wijburg, Olmenstraat 14,
4849 AE Dorst. De crematieplechtigheid heeft op
16 februari in huize Yarden plaatsgevonden.
Op 10 februari is overleden dhr. Cornelis den
Heijer, Guido Gezellelaan 4, 4904EV Oosterhout.
De afscheidsdienst voorafgaand aan de begrafenis heeft op 16 februari in de Vredeskerk plaatsgevonden
Zieken
Zoals u weet is Jacques Rodenburg op zondag
4 februari onwel geworden in de kerk. Het bleek
een herseninfarct te zijn geweest. Na een verblijf
in het ziekenhuis is hij afgelopen dinsdag 13 februari voor revalidatie opgenomen in Slotjesveste.
Jacques verblijft in kamer 86.
Thuisgekomen uit ziekenhuis
Dhr. H.G.A. Hoogerstrijd, Marie Curiehof 6,

4901 MJ en mw. M.A. Winkes-Meloen, Vlinderlaan 39, 4904 ZL.
Ionaviering
Op 18 februari in de Vredeskerk, om 16.15 uur:
ds. mw. I. de Zwart en ds. André Vlieger,
Ionaviering m.m.v. Multiple Voice, Jan-Sjoerd van
der Vaart en Gerianne Wigboldus, viool; inloop
vanaf 15.30 uur i.v.m. High Tea light.
Gesprekskring Genieten van Genoeg
U bent van harte uitgenodigd om mee te praten
over onze omgang met de leefomgeving en met
duurzaamheid. We doen dit aan de hand van
hoofdstukken uit het boekje ‘Genieten van Genoeg’ met interessante stellingen en vragen.
Donderdag 22 februari om 20.00 uur in de consistorie van de Vredeskerk.
Nieuwe tentoonstelling
De komende maanden kunnen we in de Beuk
weer genieten van andere schilderijen in de zaal
en aan de wanden in de hal.
Deze keer van ons gemeentelid: Eline Leonard
Zwanendonk 12 Oosterhout. Neem even de tijd
om ze goed te bekijken. Weer heel bijzonder.
Eline heeft een digitaal fotolijstje erbij gezet, zodat
u andere werken van haar kunt zien.
Inlichtingen/vragen: irene.straten@kpnmail.nl
Agenda
19 februari, Geloof en Wetenschap, Valkenplein
13, 10.00 uur
19 februari, Grote kerkenraad. De Beuk. 20.00 uur
20 februari, Ontmoetingsmiddag oudere gemeenteleden, Buurstede, 14.30 – 15.45 uur
20 februari, GGG o.l.v. Marjolein en Erik Koning,
(06-27349764) 20.00 uur
21 februari, GGG o.l.v. Klaas en Marja Hijkoop
(085-8768705), 20.00 uur
22 februari, Eten is Weten II, Waterkerslaan 28,
17.30 – 19.00 uur
22 februari, Gesprekskring Genieten van Genoeg,
De Beuk, consistorie, 20.00 uur
23 februari, Herberg De Beuk, 19.30 - 22.30 uur
Volgende week, 25 februari 2018
Vredeskerk: ds. Marco Boevé
Tienerkerk 10.00 uur
E-mailadres voor berichten voor deze nieuwsbrief: nieuwsbrief@pgoosterhout.nl
Berichten (graag als Word-bestand) verzonden
vóór vrijdag 18.00 uur, kunnen worden geplaatst
in de nieuwsbrief van de zondag erna.
U kunt de Nieuwsbrief elke zaterdag al lezen op
onze website: www.pgoosterhout.nl
en op uw tablet of telefoon met de app
Protestant (kies Oosterhout).

