WIJKGEMEENTE CENTRUMKERK

Zondag 14 januari 2017
Aanvang: 10.30 uur
Voorganger
Ouderling
Diakenen
Lector
Kinderkerk
Organist
Beamteam
Koster
Collecte

ds. Benedikte L. Bos
Claran Lieve
Erik Kappetijn
Maarten Canters
Nicole Eggermont
Seline Loef
John van Zijl en Casper Loef
Yvonne van der Graaf
1e. diaconie en 2e. plaatselijke gemeente

Hartelijk welkom in de Centrumkerk. Na afloop is er koffie/thee in de serre.
Kinderkerk
Johannes 2: 1-11: Waar komt dit vandaan?
De ceremoniemeester proeft het water en het is wijn geworden. Dit
is het eerste wonderteken van Jezus. Met de kinderen staan we
deze zondag stil bij de vraag: Waar komt dit vandaan? Van veel
dingen kun je verklaren waar het vandaan komt, maar van sommige
dingen kun je het niet precies uitleggen. Dat geldt ook voor wat
Jezus doet. Het komt van God, maar wat dat precies betekent…?
Volgende week zondag: Oecumenische dienst in de OLV-kerk
A.s. zondag, 21 januari 2018, wordt de oecumenische viering in het kader van
de zondag voor de eenheid van de Christenen gehouden.
De dienst vindt plaats in de OLV aan de Gregoriuslaan in Bilthoven. Thema van
de dienst: "Waartoe zijn wij geroepen".
Voorgangers zijn pastor Gerard Weersink en ds. Harold Oechies; het
projectkoor o.l.v. Arie Perk verleent medewerking. Er is kindernevendienst.
De opbrengst van de collecte die gehouden wordt is bestemd voor de
Voedselbank.
NB: DE CENTRUMKERK IN BILTHOVEN EN DE MARIA CHRISTINAKERK IN DEN
DOLDER ZIJN OP 21 JANUARI GESLOTEN.
De voorstelling “Buigen voor Oranje” met Nel Kars die vanmiddag zou
plaatsvinden in deze kerk is wegens persoonlijke omstandigheden afgelast.

ORDE VAN DIENST
orgelspel vóór de dienst
oefenen
lied 525
intochtspsalm psalm 66: 1, 3 en 7 (staande)
stil gebed
bemoediging voorganger Onze hulp in de Naam van de Heer
allen
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
voorganger die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
bericht van overlijden
drempellied lied 277
de gemeente gaat zitten
kyriëgebed met acclamatie: “Heer, ontferm u”
glorialied
lied 657: 1, 3 en 4
groet
voorganger De Heer zij met u
allen
OOK MET U ZIJ DE HEER
gebed voor de opening van de schriften
aandacht voor de kinderen / kaarsenlied
Kaars jij mag branden: je geeft aan ons je licht.
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht.
De Bijbel gaat open, wij horen Gods verhaal.
Woord, dat doet hopen. God spreekt in mensentaal.
de kinderen gaan naar de kinderkerk
lezing O.T.: Jesaja 62: 1-5
zingen
lied 489: 1, 2 en 3
lezing N.T.: Johannes 2: 1-11
zingen
lied 525: 1, 2 en 3
uitleg en verkondiging
zingen
lied 518: 1, 3, 5 en 6
mededelingen
collecte voor 1e. diaconie en 2e plaatselijke gemeente
orgelspel
Herr Christ, der einig Gottes Sohn (BuxWV 192)-D. Buxtehude (mel. NLB 517)
dank- en voorbeden met acclamatie: “Heer, onze Heer, hoor ons gebed”
zingen (staande) slotlied 791: 1 t/m 6
wegzending en zegen Amen
orgelspel na de dienst Herr Christ, der einig Gottes Sohn (BuxWV 191)- D. Buxtehude
(mel. NLB 517)

welkom in de Serre bij koffie/thee/limonade

Agenda komende week
vandaag
10.30 uur
di.
16/01 20.00 uur
wo. 17/01 10.00 uur
19.45 uur
do. 18/01 17.30 uur
19.00 uur
20.00 uur

Jeugdkapel
Leerhuis Psalmen, psalm 139
Wintergesprekken
Repetitie cantorij en vanaf 21.00 uur kamerkoor
Youth Alpha voor 16-25 jarigen (met maaltijd)
Kerkdienst in de Koperwiek
Rineke van Ginkel, kerkzijn in Ned. en Zd-Afrika

Programma werkgroep inspireren
16 januari 20.00 uur Leerhuis Psalmen met “psalm 139 over God die
ons kent en doorgrondt” door Harold Oechies.
24 januari 20.00 uur Spiritualiteit in beweging door Harold Oechies.
30 januari 20.00 uur De dichter Marsman op door M.E. Brinkman.
20 februari 20.00 uur Leerhuis Psalmen met psalm door Harold Oechies.
13 maart 20.00 uur Leerhuis Psalmen met psalm 23 door Harold Oechies.
Geloven in Zuid-Afrika en Bilthoven
Aan het begin van 2017 is ons oud-gemeentelid Rineke van Ginkel door Kerk In
Actie uitgezonden naar Zuid Afrika. Ze werkt bij het Beyers Naudé Centrum in
Stellenbosch. De PGB heeft zich als ondersteunende gemeente verbonden aan
de uitzending van Rineke. Samen met haar man Patrick, is ze voor een maand
verlof in Nederland. Rineke komt dan ook een avond naar Bilthoven.
Zij wil u dan graag meer vertellen over haar werk en met u in gesprek gaan
over kerk zijn in Nederland én in Zuid Afrika. De avond wordt gehouden op
18 januari om 20 uur in de Serre van de Centrumkerk.
Wij nodigen u van harte uit om deze avond bij te wonen.
Namens ZWO en Diaconie,
Machteld Loeff, Hanneke Zwaan en Dirk Verburg

Groothuisbezoek West-2
De sectie West-2, de Leyen organiseert een groothuisbezoek op dinsdag 23 en
donderdag 25 januari a.s. 's middags om 14.00 uur ten huize van de familie
Zeelenberg en op dinsdag 30 januari a.s. 's avonds om 20.00 uur bij de heer
John van Zijl. Het thema is: ROEPING !
Groothuisbezoek Oost-1
Woensdag 24 januari van 10:00 tot 12:00 uur Groot huisbezoek Oost-1 op
Obrechtlaan 23.
Dinsdag 30 januari van 20:00 tot 22:00 uur Groot huisbezoek Oost-1 op
Lassuslaan 27.

