WIJKGEMEENTE CENTRUMKERK

Zondag 13 januari 2019
Aanvang: 10.30 uur
Voorganger
Ouderlingen
Diaken
Lector
Kinderkerk
Organist
Beamteam
Koster
Collecte

ds. Harold Oechies
Ria Foeken en Femke Helsdingen
Dirk-Jan Verburg
Tjitske Maarsingh
Esther Hendriks
Han Siemons
Johan- en Ingmar Biemond
Yvonne van der Graaf
1e. diaconie; 2e. plaatselijke gemeente

Hartelijk welkom in de Centrumkerk. Na afloop van de dienst bent u welkom in
de Serre voor kopje koffie/thee.
Kinderkerk
Lucas 3: 15-16 + 21-22; Hij hoort bij God
Johannes doopt mensen in de Jordaan. Is hij de
messias? Johannes vertelt dat hij dat niet is. Als
Johannes even later Jezus doopt, weten de mensen
dat Jezus de Zoon van God is.
Collecte afgelopen zondag
Op zondag 6 januari j.l. werd voor de Zending (Bijbels voor Syrie): € 476, 07 en
voor de Plaatselijke Gemeente.€ 155,27 bijgedragen. Hartelijk dank.
Kerkdienst volgende week zondag
Zondag voor de eenheid van de kerken, oecumenische dienst in de OLV-kerk
aan de Gregoriuslaan, aanvang 10.30 uur. Geen dienst in de Centrumkerk.
Agenda
ma. 14/01 20.00 uur
wo. 16/01 10.00 uur
19.45 uur
do. 17/01 19.00 uur
ZO. 20/01 10.30 uur
wo. 23/01 19.00 uur
19.45 uur
do. 24/01 19.00 uur
vr. 25/01 14.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

Diversiteit en interculturele dialoog
Wintergesprek
Repetitie cantorij en vanaf 21.00 uur kamerkoor
Kerkdienst in De Koperwiek
OEC. DIENST OLV-KERK
Rock Solid, jongste groep
Repetitie cantorij en vanaf 21.00 uur kamerkoor
Kerkdienst in De Koperwiek
Ouderensoos in de Serre
Rock Solid, oudste groep
Kerkdienst in De Bremhorst
Filmavond "Manchester by the sea"

ORDE VAN DIENST
als de organist begint te spelen zijn we stil

inleidend orgelspel
Cadenza en 4 versetten in Quarti Toni - Johann G. Albrechtsberger
zingen (staande) psalm 65: 1, 5, 6
stil gebed
bemoediging voorganger Onze hulp is 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
drempelgebed lied 277
de gemeente gaat zitten

kyriegebed
glorialied
groet

acclamatie: Kyrië eleison.
lied 526: 1 t/m 4
voorganger De Heer zij met u
allen
OOK MET U ZIJ DE HEER
gebed bij de het openen van de Schriften
aandacht voor de kinderen
zingen
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 40: 1-11
zingen
lied 158A: 1, 2, 3
lezing N.T.
Lucas 3: 15-16; 21-22
zingen
lied 524: 1, 2, 4
overweging
zingen
Ongestraft mag liefde bloeien (tekst: Sytze de Vries)
mededelingen
collecte voor 1e. diaconie; 2e. plaatselijke gemeente
orgelspel
Herr Christ, der einig Gottes Sohn (= lied 517) - Dietrich Buxtehude
dank- en voorbeden (met acclamatie: “Heer, onze Heer, hoor ons gebed”)
zingen (staande): lied 315: 1, 2, 3
uitzending en zegen
allen zingen: Amen
orgelspel
Christ, unser Herr, zum Jordan kam (= lied 522) - Johann Seb. Bach
welkom bij koffie/thee of fris in de serre

Een goed gesprek…
Dialoog is belangrijk in veel religieuze tradities en ook in de christelijke.
Annewieke Vroom stelt een bijzonder experiment centraal: wat gebeurt als je
anders dan je gewend bent, volgens een methode, met elkaar spreekt?

Na een korte inleiding wordt het vooral veel samen proberen en oefenen in
spreken, luisteren, denken en voelen. Na afloop reflectie: wat neemt u er graag
van mee? Een bijzondere avond en een kans om onszelf en onze mogelijkheden
verder te leren kennen!
Plaats: Centrumkerk; Datum: Maandag 14 januari 2019;
Tijd: Aanvang 20:00 uur, einde omstreeks 22:00 uur, Kerk open 19:30 uur,
koffie en thee staan klaar.
Presentatie: Annewieke Vroom, godsdienstfilosoof, Faculteit Religie en
Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Contextueel Bijbellezen met Rineke van Ginkel
Contextueel Bijbellezen begint bij levens van mensen: wat houdt hen bezig?
Maar ook: wat speelt er in de samenleving en hebben wij daar als gelovige of
kerk een rol in? Vanuit die vragen wordt de Bijbel bestudeerd. Doordat het een
laagdrempelige manier van lezen en bespreken is, zeggen veel mensen na
afloop: 'dat was inspirerend! Zo heb ik die tekst nog nooit gelezen!’ Wat is
contextueel Bijbellezen? Contextueel Bijbellezen bestaat uit drie stappen: zien,
toetsen en handelen. Met je bijbelstudiegroep ga je bespreken: wat zien we om
ons heen, in ons eigen leven maar ook in onze kerk, in onze wijk? Wat leeft er,
wat speelt er, welke problemen komen we tegen? Dan is een tweede stap het
openen van de Bijbel. Je leest samen een tekst die je vindt passen bij wat er al
besproken is, of de bijbelstudieleider bereidt van tevoren een tekst voor. Dan
wordt samen nauwkeurig hardop de tekst gelezen: waar gaat die over, welke
mensen komen we in het verhaal tegen, wat doen en zeggen zij, wat doen ze
niet? Zo duik je als groep een Bijbelverhaal in en probeer je te ontdekken wat
er gebeurt en of er vergelijkbare dingen gebeuren vandaag de dag. En aan het
einde van de Bijbelstudie kun je met je groep nadenken over het handelen:
roept de tekst ons op om iets anders te doen in ons leven
Het is goed om samen de Bijbel te lezen en het verhaal van God naast ons eigen
verhaal te leggen. Het is een toegankelijke methode, mensen van binnen én
buiten de kerk kunnen makkelijk meepraten. En het helpt mensen om over hun
eigen leven te praten, samen te delen wat er leeft. En door naast je eigen
verhaal een tekst uit de Bijbel te leggen kan er iets nieuws gebeuren, een nieuw
inzicht, inspiratie. Rineke van Ginkel werkt namens Kerk in Actie bij het Beyers
Naudé centrum in Stellenbosch en ondersteunt van daaruit predikanten met
contextueel Bijbellezen.
Op dinsdag 22 januari a.s. komt Rineke in de serre van de Centrumkerk om met
ons kennis te laten maken met contextueel Bijbellezen.
De avond begint om 20 uur.

Symposium over Tijdgeest en Heilige Geest in de OLV-kerk
De OLV-kerk organiseert ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan op zondag 17
maart van 13.00 – 16.30 uur in de kerk aan de Gregoriuslaan een symposium
over Tijdgeest en Heilige Geest: heeft kerk-zijn in de 21e eeuw nog toekomst?
De kerken in Nederland lopen in snel tempo leeg. De gemeenschappen staan
op een tweesprong: hebben ze nog functie en zin in onze huidige samenleving
of zijn ze buiten spel komen te staan? Hoe moeten de kerken zich aanpassen
aan de huidige tijd? Sprekers zijn:
 Prof. Peter Nissen (cultuur- en kerkhistoricus Radboud Universiteit): Heeft
‘kerk-zijn’ nog toekomst?
 Mw. Rebecca Onderstal (predikante): Kerk en Maatschappij: monoloog of
dialoog?
 Dhr. Alain Verheij (twitter-theoloog en TV-bekendheid): Hoe krijgen we
jongeren naar de kerk – via social media?
Na de lezingen discussie en ter afsluiting een gezellige borrel.
U kunt zich voor dit symposium aanmelden door een email te sturen naar
Nicole Buijtendijk (secretariaatolvbilthoven@gmail.com) o.v.v. uw naam en
contactgegevens. Of u kunt uw aanmelding doorgeven aan het Kerkelijk Bureau
van de OLV (tel. 030-2282655).
Mystiek vanuit de beeldende kunst in de OLV-kerk
Een korte inleiding in de mystiek vanuit de beeldende kunst
woensdag 13, 20 en 27 februari 2019 van 14.00 uur - 16.00 uur
In deze bijeenkomsten gaan wij in gesprek over mystiek aan de hand van een
aantal afbeeldingen van kunstwerken die een christelijk mystieke boodschap
uitdragen. Dit doen we onder leiding van de theologe Huguette Jurriaanse.
Huguette heeft een opleiding ‘Levensbeschouwing, kunst en cultuur’ gevolgd
en was pastoraal werker in Soest en Baarn. Zij leidt nu maandelijkse
bijeenkomsten ‘Kunst en Zingeving’ in De Bilt, georganiseerd door het
Seniorenpastoraat.
U kunt zich aanmelden vóór 1 februari via secretariaatolvbilthoven@gmail.com
of bij het kerkelijk bureau van de OLV (030-2282655). De bijeenkomsten vinden
plaats in de grote zaal van de pastorie van de OLV Bilthoven, Gregoriuslaan 6.
Vanaf 13.30 uur staat de thee klaar. Kosten per bijeenkomst: €5 (ter plekke te
voldoen). U bent van harte welkom!

