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SoW-kapel, drs. P. Houtman, Barneveld
SoW-kapel, ds. R. T. te Velde, Pijnacker-Nootdorp
Collecten: kerk en zending Oekraïne

SoW-kapel, ds. C. van den Berg, Amersfoort-o
SoW-kapel, ds. D. Grutter, Rijnsburg
Collecte: diaconie
In beide diensten viering Heilig Avondmaal

SoW-kapel, br. R. A. Nijhoff, Veenendaal
SoW-kapel, ds. U. van der Meer, Ede-z
Collecten: kerk en DFB (BBK)

SoW-kapel, drs. G. Hagens, Houten
SoW-kapel, br. R. A. Nijhoff, Veenendaal
Collecten: kerk en VSE + deurcollecte Bibliotheekfonds

SoW-kapel, br. R. A. Nijhoff, Veenendaal
SoW-kapel, ds. U. van der Meer, Ede-z
Collecten: kerk en diaconie
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KERKENRAAD
2. Onderling dienstbetoon
Pastoralia
Het nieuwe seizoen begon nogal heftig voor onze gemeente: een
overlijden, de last van psychotische verschijnselen, en meer leed dat
anderen niet altijd kennen. Iedereen heeft bij de eigen draaglast ook
bemoedigende woorden en fijne ervaringen nodig. Dat verhoogt je
draagkracht. Daarom is het goed om niet alleen bij zorgen en moeiten stil
te staan, maar juist op zoek te gaan naar wat positief kan bijdragen aan
stemming, sfeer of contact. Dat geldt voor iedereen zelf, maar ook als
kerkgemeenschap. Laten we als gemeente niet alleen rond blijven cirkelen
rond serieuze of zware onderwerpen, maar elkaar ook betrekken bij
ontspannen activiteiten. In de vakantie was er bijvoorbeeld een barbecue.
Mooi! Een gemeentelid opperde een tijdje terug het idee om een keer een
talentendag te houden, rond bijvoorbeeld creatieve workshops
(schilderen, ‘textiele vaardigheden’), resultaten van eigen hobby’s (foto’s,
beeldende kunst) of muzikale intermezzo’s. Zelf zou ik wel eens
busdagtochten willen meemaken naar plekken die laten zien welke mooie
gevolgen het evangelie in en rond Nederland heeft gehad. Denk aan
kloosters-met-brouwerijen, binnensteden-rond-kathedralen en andere
fraaie plekken waar beroemdheden zoals Willibrord of Bonifatius gewerkt
hebben. (En waarom zouden ook niet-gemeenteleden niet mee kunnen
gaan als ze willen? Ik schreef er half augustus een blog over: zie
www.duiven-velp.nl/actueel.php.) Hopelijk zult u tijdens de
ochtenddienst op onze startzondag, 17 september as., beide kanten van
ons leven bespeuren: de serieuze en de ontspannende. Ze kunnen tegelijk
in één jaarthema verstopt zitten.
Reacties? robnijhoff@planet.nl; 0318-527433
2.1. Protocol viering HA in de SoW
Protocol voor viering Heilig Avondmaal in de SoW kapel tijdens de
ochtenddienst. Om de avondmaalsviering tijdens de ochtenddienst
ordelijk en eerbiedig te laten verlopen is er nagedacht over een manier
waarop het brood en de wijn uitgedeeld kunnen worden.
1. Alle stoelen uit het middenvak worden naar elkaar geschoven,
waardoor ook aan de linkerkant een pad ontstaat.
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2. Alle gemeenteleden gaan zoveel mogelijk in het middenvak zitten.
Pas als dit vak vol is, kan het zijvak gebruikt worden (graag
aanschuiven).
3. Voor de preekstoel komt kleine tafel met hierop brood en wijn.
4. Twee ouderlingen gaan na het breken van het brood met een bord
langs de rijen, aan beide kanten van de rij een ouderling. Vooraan
beginnen deze twee ouderlingen en pakken bij elke rij het bord aan
en geven het door aan de rij erachter. Op deze manier wordt er op
een mooie manier genodigd en is er toezicht en het voorkomt ook
dat gemeenteleden zelf het bord moeten doorgeven. Met de schaal
met glaasjes gaat het op dezelfde manier.
5. Bij gebruik zijvak, eerst middenvak en daarna op dezelfde manier
het zijvak.
6. Nadat iedereen de wijn gedronken heeft, worden de bekertjes naar
de rechterkant doorgegeven en 1 ouderling loopt langs de rijen en
haalt de bekertjes op.
Let op! We wachten met het eten van het brood en het drinken van
de wijn totdat iedereen ontvangen heeft.
Wij hopen dat we op deze manier een mooie viering met elkaar als
gemeente mogen hebben.
Namens de kerkenraad, Wilma Niemeijer, scriba
2.2. Van de diaconie
NOODACTIE: Help slachtoffers van de overstromingen in Azië!
Hevige moessonregens in Azië veroorzaken grote problemen. In India,
Nepal en Bangladesh zijn al ruim 900 doden gevallen. Naar schatting
meer dan 40 miljoen mensen zijn door de overstromingen en
landverschuivingen getroffen. Vier leden van het Christelijk
Noodhulpcluster die in dit gebied aanwezig zijn (Tear, Red een Kind,
Woord en Daad en ZOA) zijn gestart met hulpverlening en hebben hun
rekeningnummers opengesteld voor giften.
Moessonregens zijn normaal in de maand augustus in deze regio. Maar dit
jaar richten ze extreem veel schade aan en treffen ze een veel groter gebied
dan andere jaren. Het Rode Kruis heeft becijferd dat naar schatting twee
miljoen mensen op de vlucht zijn voor het water. Complete dorpen staan
onder water of zijn weggevaagd door een laag modder. Ook in andere
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landen in de regio, zoals Myanmar, nemen de problemen toe en vinden
grote landverschuivingen plaats.
Behalve dat mensen hun huizen en middelen van bestaan zijn
kwijtgeraakt, zijn ook grote landbouwgebieden aangetast. Gevreesd wordt
voor ernstige voedseltekorten. Door het stilstaande water is er ook een
groot risico op de uitbraak en verspreiding van besmettelijke ziekten.
Voor het Christelijk Noodhulpcluster ligt de focus allereerst op het
lenigen van de meest acute nood: onderdak, voedsel en veilig drinkwater.
In India, Nepal en Bangladesh worden getroffen gezinnen geholpen met
voedsel, medische hulp, dekens, kleding en slaapmatten. In India zijn er
vooral slachtoffers in de noordelijke staten Bihar, Assam en Uttar
Pradesh. Ook in Myanmar is gestart met de distributie van voedsel onder
de getroffen gezinnen.
Gevreesd wordt dat de komende tijd de problemen alleen nog maar zullen
toenemen. Er is meer regen voorspeld en door de overstromingen zijn nu
al verschillende ondergelopen gebieden moeilijk bereikbaar.
Meer informatie is te vinden op de websites van de organisaties van het
Christelijk Noodhulpcluster.

COMMISSIE VAN BEHEER
3. Opbrengst collecten

2-jul.
9-jul.
16-jul.
23-jul.
30-jul.

4-jun.
11-jun.
18-jun.
25-jun.

JULI
kerk
Diaconie
kerk
kerk
VSE
kerk
DFB
kerk
diaconie
JUNI
E&R
Diaconie HA
Kerk
Koningskind
Kerk
VSE
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102,35
102,35
99,10
99,10
94,10
94,10
86,80
86,80
75,90
75,90
79,82
79,82
77,52
77,52
74,40
74,40
70,05
70,05
167,43
167,43
129,58
129,58
106,60
106,60
116,45
116,45
98,40
98,40
94,65
94,65

DIENSTGROEP SAMENLEVEN
4. Diverse persberichten
De volledige tekst is op te vragen via de redactie.
Kerkproeverij, de landelijke campagne die plaatselijke kerken uitdaagt
om in het weekend van 9 en 10 september gasten mee te nemen naar de
kerk. www.kerkproeverij.nl
Christenen hebben het zwaar te verduren in Pakistan. Stichting HVC
werkt aan een safehouse om opvang te bieden aan bedreigde christenen en
hun familieleden. Op deze locatie zal ook een programma voor
traumaverwerking en geestelijke steun worden aangeboden. Uw gebed en
uw giften zijn onmisbaar om dit project te realiseren. www.stichtinghvc.nl
Medio 2018 en 2019 hoopt het Groot Reformatiekoor van start te gaan
voor het derde en vierde jaar. Het Groot Reformatiekoor is een gemengd
koor onder leiding van Martin Zonnenberg dat ook in 2017 diverse
composities ten gehore hoopt te brengen die gerelateerd zijn aan de
reformatie en aan Maarten Luther. www.reformatiekoor.nl
De GS heeft tijdens de laatste twee vergaderdagen in de dossiers M/V en
Ambt en de relatie GKv/NGK belangrijke besluiten kunnen nemen. Na de
zomerperiode zal de synode D.V. weer vergaderen om nog enkele dossiers
af te ronden. Ook voor de gezamenlijke vergadering van de GS en de
Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken in het
kader van de kerkelijke eenwording zullen de broeders bijeenkomen.
www.gkv.nl/synode

4.1. Vergadering NGK-GKv op 11 november in Kampen
Na 50 jaar vinden de NGK en de GKv elkaar weer. Wat begon met een
verdrietige en ingrijpende scheuring als gevolg van een reeks conflicten,
eindigt nu in verzoening en samengaan van beide kerkverbanden.
Dat samengaan is niet van de een op de andere dag geregeld. Het is een
weg die beide kerkverbanden in gezamenlijkheid hebben te gaan.
In april nodigde de Landelijke Vergadering van de NGK de generale
synode van de GKv uit voor een vergadering waarin ze samen concrete
stappen zouden kunnen bedenken met het oog op kerkelijke eenheid.
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In juni sprak de synode van de GKv hierover en werd de uitnodiging van
harte aanvaard met dank en vreugde voor het geschenk dat God hierin
geeft.
Op zaterdag 11 november hopen beide vergaderingen bijeen te komen in
de Nieuwe Kerk te Kampen. De hoofdlijn van de vergadering zal het
proces zijn naar eenheid dat nog volgen moet. “We willen luisteren naar
wat er leeft in de kerken, we willen als afgevaardigden elkaar ontmoeten
en we hopen enkele concrete besluiten te nemen. We willen die dag
afsluiten met een gezamenlijke viering waarin we danken en bidden voor
het pad waarop we verder hopen te komen,” aldus de voorzitters ds. Melle
Oosterhuis (GKv) en ds. Willem Smouter (NGK).
In het gezamenlijke artikel “Kerken vinden elkaar weer” beschrijven
voorzitters ds. Melle Oosterhuis (GKv) en ds. Willem Smouter (NGK) het
proces tot nu toe.

Het volgende kerkblad zal verschijnen D.V. 1 oktober 2017. Kopij kunt u
inleveren uiterlijk tot en met zondag 24 september 2017 bij de redactie.
Kopij kunt u inleveren handgeschreven of via e-mail kerkblad.
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