Zondag 10 september 2017
SAMEN-OP-WEG GEMEENTE
Berlicum Rosmalen

Ook deze morgen zal de lofzang gaande worden gehouden, de gebeden worden uitgesproken, de
woorden worden gezocht, die het geheim van ons leven benaderen en ontvouwen.
Iedereen welkom in dit huis van ontmoeting!
Evenals vorige week is ook deze morgen mevrouw Pastor E.M. Spijkerman uit Geldermalsen onze
voorganger.

Ook voor haar en de organist van dienst, Willem Hörmann, een hartelijk welkom!
(In tegenstelling tot de vermelding in de Antenne is er vandaag geen Avondmaal.)
Voorafgaand aan deze dienst was er weer een dienst voor de allerkleinsten uit onze gemeente: Kerk Op Schoot,
Een dienst speciaal voor kinderen tot 6 jaar. In deze korte, leuke dienst klonk het verhaal van de Toren van Babel.
Zowel bijbehorende tekeningen als de vaste gezongen liedjes werden geprojecteerd op een scherm. Dus ook
ouders en grootouders konden meezingen en meekijken. Een goede en ongedwongen manier om uw (klein)kind
kennis te laten maken met de kerk.
De collecten zijn in deze dienst bestemd voor de diaconie en de kerk; de extra collecte is voor het onderhoud van
het kerkgebouw.
Voor het eerst in de kerk?
Bent u/ben jij vandaag voor het eerst in de kerk en stel je contact op prijs? Schrijf dan je naam, adres
enz. in het welkomstboek op de leestafel (in de kerkzaal bij het raam bij de ingang). U/Je hoort dan
spoedig van ons.
U bent na de dienst natuurlijk van harte welkom voor koffie en fris. Dat is gratis. Wel is er de
zogenaamde koffiedoos t.b.v. een diaconaal project (zie hierna)
Koffiedrinken na de dienst
Zoals gebruikelijk is er na de dienst weer gelegenheid om gezamenlijk koffie, thee of limonade te drinken, achter
in de kerk. U/Jij bent natuurlijk van harte welkom! Denkt u ook aan een bijdrage in onze koffiedoos?
De opbrengst van de koffiedoos is bestemd voor twee gezinnen, een kraamkliniek en het ziekenhuis in Serekunda
(Gambia); een particulier initiatief van Mevr. Annemarie Renders uit Rosmalen.
Collecte-opbrengsten
De collecte-opbrengsten van 3 september jl. voor resp. de diaconie, kerk en extra collecte voor het Jeugdwerk
eigen gemeente zijn als volgt: diaconie: € 46,- , kerk € 46,35 en extra collecte € 56,10.
De opbrengst van de Koffiedoos was € 23,59.
Hartelijk dank!
Rectificatie Antenne: Catechese en basiscatechese
Op badzijde 13 van de nieuwe Antenne is abusievelijk een kolom Catechese met enkele namen opgenomen. Dit
moet echter Basiscatechese zijn. (3 september en op 1 oktober). Dat is voor de kinderen die jonger zijn dan 12.
Catechese voor de jongeren van 12 jaar en ouder is er in principe op de tweede en de vierde zondag van de
maand . Dus 10 september en 24 september door ondergetekende.
Annette Westerhof

Open monumentendag
Vandaag is van 12.00 uur tot 17.00 uur onze kerk open in het kader van
Open Monumentendag. De Historische Vereniging Berlicum-Middelrode
heeft voor deze gelegenheid in onze kerk een tentoonstelling ingericht.
Deze tentoonstelling over onze kerk en de omgeving van de kerk is dus
deze ochtend voor ons al te bezichtigen.
Brieven voor gevangenen
Vandaag zijn er op de tafel achterin de kerk voorbeeldbrieven.
Deze brieven gaan over de situatie van een aantal gevangenen, waarvan de mensenrechten worden
geschonden. In de dienst lichten we de brieven toe.
De wereldwijde acties hebben invloed op de autoriteiten en ondersteunen de gevangenen.
Na de dienst kunt u de brieven meenemen en ook enveloppen met postzegel kopen voor € 1,40 p/st.
Met vriendelijke groet,
Nelly Snijders
Bloemen
Verder gaan deze week de bloemen weer naar een bruidspaar. Deze keer het briljanten bruidspaar Johan en
Cathrien Smits uit Rosmalen. Zij zijn vandaag 65 jaar getrouwd.
Wij feliciteren hen en wensen hen nog gelukkige jaren samen.
Samen op weg – Rome en Reformatie
Op zondag 17 september wordt in een bijzondere Taizéviering herdacht dat 500 jaar geleden Maarten Luther
met zijn 95 stellingen de Reformatie inleidde.
Plaats van de Taizéviering :
Grote Kerk , Kerkstraat 20 , 5211 KG ’s-Hertogenbosch.
Aanvang : 16.00 uur . De kerk is open vanaf 15.30 uur.
Medewerking verlenen musici- en koorleden van de Taizé-werkgroepen van ’s-Hertogenbosch , Helvoirt ,
Hilvarenbeek en Eindhoven.
De invloed van de Reformatie is immens geweest op het politieke en culture leven van West-Europa en NoordAmerika en betekende de overgang van de Middeleeuwen naar een nieuw tijdperk.
Broeder Alois, abt van de communiteit van Taizé, roept naar aanleiding van de 500-ste verjaardag van de
Reformatie de kerkleiders op om samen op weg te gaan. Een kans om aan eenheid te werken, die verder gaat dan
de wederzijdse hartelijkheid.
In elke provincie komt tijdens dit jaar een ander thema aan bod. Voor de provincie Noord-Brabant is gekozen voor
het thema Rome en Reformatie.
Contactadres:
Voor verdere informatie en verspreiding van het persbericht kunt u contact opnemen met Jan Aantjes , tel.nr. 0641489964 , emailadres j.g.f.aantjes@ziggo.nl . Een andere informatiebron is onze website
www.taizeindenbosch.nl

Nadenkertje:

Een schotel groente en liefde is beter dan een vetgemeste os en haat.
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