Zondag 12 november 2017
SAMEN-OP-WEG GEMEENTE
Berlicum Rosmalen

We openen ons voor woorden, zang, symbolen en stilte die verwijzen naar de Ene en
hopen daar iets van op te vangen: wat ons raakt, ons voedt en troost. We ontmoeten
elkaar in deze viering van Schrift en Tafel. U bent allen uitgenodigd om te delen in brood
en wijn! U bent allen zeer welkom in dit huis van God!
Voorganger is ds. H. J. Veltkamp uit Zaltbommel. Ook voor hem een hartelijk welkom!
Deze dienst is vooraf gegaan door Kerk op Schoot, een korte dienst voor de allerkleinsten
uit onze gemeente.
De collecten zijn in deze dienst bestemd voor de diaconie en de kerk; de extra collecte is voor het Binnenlands
Diaconaat.
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 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?
Op initiatief van Ruurdje van Poppel is de opbrengst van de koffiedoos bestemd voor een gemeenschapscentrum
in Cambodja: COLT (Cambodian Organization for living and Temporary-care). Dit centrum, waar Ruurdje zeven
maanden werkte, biedt dagopvang voor kinderen van 3 tot 6 jaar waarvan de ouders op de vuilnisbelt werken.
Ook biedt COLT onderdak aan oudere kinderen voor wie de thuissituatie erg onveilig is (o.a. in verband met
misbruik, mishandeling en gedwongen prostitutie). COLT zorgt voor de verzorging en onderwijs van deze
kinderen.
Collecte-opbrengsten
De collecte-opbrengsten van 5 november jl. voor resp. de diaconie, kerk en extra collecte voor de
Najaarszendingscollecte zijn als volgt: diaconie: € 41,70 , kerk € 46,31 en extra collecte € 55,67.
De opbrengst van de Koffiedoos was € 28,60.
Hartelijk dank!
Wereldwinkel
Volgende week zondag 19 november is er na de dienst de
jaarlijkse verkoopactie van de Wereldwinkel Berlicum.
U bent dan in de gelegenheid om bijvoorbeeld voor Sinterklaas uw
feestinkopen te doen bij het kraam achter in de kerk.

Filmavond “Central do Brasil”
Woensdag 15 november is er een filmavond.
Deze keer staat de film “Central do Brasil” voor u klaar. Plaats: De Kiem.
Om 19.30 u staat er dan koffie en thee klaar voor iedereen.
De film starten we kort daarna. Na afloop is er gelegenheid om nog wat te drinken met
elkaar.
In de buurt van het centraal station van Rio de Janeiro, verdient Dora, een voormalige
lerares van bijna zestig, haar boterham met het schrijven van brieven voor analfabete
migranten. Tot haar arme klanten behoren Ana en haar jonge zoon. De jongen heeft zijn
vader nooit gezien en hoopt hem dankzij de geschreven brieven op het spoor te komen.
Enkele dagen later komen Ana en Josué bij Dora terug voor een andere brief, omdat zij geen antwoord gekregen
hebben op de eerste. Bij het buitengaan echter, wordt Ana aangereden door een bus en zij sterft onder de ogen
van haar zoon. Aan zichzelf overgelaten en zonder bestaansmiddelen, zwerft Josué rond in het station. Daar kent
hij alleen maar Dora. Eerst ongevoelig voor de verwarring van de kleine jongen, is zij uiteindelijk bereid het hele
land met hem te doorkruisen om hem te helpen bij het vinden van zijn vader. In bus en truck, door onbekende
streken, ondernemen zij dan een boeiende reis: de tocht op zoek naar het eigen hart.
Jitske Dijkstra en Nelly Snijders
Rosmalen “Op weg naar Kerst”
Op 22 december wordt in het centrum van Rosmalen een
kerstwandeling georganiseerd. De voorbereidingen zijn inmiddels
al een heel eind gevorderd. Het idee van deze wandeling is
ontstaan in de Contactgroep van de parochie in Rosmalen. toen
men zocht naar een manier om “ het Verhaal ” dichterbij te
brengen bij mensen, die wat minder met de kerk te maken
hebben. De inmiddels bekende Passion is een manier waarop dat kan. Ervaringen elders in het land laten zien dat
ook het Kerstverhaal zich leent voor een dergelijke activiteit naar buiten. Gericht wordt op de hele
dorpsgemeenschap Rosmalen. Andere verenigingen en organisaties sloten zich bij het idee aan. Ook onze SOWgemeente Berlicum-Rosmalen draagt een steentje bij.
Vanuit Perron-3 gaan groepen van ongeveer 50 mensen op pad, onder leiding van een verteller. Op een tiental
locaties ontmoeten ze een koor, toneel- of dansgroep die een fragment van het kerstverhaal uitbeelden. De
wandeling neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. De verteller is de bindende figuur. De locaties bevinden zich
binnen, maar ook buiten, bijvoorbeeld onder een carport.
Om grote drukte bij Perron-3 te voorkomen vragen wij deelnemers om van tevoren in te schrijven. U kiest daarbij
voor een starttijd tussen 17.30 en 20.30 uur. Inschrijven is mogelijk t/m donderdag 21 december.
Er is een website waarop u alles kunt volgen en kunt inschrijven, maar hou ook alle kranten en deze Bij de Hand in
de gaten! Informatie: www.opwegnaarkerst.nl
Emke Jansma en Miel Nanlohy

Nadenkertje:

Met geduld kan men zelfs een tiran overreden; zachte woorden breken de hardste tegenstand.
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