Zondag 7 januari 2018
SAMEN-OP-WEG GEMEENTE
Berlicum Rosmalen

Veel heil en zegen voor 2018!
Ook de Bijdehand begroet het nieuwe jaar. Welkom op deze eerste zondag van het nieuwe
jaar: vandaag vieren we Driekoningen! Een traditionele maar veelzeggende nieuwjaarswens
staat hierboven afgedrukt. We mogen met z’n allen van onze God ook in 2018 veel goeds
verwachten, en daarin mag de kerk een grote rol spelen.
Om u tekst en uitleg te geven over de voorbereidingen op de beroepingsprocedure tot nu toe,
wordt deze ochtend in aansluiting op de dienst een gemeentebijeenkomst gehouden. Ook
kunnen we elkaar dan een goed nieuw jaar wensen.
In deze dienst, waarin onze consulent ds. D v.d. Vaart uit Uden voorgaat, vinden afscheid en
herbevestiging van ambtsdragers plaats.
Isa v.d. Dungen neemt afscheid van de kerkenraad, nu haar ambtstermijn afloopt. Elly van Tuijl, Simon Middelkamp en Piet
Roose zijn bereid herbevestigd te worden als ambtsdragers. De kerkenraad is hier blij mee.
De dienst van vandaag is ook een dienst voor jong en oud. In de kindernevendienst zullen de drie Koningen centraal staan en
we zien deze vast aan het eind van de kerkdienst terug.
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?
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 24 december jl.: Kinderkerstfeest voor het koffiedoos project € 133,90.
Kerstnachtdienst: voor de Diaconie € 126,93, Kerk € 100,02 en de extra collecte voor onderhoud van de verwarming €
118,26.
1ste Kerstdag: Diaconie € 78,14, Kerk € 90,95 en de extra collecte voor KiA (Kinderen in de knel) € 109,05
De opbrengst van de koffiedoos was € 29,26.
De collecte- opbrengsten van 31 december jl. voor resp. de Diaconie, Kerk en de extra collecte (Eindejaarscollecte), zijn als
volgt: diaconie: € 72,52, kerk € 97,60 en extra collecte € 85,05.
De opbrengst van de koffiedoos, was € 15,60.
Hartelijk dank!
Kiemteam voor 12-16-jarigen
Op vrijdag 12 januari a.s. is er een samenkomst van het Kiemteam,
12-16-jarigen.
Waar? In de Kiem!
Aanvang: 20.00 uur.

Kerkbalans in aantocht
In de periode van 20 januari t/m 3 februari houden we de jaarlijkse actie Kerkbalans.
Veel vrijwilligers uit onze gemeente brengen de enveloppen rond en halen ze ook weer op.
Voor de komende actie zijn er vooral voor Rosmalen enkele rondbrengers/ophalers meer nodig.
Als u de gemeente bij de actie Kerkbalans zou willen helpen, zou dat heel fijn zijn.
U kunt u hiervoor aanmelden bij Elly van Tuijl, Piet Roose of bij mij.
Groet, Nelly Snijders (scribaatsowberlicumrosmalen@ziggo.nl)
Kerk Op Schoot
Speciaal voor kinderen tot 6 jaar is er volgende week (14 januari) om van 9.20 uur Kerk op Schoot. Ook dan zal er weer een
mooi verhaal uit de Bijbel klinken. Iedereen is welkom: ouders, grootouders, broertjes en zusjes, iedereen! Een goede en
ongedwongen manier om uw (klein)kind kennis te laten maken met de kerk.
Oecumenische viering
Op 21 januari 2018 wordt de jaarlijkse oecumenische viering gehouden in de katholieke kerk in Middelrode.
Het thema is dit jaar: “Recht door zee”. Ook deze keer willen wij een beroep doen op gemeenteleden om iets te bakken voor
na de viering. Een cake of iets anders, alles is welkom. Datgene wat gebakken is, kan op de ochtend van 21 januari zelf mee
gebracht worden. Vanaf 9.30 uur is die ochtend iedereen hartelijk welkom. Graag telefonisch doorgeven aan Lioni Buijink op
073-5032664 of mailen naar lionibuijink@gmail.com. Wij hopen op een flink aantal bakkers of baksters.
Met vriendelijke groet,
Lioni Buijink
Oecumenelezing 15 januari 2018
De oecumenische avond in de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen wordt gehouden op maandagavond 15 januari
2018. Om 19.00 uur is er een vesper in de Sint Jan, om 20.00 uur is er een lezing in de Grote Kerk. Dit jaar heeft de
voorbereidingsgroep voor deze bijeenkomst het prikkelende thema van de woede gekozen. Woede heeft twee kanten:
enerzijds is het een bron voor creativiteit en daadkracht. Anderzijds is het ook een bron voor het maatschappelijk
ontwrichtende. Zo staat de onmacht tegenover de daadkracht.
Ds. Rikko Voorberg (bedenker van het concept Pop Up Kerk) heeft een aardig boekje over de woede geschreven, De dominee
leert vloeken. Rikko Voorberg komt spreken en licht in zijn bijdrage de creatieve kant van de woede toe en maakt de
verbinding met gelovig handelen: Hebben we een tekort aan woede om te staan voor de gelovige zaak?
Rob Augusteijn uit ’s-Hertogenbosch zal deze avond als betrokken kerklid én vanuit zijn werkervaring op het thema reageren.
Zijn stelling is dat alles wat je aandacht geeft groeit.
In het publieksgesprek kan iedereen meespreken en meedenken over de vraag hoe we als gelovige in het maatschappelijk
debat om met woede. Hebben we een verweer tegen de woede (of de onmacht) die er in het land leeft (en waar sommige
groepen of politieke partijen garen bij spinnen0. Of geldt hier ook: we hebben een tekort aan woede om te staan voor de
gelovige zaak?
Weet u welkom om mee te praten en mee te denken! Voor meer informatie: ericascheenstra@gmail.com
Projectkoor voor de vesper voorafgaande aan de Oecumenelezing
Het is inmiddels traditie dat er een projectkoor medewerking verleent aan de vesper voorafgaande aan de Oecumenelezing.
De repetitie vindt plaats vanaf 18.00 uur, voorafgaand aan de vesper. Zingt u mee? U kunt u opgeven bij Erica Scheenstra,
6446090, ericascheenstra@gmail.com.
Kerkrestaurant weer open
Op woensdag 31 januari a.s. organiseert de Samen-Op-Weg-gemeente BerlicumRosmalen weer een gezamenlijke maaltijd in “de Kiem. Iedereen is welkom. Vooraf
reserveren is noodzakelijk, omdat het aantal deelnemers beperkt is tot 50. Men kan zich
aanmelden bij Hannie de Laat (tel. 073-5213322) of inschrijven op de intekenlijst achter
in de kerk (prikbord).
Vanaf 18.00 uur staan de deuren open en kan een drankje worden gebruikt, waarna
men om 18.30 uur aan tafel gaat om te genieten van een heerlijk menu; dit keer diverse
“koninklijke” stamppotten.
Voor de maaltijd wordt een bijdrage gevraagd: € 7,00 voor volwassenen en € 3,50 voor kinderen. Daarbij zijn twee drankjes
gratis. De kosten kunnen op de avond zelf worden voldaan.

Nadenkertje:

Als je denkt dat wat mensen bijeenbrengt belangrijker is, dan wat hen verdeelt, dan zal er vrede komen!
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