Zondag 13 mei 2018
SAMEN-OP-WEG GEMEENTE
Berlicum Rosmalen

Het is vandaag de laatste zondag na Pasen: zondag Exaudi. Dit Latijnse woord betekent
"Hoor!" en komt uit Psalm 27:7, waar staat: Hoor, Heer, hoe ik roep". Jezus is
teruggekeerd naar de Vader en wij zijn achtergebleven. Wij voelen ons een beetje alleen,
verweesd. Daarom wordt deze zondag ook wel ‘Wezenzondag' genoemd. Het is de zondag
tussen Hemelvaart (40 dagen na Pasen) en Pinksteren (50 dagen na Pasen).
Vandaag gaat ds. Joline van Poppel uit Den Haag ons voor in deze eredienst, waarin we
samen het Heilig Avondmaal vieren. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!
Bij de aanvang van de dienst zal de kerkenraad u laten weten, of een beroep is uitgebracht op Dirk-Jan
Bierenbroodspot uit Den Bosch.
De orgelklanken komen vandaag van de hand van Gerard Hopman.
Welkom aan u allen! Fijn dat u, dat jij in de kerk bent.
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 6 mei jl. voor resp. de diaconie, kerk en extra collecte voor het onderhoud van het
kerkgebouw zijn als volgt: diaconie: € 61,55 , kerk € 69,85 en extra collecte € 75,30.
De opbrengst bij Kerk op Schoot t.b.v. de kerk was € 13,12. De opbrengst van de Koffiedoos was € 28,00.
Hartelijk dank!
Brieven voor gevangenen
Volgende week biedt de schrijfgroep Amnesty International uit Berlicum voorbeeldbrieven
aan.
We vragen dan aandacht voor drie situaties van mensenrechtenschendingen: in Israël,
China en Wit-Rusland. De brieven zijn bestemd voor de autoriteiten van die landen.
U kunt voor of na de dienst volgende week bij de Amnesty-tafel de brieven meenemen en
ook zijn er enveloppen met postzegel verkrijgbaar voor € 1,50 per stuk.
De massaliteit van de reacties levert regelmatig resultaten op voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen.
Namens de schrijfgroep,
Nelly Snijders

Minipelgrimstocht
Het derde deel van de minipelgrimstocht is op komst. Tweede Pinksterdag willen we
van de Samen-op-Weg kerk naar de Sint-Jan in Den Bosch lopen.
We lopen door de prachtige natuur van het buitengebied van Den Bosch met welk
weer dan ook.
Onderweg komen we vast andere pelgrims tegen die net als wij in de meimaandMariamaand de Sint-Jan bezoeken.
Vanaf 10.15 u staan koffie en thee klaar in onze kerk. Even over half 11 vertrekken
we om langs de Aa naar Den Bosch te gaan.
De tocht tot Den Bosch duurt - inclusief onderbreking voor een boterham - twee uur
en een kwartier.
In Den Bosch bezoeken we de Sint-Jan en hebben we een gelegenheid gekozen om met elkaar wat te drinken als
afsluiting van de tocht.
Achterin de kerk hangt een intekenlijst. Als u nu al weet, dat u mee wil lopen, tekent u dan in (dit met het oog op
onze voorbereiding/reservering).
de organisatoren,
Elly van Tuijl en Nelly Snijders
Seniorenmiddag
Namens de seniorencommissie en de diaconale raad nodigen we u van harte uit voor de voorjaarsbijeenkomst
van de senioren van de SOW-gemeente Berlicum-Rosmalen. Deze middag wordt gehouden op donderdag 31mei
a.s. (i.p.v. 7 juni, zoals in de jaarkalender vermeld staat). We krijgen een rondleiding door het provinciehuis in Den
Bosch. We bezoeken onder andere de statenzaal en de Bois le Duc zaal. Daarnaast is er een unieke collectie
kunstwerken te zien. Bij helder weer proberen we nog naar het uitzichtpunt bovenin het gebouw te gaan.
Programma:
14.00 uur Verzamelen bij de kerk in Berlicum.
14.15 uur Vertrek naar het provinciehuis
Adres: Brabantlaan 1, 5216 TV, ‘s Hertogenbosch
14.30 uur Ontvangst met koffie en thee in het provinciehuis
Rondleiding in het provinciehuis
16.00 uur Vertrek richting de kerk
16.30 uur Napraten met een drankje en aansluitend broodmaaltijd.
19.00 uur Afsluiting
U kunt zich telefonisch aanmelden: 073-5035654 of via email heiltje.van.beek@hetnet.nl.
Wij hopen op een goede opkomst en een fijne middag met elkaar.
Met vriendelijke groeten,
Heiltje van Beek, Bineke Soes, Lia Sterkenburg, Lioni Buijink, Geesje Vlietstra,
Anke Janssen en Lucré van Duijn

Nadenkertje: Hoe zouden we met God omgaan als er nooit een zondeval was geweest?
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