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Dienst van vandaag : Ds. L. M. Schermers
Een belangrijke wens is wel, dat de gemeenteleden
niet te ver van de predikant (kansel) vandaan gaan
Startdag
zitten, om een groter gevoel van verbondenheid te
Vandaag de start van een nieuw kerkelijk seizoen met
creëren. Zondag 1 oktober is de opstelling van de
een bijzondere dienst en met activiteiten na de dienst.
stoelen in de kerkzaal en de kansel definitief. De losse
We hopen op een goed samenzijn, waar mensen die
tafel met stoelen achter in de kerkzaal blijft voorlopig
vaak in de kerk zijn en mensen die nu een keertje
gehandhaafd.
komen, zich thuis zullen voelen.
Namens de kerkenraad,
Jaco Kraan en Ruud van Mastrigt
Kerkproeverij, een open huis
In de kerk is veel te proeven. Wat zoal? Ik noem een
PRODUCT VAN DE MAAND
paar recepten die wat mij betreft een ster verdienen.
Bij onze zusterkerk aan de Lek wordt sinds maart van
 Een kerk is een plek waar je zomaar kunt
dit jaar het product van de maand ingezameld. Met de
ontmoetingskerk willen wij daaraan mee helpen. Het
binnenlopen om stil te worden. Om op zondag
woorden te horen die je nergens anders hoort.
werkt als volgt:
In de zondagsbrief geven we elke week aan wat het
Om een gebed te bidden, om je door muziek
en liederen boven jezelf te laten uittillen.
PRODUCT VAN DE MAAND is dat voor de voedselbank
Voordat je het weet, zing je, tot je eigen
IJssel en Lek (nooduitgiftepunt 'Wal 61 te
Schoonhoven') ingezameld wordt. Dit product wordt 1
verrassing, zomaar mee. Waar je in brood en
wijn kunt proeven dat God van je houdt.
maal per maand weggebracht. Het streven is om ca.
200 gelijksoortige producten in te zamelen over
 Een kring van mensen waar je welkom bent,
meerdere zondagen, zodat de voedselbank bij
ook al ben je helemaal geen lid van een kerk.
Een kring waar je meetelt. Waar je op verhaal
eenieder het zelfde product kan afgeven. Het product
van de maand september is hagelslag en
kunt komen en je verhaal kunt doen.
chocoladepasta. Als u mee wilt doen, dan kunt U dit
 Mensen die als vrijwilliger zich ergens voor
product ‘s zondags meenemen en in de daarvoor
inzetten. Bijvoorbeeld voor de ouderen binnen
bestemde krat doen. Die krat staat in de
en buiten de kerk, voor kwetsbare mensen,
ontmoetingsruimte op de tafel bij het ZWO-bord. Van
voor mensen met financiële problemen.
harte aanbevolen.
 Een gesprek van hart tot hart, zomaar met
De diaconie.
iemand van de kerk of met de dominee. Een
gesprek waarin alles ter sprake kan komen.
Collecteafkondiging: Noodhulp St. Maarten.
 Inspirerende bijeenkomsten rond een film of
De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de
een wandeling, een bezoek aan een andere
noodhulpactie die het Rodekruis organiseert voor de
kerk of een klooster. Om te proeven hoe goed
slachtoffers van de orkaan die over Sint-Maarten ging.
het is niet de enige kerk te zijn, maar samen
kerk met vele anderen.
Gratis boekje ”Ik ben geliefd”.
Met dank aan ds. René de Reuver scriba van de
JOP heeft een boekje gemaakt met geloofsverhalen
generale synode
van kinderen en jongeren. Bij de uitgang liggen
antwoordkaarten waarmee dit boekje aangevraagd kan
Inrichting van de kerkzaal
Beste gemeenteleden,
worden.
In de laatste SamenWijzer heeft u de reacties gelezen
over de veranderde inrichting van de kerkzaal.
De bloemen van deze zondag gaan naar….
U kreeg de gelegenheid om hierover mee te denken.
… John Vrijhof, als bedankje.
Bedankt voor uw aanbevelingen.
Deze zondag 17 september (optreden van een toneel
Koster
duo) en volgende week zondag 24 september (Heilig
16-09 t/m 22-09 dhr. A. de Paauw
Avondmaal en bevestiging van ambtsdragers) is een
23-09 t/m 29-07 dhr. H. vd Vaart
aangepaste opstelling van de stoelen en een grotere
ruimte bij de preekstoel noodzakelijk. Deze opzet is
Kerkdienst zondag 24 september
echter niet bepalend voor de erediensten na 24
10.00 uur Ds. L. M. Schermers
september. De kerkenraad vindt het wenselijk om,
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
mede n.a.v. uw reacties, grotendeels terug te keren
naar de “oude” opstelling.
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Theatervoorstelling “Kom naar voren!”
500 jaar protestantisme in het kader van het
Lutherjaar
Op uitnodiging van de VVP afdeling Lekkerkerk en
omstreken verzorgt theoloog, kerkjournalist,
verhalenverteller en theatermaker Kees Posthumus
samen met musicus Juul Beerda de voorstelling “Kom
naar Voren” op zondagmiddag 24 september in de
Grote of Johanneskerk aan het Kerkplein in
Lekkerkerk.
In 2017 is het precies 500 jaar geleden dat de
Augustijner monnik Maarten Luther de 95 stellingen (al
dan niet) vastspijkerde op de deuren van de kerk in
Wittenberg. Het vormde het begin van een revolutie in
het religieus denken in Duitsland, Rome en de rest van
Europa.
Drie jaar later, in 1520, werd in Woerden de eerste
Lutherse gemeente in ons land gesticht.
In het kader van het Lutherjaar vinden er in ons land
diverse activiteiten plaats. Eén daarvan, en zeer druk
bezocht, is de theatervoorstelling “Kom naar voren” die
Kees Posthumus en Juul Beerda al in diverse kerken
hebben gespeeld; de eerste al op 31 oktober 2016.
Het is een afwisselende, muzikale voorstelling, waarin
bekende en minder bekende heldinnen van de
Reformatie hun verhaal vertellen aan de hand van een
origineel voorwerp uit die tijd.
In tekst en beeld, begeleid door de klanken van een
accordeon, komen de historische personen tot leven.
Historisch verantwoord gaat spannend samen met een
actuele spits, waarbij volop gebruik gemaakt wordt
van de accordeon. Het gebruik van dit instrument
tijdens de voorstelling is passender dan ooit. Weinig
mensen weten dat het instrument in het verleden werd
ontwikkeld voor het begeleiden van de psalmzang aan
boord van schepen; een draagbaar orgel.
De voorstelling begint om 15.00 uur en de kerk is al
om 14.30 uur open. De toegang is gratis, maar wel is
er na afloop een open schaalcollecte. In de directe
omgeving is er voldoende, gratis parkeergelegenheid.
Voor eventuele verdere informatie kunt u bellen naar
het secretariaat van de VVP afdeling Lekkerkerk en
omstreken, telefoon (0180)662721.

