Protestantse Gemeente Eben-Haëzer
Klazienaveen/Nieuw Dordrecht
www.pgeben-haezer.nl

Zondag
15 mei
2022

Klazienaveen:https://kerkdienstgemist.nl/stations/2398-Eben-Haezer
Voorganger: ds. Schimmel, lector: Sytha Schoe, namens de kerkenraad: Joop de Wolde, Sytha
Schoe en Marion Doornbos, organist: Jans Kroon, technische ondersteuning: Jouke van Dijk.

Welkom, aansteken van de tafelkaarsen
Intochtslied: Psalm 139: 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Klein Gloria
Gebed
Lied: 218: 1, 3 en 5 – Dank U voor deze nieuwe morgen
Lezing, door de lector: Psalm 91:1-4, Nieuwe
Bijbelvertaling (2004)
Luisterlied: U bent mijn schild (Psalm 91,
The Psalm Project)
https://www.youtube.com/watch?v=53lnl8oUpx4

Lezing, door de lector: Romeinen 5:1-11,
Nieuwe Bijbelvertaling (2004)
Lied: 885 – Groot is Uw trouw, o Heer
Overdenking
Lied: Diep, diep, diep als de zee
https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Quo

Dankgebed en voorbede; stil gebed; Onze
Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: lied 425 – Vervuld van Uw zegen
Zegen, beantwoord door het zingen van lied
415:3

Inleiding op de tweede lezing

Na de dienst is er koffiedrinken, iedereen van harte welkom.

Gemeenteavond
Dinsdag 17 mei is er om 19.30 uur gemeenteavond. De stukken liggen ter inzage in de consistorie
Met vr. gr. Scriba, Geert Velzing

Bloemen
De bloemen zijn op 8 mei als groet van de gemeente gebracht naar Frens en Dinie Stuiver en
naar Albert en Martje Ellen

'Als een hert' gezongen door Ariën Vink
https://www.youtube.com/watch?v=qNOG_6Wj_fw

Fietsen en bezinnen 21 mei 2022 ‘Kerk over de grens’
Ja, u leest het goed. Deze maand gaan we niet wandelen maar fietsen!
Houdt u van fietsen én van bezinnen? Doe dan mee aan de fietstocht van Roswinkel naar Kapel Lindloh.
Deze fietstocht vindt plaats op 21 mei 2022 en start om 13:00 uur bij de Protestantse Kerk te Roswinkel. Adres:
Stad 24. Daar beginnen we met een middaggebed.
Vervolgens fietsen we naar Emmer-Compascuum, langs de grenssteen naar de kapellen Kerk/School Lindloh
waar we een uitleg krijgen.
Dan door naar Lindloh/Rutenbrock met een grote RK kerk. En weer richting Emmer-Compascuum naar het
waterfort vlak voor Roswinkel. Terug naar het vertrek punt.
De afstand bedraagt ongeveer 18 km, fietstijd is ongeveer 1 ½ uur. Onderweg houden we rust ergens voor een
lekker kopje koffie met een stukje Duitse taart.
Er zal een boekje met teksten en route beschikbaar zijn. Hiervoor vragen we een vrijwillige bijdrage. Versnapering zijn voor eigen kosten.
Opgave voor deelname via: scriba.pg.erica@gmail.com.

OPROEP-OPROEP-OPROEP-

MUSICAL- OPROEP-OPROEP-OPROEP

Talenten gezocht!
Ik zou het geweldig mooi vinden als we volgend jaar een musical zouden kunnen uitvoeren. De gemeenten van
Erica en Eben Haëzer samen. En wie verder mee wil doen. Uit Kerken-met-Vaart of daarbuiten.
Waarom een musical?
Het is een kort project: opvoering met (palm)Pasen 2023. Het is samenbindend voor jong en oud, mensen voor
en achter de schermen. Het is vrolijk en gezellig en opbouwend. Er is plaats voor de talenten van zangers, spelers, technici, video, catering, kleding, logistiek.
Waarom komend seizoen?
Omdat het mijn laatste jaar is als gemeentepredikant. Ik heb al vaak met een gemeente een musical gedaan en
zou het leuk vinden om er mee af te sluiten!
Welke musical?
De musical die ik in gedachten heb heet: Het gaat door! In het kort gaat het over het boek Handelingen dat
Lucas heeft geschreven. Nadat Jezus niet meer op aarde gingen zijn leerlingen verder met zijn boodschap. En
het is nooit gestopt. Naast Lucas en Paulus komen in de musical (video)beelden van wat het christendom in de
geschiedenis heeft betekend en vooral: waar en hoe christenen in onze tijd en in onze eigen gemeenten doorgaan met het evangelie in woorden en daden.
Geïnteresseerd?
Kom dan naar de inspiratie avond op 19 mei om 19.30 in het Kruispunt te Erica. Daar zal ik meer vertellen over
de musical. Daarna gaan we brainstormen over het derde deel: wat willen we in de musical opnemen waar we
bemoedigende tekenen zien dat het evangelie doorgaat. Tenslotte moet er in eerste instantie een productieteam komen. Een aantal die 1 seizoen zich voor de organisatie van de musical inzetten. U mag zich al bij mij
melden, maar ook gewoon komen op 19 mei.
Bonus: Paulusreis
In de musical ontmoeten we Paulus in Griekenland. Ik heb al vaker een gemeentereis georganiseerd in de
voetsporen van Paulus. Als de musical van de grond komt lijkt het me leuk om dat als afsluiting weer te doen. Ik
denk erover om in mei 2024 een (Griekse) Paulusreis te organiseren. Ook daarvoor kunt u uw belangstelling
laten blijken.

Ds. Harry Klaassens

Kopij kerkgroet uiterlijk donderdag 20.00 uur inleveren bij B. Fictorie: b.fictorie@ziggo.nl
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