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Ten geleide
De kastanjes vallen, het loof verkleurt en de vruchten aan de bomen zijn rijp
voor de oogst: het wordt herfst! De eerste zware storm trok over het land,
rukte los en wierp omver wat onvoldoende weerstand bood. " Zet je schrap! "
roep je elkaar toe.
De ' Wandelaar in de wind ' (zie afbeelding op de omslag ) laat dit zien. Met
de linkerhand trekt hij zijn hoed ver omlaag, met de rechter houdt hij zijn
cape bijeen. Zo schrijdt hij voort, wind en weer trotserend. Ernst Barlach
(1870-1938) schiep dit werk in 1934, in de herfst van zijn leven.
Het was een stormachtige, moeilijke tijd voor de kunstenaar.
Tijdens het nazi-regime werd zijn kunst als ontaard in de ban gedaan.
Barlach echter ging vastberaden verder, 'trok zijn hoed ver omlaag’, zoals hij in
1933 aan een vriend schreef, en hield zich staande.
Daarvoor staat zijn beeld symbool.
Het daagt ons uit, de stormen in de natuur, in het leven en in onze tijd te
trotseren, er wakker en bewust tegenin te gaan en je staande te houden.
Katarina Knijpenga

Rondom de diensten
Mensenwijdingsdienst
Deze dienst vindt in principe vijf keer in de maand plaats, te weten op drie
zondagen om 10.30 uur en op twee donderdagen om 10.00 uur. Voorts is er
één keer op donderdag om 10.00 uur een dienst gepland in de Duitse taal. In
verband met de christelijke feesten en de maanden met een vijfde zondag of
donderdag wordt er van dit ritme afgeweken.
Diensten van 5 oktober t/m 3 december
Donderdag 5 oktober, zondag 8 oktober, donderdag 12 oktober, zondag 15
oktober, zondag 22 oktober, donderdag 26 oktober (Duitstalig), donderdag 2
november, zondag 5 november, donderdag 9 november, zondag 12 november,
donderdag 16 november, zondag 19 november, donderdag 23 november
(Duitstalig) en zondag 3 december.
N.B. Op zondag 29 oktober begint de wintertijd. De klok gaat dan één uur
terug.
De feesttijden
Michaëltijd:
Trinitarische tijd:
Adventstijd:

vrijdag 29 september t/m zaterdag 28 oktober
zondag 29 oktober t/m zaterdag 2 december
zondag 3 december t/m zondag 24 december

Het evangelie in de dienst
1 oktober
8 oktober
15 oktober
22 oktober
29 oktober
5 november

Mattheüs 22: 1-14
Openbaring 12: 1-12
Efeziërs 6: 10-18
Openbaring 19: 11-16
Openbaring 1: 9-20
Openbaring 3: 14-22

12 november
19 november
26 november
3 december

Openbaring 7: 9-17
Openbaring 21
Openbaring 22: 1-7
Lukas 21: 25-36

De koninklijke bruiloft
De strijd in de hemel
De goddelijke wapenrusting
De witte ruiter
De Mensenzoon
De brief aan de gemeente te
Laodicea
De mensheid in witte gewaden
Het nieuwe Jeruzalem
Het levenswater
Waakt en bidt

Gemeenteliederen
Michaëltijd:
Laten wij afleggen / Dood noch leven
Trinitarische tijd: Zie ons aan in uw offer verenigd / De God van de vrede
Adventstijd:
O neig uw oor tot mij / De God van de vrede
Zondagsdienst voor kinderen (vanaf klas 1 / groep 3 t/m 14 jaar)
Deze dienst vindt in principe één keer in de maand plaats op zondag om
10.00 uur.
In verband met de christelijke feesten kan van dit ritme worden afgeweken.
Data: zondag 8 oktober, zondag 5 november en zondag 3 december.
Voorafgaand aan elke zondagsdienst wordt er om 9.30 uur een verhaal verteld
en het lied geoefend dat de kinderen in de dienst zingen. Hierbij zijn behalve
de kinderen ook de ouders en andere volwassenen welkom.

Het evangelie in de zondagsdienst
8 oktober Openbaring 12
5 november Openbaring 21
3 december Lukas 1

De strijd in de hemel
Het nieuwe Jeruzalem
De verkondiging van de engel aan Maria

De liederen in de zondagsdienst
Michaëltijd:
Trinitarische tijd:
Adventstijd:

Onoverwinlijk sterke held
Wees gij een leid-ster boven mij
Maria door een doornwoud ging

Andere bijeenkomsten in de kerk
Gemeenteviering
Zondagochtend 10.00 uur, in principe één keer in de maand.
De viering wordt gehouden op een zondag wanneer er geen
mensenwijdingsdienst plaatsvindt. Zij is voor jong en oud en duurt een half
uur. Het is een viering van en door de gemeenteleden. Rondom het credo,
evangelie en Onze Vader voegt een ieder toe wat hij of zij heeft meegebracht:
een verhaal, een muziekstuk op de piano of gitaar, een gedicht, een lied en/of
een tekst ter overweging.
Data: 1 en 29 oktober en 26 november.
Cursus over het Johannesevangelie
Dinsdag 19.30 - 21.00 uur
Deze cursus vindt in principe plaats in een driewekelijks ritme en wordt
begeleid door Katarina Knijpenga.
Data: 26 september, 17 oktober, 7 en 28 november en 12 december.

Terugblik op de vredesoefenweek in Hardoef
Zaterdag 28 oktober, 10.30 uur
Van 3 tot en met 10 oktober nemen Elisabeth Koopmans en Lieuwe
Zigterman deel aan de vredesoefenweek in de kibboets Hardoef in Israël.
Deze week wordt geleid door Ilse Wellershoff-Schuur, priester in de
Christengemeenschap. In de dagen, voorafgaand aan deze week, geeft Ilse
enkele rondleidingen in de stad Jeruzalem.
Op de boven aangekondigde zaterdagochtend zullen Elisabeth en Lieuwe over
hun ervaringen en belevenissen vertellen.
Tweeluik : 500 jaar Reformatie - religieuze vernieuwing nu
I Maarten Luther- zijn leven als denker en hervormer
Zondag 5 november, 12.00 - 13.00 uur
Inleidingen door Louise Pino en Tromp de Vries
II Wat heeft ons de Reformatie gebracht?
Waarom alsnog onze 'Beweging tot religieuze vernieuwing?
Zondag 12 november, 12.00 - 13.00 uur
Inleidingen door Jerphien Slijkoord en Katarina Knijpenga

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther (14831546) zijn vijfennegentig stellingen op de deur van de Slotkerk in Wittenberg
bevestigde. Daarmee werd de Reformatie ingeleid.
Tijdens de eerste bijeenkomst van het tweeluik, dat door leden van de
programma-commissie wordt voorbereid, zullen wij stilstaan bij het leven van
Maarten Luther, zijn revolutionaire ideeën en hun gevolgen. Tijdens de
tweede bijeenkomst zullen wij ons richten op de verworvenheden van de
Reformatie en nagaan, in hoeverre De Christengemeenschap daarop
voortbouwt en vernieuwing noodzakelijk acht.

Gemeenteavond ter afsluiting van het christelijk jaar
Donderdag 30 november, 20.00 - 21.45 uur
Op de drempel van het nieuwe christelijke jaar, dat met advent begint, kijken
wij terug op de achter ons liggende periode. Wij zullen de gestorvenen
herdenken en onze verwachtingen en wensen voor de toekomst met elkaar
delen. De bijeenkomst zal worden besloten met een cultische dagsluiting.
Werbeckzang
Op donderdagavond 28 september, 20.00 uur wordt er weer gezongen o.l.v.
Pieter van der Schot. Informatie betreffende de afspraken in oktober en
november bij Ina van der Post, tel.: 071-5140976.

Mededelingen
Uit het bestuur
Vergaderdata
Het bestuur vergadert op de dinsdagen 10 oktober en 7 november om
9.30 uur.
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29 september t/m 3 december 2017
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Gemeenteviering
Mensenwijdingsdienst
Verhaal
Zondagsdienst voor kinderen
Mensenwijdingsdienst
Programma-commissie
Bestuursvergadering
Mensenwijdingsdienst
Mensenwijdingsdienst
Cursus Johannesevangelie
Mensenwijdingsdienst
Mensenwijdingsdienst (Duitstalig)
Terugblik op de vredesoefenweek in
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Gemeenteviering
Cursus Johannesevangelie
Gemeenteavond

December
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Verhaal
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Mensenwijdingsdienst

