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Ten geleide
Op 24 juni, de geboortedag van Johannes de Doper, begint de feesttijd
die aan Johannes is gewijd. De belangrijkste daad van zijn leven is de
doop van Jezus in de Jordaan.
De afbeelding op de omslag geeft dit gebeuren op een eigen en
verrassende wijze weer. Ons oog valt op de grote gestalte van Johannes.
Hij handelt als de middelaar van een bovenaards gebeuren. Wie
vertrouwd is met de euritmie, zal in de wederkerige, stromende
beweging van zijn armen en handen ongetwijfeld het gebaar van de
consonant M herkennen. Het richt zich op Jezus. De natuur er omheen
neemt de beweging over. Het water en het merendeel van de vissen
stromen naar Jezus toe, die tot zijn heupen in het water staat: een tengere
oprechte gestalte. Zijn hoofd is geneigd naar Johannes. Deze raakt het
met zijn rechterhand aan op de plaats van de fontanel. Op dezelfde plek
aansturend, daalt een bovenmatig grote witte duif op Jezus neer; zijn
staart raakt de hemel, zijn snavel echter de nimbus van Jezus. Deze duif
staat symbool voor de goddelijk-geestelijke kracht, die haar intrek in
Jezus gaat nemen. Jezus heeft zijn armen geopend en ondergaat dit
grootse, ingrijpende gebeuren vol verwondering en in overgave aan een
hogere wil.
Menigeen ervaart in zijn / haar leven een inslag van het lot, soms in de
vorm van een dramatisch gebeuren, soms op een stille innerlijke wijze.
Het bewerkt dikwijls een ommekeer waardoor je leven diepgrijpend
verandert. Een nieuwe opgave, een nieuw doel zal zich pas dan
aandienen, wanneer je dit proces toelaat en als een hogere wil kunt
aannemen.

Katarina
Knijpenga

Rondom de diensten
Mensenwijdingsdienst
Deze dienst vindt in principe drie keer in de maand plaats, te weten op
drie zondagen om 10.30 uur. Voorts is er één keer in de maand op
donderdag 10.00 uur een dienst gepland in de Duitse taal. In verband met
de christelijke feesten, de zomervakantie en de maanden met een vijfde
zondag wordt er soms van dit ritme afgeweken.
Diensten van 2 juni t/m 28 juli
Zondag 2 juni, donderdag 6 juni (Duitstalig), zondag (eerste Pinksterdag)
9 juni, zondag 16 juni, zondag 30 juni, zondag 7 juli, donderdag 11
(Duitstalig) en zondag 21 juli (zie N.B.).
Diensten in augustus
Zondag 4 en zaterdag 17 om 10.30 uur.
Diensten in september
Zondag 8, donderdag 12 (Duitstalig), zondag 15 en zondag 29
(Michaëlsdag).

N.B. Deze dienst zal naar 't zich laat aanzien in de vorm van een
cultische viering met toespraak worden gehouden omdat er slechts een
“linker” ministrant beschikbaar is ( zie ook mededeling uit het convent ).

De feesttijden
Hemelvaartstijd:
Drie Pinksterdagen:
Trinitarische tijd:
Johannestijd:
Trinitarische tijd:
Michaëlstijd:

donderdag 30 mei t/m zaterdag 8 juni
zondag 9, maandag 10 en dinsdag 11 juni
woensdag 12 t/m zondag 23 juni
maandag 24 juni t/m zaterdag 27 juli
zondag 28 juli t/m zaterdag 28 september
zondag 29 september t/m zaterdag 26 oktober

Het evangelie in de dienst
2 juni
Johannes 16: 24-33
9 juni
Johannes 14: 23-31
16 juni
Johannes 4: 1-26
23 juni
Johannes 3: 1-16
24 en 30 juni Mattheüs 3: 1-17
7 juli
Johannes 1: 19-34
14 juli
Johannes 3: 22-34
21 juli
Markus 8: 27-28
28 juli
Mattheüs 7: 1-14

Vragen in Zijn naam
De belofte van de heilige Geest
Jezus en de Samaritaanse vrouw
Jezus spreekt met Nicodemus
De doop van Jezus in de Jordaan
'Zie het lam Gods!'
'Hij moet groeien, ik moet afnemen.'
De belijdenis van Petrus
Veroordeelt niet!

4 augustus
Lukas 15
penning, de verloren zoon
11 augustus
Lukas 9: 1-17
18 augustus
Lukas 18: 35-43
25 augustus
Markus 7: 31-37
1 september
Lukas 10: 1-20
tweeënzeventig
8 september
Lukas 17: 5-19
15 september Mattheüs 6:19-34
22 september Lukas 7: 11-17
te Naïn
29 september Mattheüs 22: 1-14

Het verloren schaap, de verloren
De uitzending van de Twaalf
De genezing van de blinde
De genezing van de doofstomme
De uitzending van de
Geef ons meer geloof!
Vergaart geen aardse schatten!
De opwekking van de jongeling
De koninklijke bruiloft

Gemeenteliederen
Hemelvaartstijd:
Tot de hoogten / De Waarachtige
Pinksteren:
Wij hebben niet ontvangen / De Waarachtige
Trinitarische tijd:
Zie ons aan in uw offer verenigd / Heer, in uw
woorden
Johannestijd:
Wij staan voor U / Heer, in uw woorden
Trinitarische tijd I: Groot en vol wonderen / De God van de vrede (28
juli t/m 31 augustus)
Trinitarische tijd II: Zie ons aan in uw offer verenigd / De God van de
vrede (1 t/m 28 september)
Michaëlstijd:
Laten wij afleggen de werken der duisternis /
Dood noch leven

Zondagsdienst voor kinderen (vanaf klas 1 / groep 3 t/m 14 jaar)

Deze dienst vindt één keer in de maand plaats op zondag om 10.00 uur.
In verband met de zomervakantie komt deze dienst in augustus te
vervallen.
Data: 9 juni (eerste Pinksterdag)
7 juli (laatste keer vóór de zomerpauze)
15 sept. (eerste keer na de zomerpauze)
Data tot en met Kerstmis:
15 september
13 oktober
10 november
1 december
26 december ( Kerstdienst voor kinderen)
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 en hun ouders ook anderen welkom.
Aansluitend aan de dienst voor kinderen is er in de gemeenschapsruimte
een gezellig samenzijn met Annelies de Wijn, iets lekkers en een knutselactiviteit die past bij de tijd van het jaar.
Het evangelie in de zondagsdienst
9 juni
7 juli
15 sept.

Handelingen 2
Lukas 3
Markus 7

Pinksteren
De doop van Jezus in de Jordaan
De genezing van de doofstomme

Liederen in de zondagsdienst
Pinksteren:
Johannestijd:

Hemelse vlammen
Engel voor Hem uitgegaan

Trinitarische tijd: Hij is de ster, Hij is de zon

Andere bijeenkomsten in de kerk
Gemeenteviering
Zondagochtend 10.00 uur
De viering wordt gehouden op een zondag waarop 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, het evangelie en het Onze Vader voegt een ieder toe
wat hij of zij heeft meegebracht: een verhaal, een muziekstuk op de
piano of gitaar, een lied en/of een tekst ter overweging.
Data tot en met Kerstmis: 23 juni, 22 september, 27 oktober en 24
november.
Hoe spreken de vlammen ?
Pinksterviering op Eerste Pinksterdag 9 juni, 12.00 - 13.00 uur
Een feestelijke bijeenkomst, die door de programma-commissie wordt
voorbereid en een appèl doet op de medewerking van de aanwezige
gemeente.
Water en land, twee krachtvelden
Zeven bijbelse motieven in woord en beeld
Twee lezingen door Siegwart Knijpenga
I Zondag 30 juni, 12.00 -12.45 uur
II Zondag 7 juli, 12.00 -12.45 uur

Water en land zijn twee natuurlijke gegevens waar ieder mee leeft. Het
zijn echter ook twee religieuze krachtvelden.
Siegwart Knijpenga heeft ze in de bijbel opgezocht en zeven aspecten
hiervan in sculpturen en teksten uitgewerkt:
1) De tweede scheppingsdag waarop "water" van "water" wordt
gescheiden.
2) De "grote vloed" die Noach en de zijnen naar onze streken en cultuur
bracht.
3) Mozes die water uit de rots slaat, en Myriam die een stromende bron
beheert.
4) De rivier de Jordaan en de doop van Jezus door Johannes de Doper.
5) De Samaritaanse vrouw bij de bron (Johannes 4): uiterlijke en
innerlijke
bronnen.
6) Jezus die op het meer van de nacht wandelt.
7) De apostel Paulus die zijn lotgenoten in de storm bijeen weet te
houden, wat
hun redding brengt.
De tien perikopen tussen Johannes en Michaël, een innerlijke weg
van tien stadia
Zondag 21 juli
Aansluitend aan de dienst of de cultische viering (zie mededeling uit het
Convent) zal Katarina Knijpenga stil staan bij de tien stadia van deze
innerlijke weg. Het is aan te bevelen om de tien evangeliegedeeltes van
tevoren te lezen. De reeks begint op zondag 21 juli met Markus 8 “De

Belijdenis van Petrus” en sluit op zondag 22 september met Lukas 7 “De
opwekking van de jongeling te
Naïn “ (zie “Het evangelie in de dienst”).
Cursus over enkele motieven uit de Openbaring van Johannes
Dinsdagochtend, 10.30 -11.45 uur
Deze cursus begint in september. Hij vindt in een veertiendaags ritme
plaats en wordt begeleid door Katarina Knijpenga.
Volgende motieven zullen worden besproken:
De boekrol met de zeven zegels (Openbaring 5)
De zeven zegels (Openbaring 6 t/m 8:6)
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Openbaring 21)
Data tot Kerstmis:
17 september,
1, 15 en 29 oktober,
12 en 26 november,
10 december.
Er is koffie en thee vanaf 10.15 uur.
Graag een vrijwillige bijdrage.
Werbeckzang
Op dinsdagavonden wordt er gezongen in de kerk vanaf 20.00 uur.
Informatie bij Kariz van Amersfoort, tel. 06-42882030.

Mededelingen
Uit het bestuur

Vergaderdata
Het bestuur vergadert op de dinsdagen 25 juni en 17 september.

Uit het convent
Door een tekort aan ministranten zullen er in de komende maanden
minder diensten worden gehouden dan gewoonlijk. Op zondag 21 juli zal
er waarschijnlijk een cultische viering zijn in plaats van de
mensenwijdingsdienst. Deze viering duurt ongeveer een half uur en is
als volgt opgebouwd:
-Bekruising
-Epistel
-Evangelie
-Preek
-Onze Vader
-Christuszegen

