Nieuwsbrief 105 van de Jacobuskerkgemeente
Overlijden
Op zondag 12 juni overleed Janny Schol - Wandel. Ze woonde aan de Markelaan en werd 88 jaar. De uitvaart
en begrafenis is vandaag op begraafplaats Hillig Meer. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte
en de liefde van God en mensen in de tijd die komt.
Avondmaal
Aanstaande zondag vieren we het avondmaal. Ik heb gekozen voor de troostende psalm 23, waarin het gaat
over de tafel die voor ons wordt gedekt. Iemand uit de gemeente vroeg mij deze week: kunnen we eigenlijk
wel avondmaal vieren nu er zoveel onrust en verwijdering is tussen (groepen) gemeenteleden? Het is dezelfde
vraag als: kunnen we de vredesvlag nog wel uithangen nu er onvrede is in onze eigen gemeente? In Mattheüs
5:23 staat: “wanneer u uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert dat uw broeder (of zuster) iets tegen
u heeft, ga eerst heen, verzoen u met uw broeder (of zuster) en kom daarna met uw offergave”. Die
verzoening is er jammergenoeg nog niet in onze gemeente en toch denk ik dat we het avondmaal moeten
vieren: als teken van verzoening en verbondenheid die we uiteindelijk allemaal willen. Daarom laten wij hier
ook de vredesvlag hangen: omdat we daar naar toe willen. Niet alleen voor Oekraïne maar ook heel dichtbij,
voor onze eigen gemeente. Het is ook goed om te zeggen dat de kerkenraad bezig is met een plan om aan die
verzoening te werken: daar hoort u in het volgende kerkblad meer over.
Annelies Haijtink gaf mij een mooi gedicht hierover:
Ochtendbries
Hoe kunnen wij dit jaar nog verlaten
zonder de smaak van as?
Hoe putten wij nog water van hoop
uit de verbitterde bron!
Zijn er nog plekken van vrede
in het moeras van de wraak?
Zijn er nog oude schuren
waar men de liefde bewaart?
Je hebt ons gezegd dat het stervende zaad
de oorsprong is van nieuw leven.
Je hebt ons gewezen, in het moeras,
een weg omhoog naar de sterren.
Je hebt ons getoond het kristal in het ijs
en in de woestijn de oase.
Maar waar, in ons gekerkerde hart,
ligt het zaad voor een nieuwe aarde?
Vrede, mijn vriend
Vrede, mijn vijand
Mijn Geest zingt als de merel
in de avondstilte
en wekt je bij de eerste ochtendbries.
In de nacht is het graan opgekomen!
Laten wij onze handen vrijmaken
en samen wieden en oogsten
en het brood delen.
Catharina Visser
Werkbelasting

Na overleg met de kerkenraad en mijn coach/supervisor is besloten dat ik mijn werk tot aan de
zomervakantie (16 juli) zal beperken tot het meest noodzakelijke pastoraat en de kerkdiensten.
Groet
Ik wens u allemaal een heel goed weekend en een fijne viering aanstaande zondag.
ds. Jan Bos
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Dienst van Schrift en Tafel
voorganger:
organist:
ouderling:
diakenen:
lector:
kosters:

ds. Jan Bos
Tiny van Nimwegen
Janet van der Weide
Jan Janssens en Gabriëlle van Dinteren
Annerie de Gier
Roelof Altena en Yfke van der Koogh

Orgelspel
Voorbereidende stilte (tijdens het consistoriegebed)

DE VOORBEREIDING
Welkom door de ouderling
Zingen:

lied 695: 1,2 Heer, raak mij aan met uw adem

Bemoediging en groet
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Gebed van toenadering
Zingen:

lied 695: 3,4,5

Gebed voor de nood in de wereld, eindigend met:
Gloria

lied 705: 1,4 Ere zij aan God de Vader

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de lezingen
Gebed om de Geest
Eerste lezing:

psalm 23 (lector)

1 De Heer is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
2 Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3 Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
4 Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
5 U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
6 Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik verblijf in het huis van de Heer
tot in lengte van dagen.
Zingen:

lied 23

Tweede lezing:

Handelingen 2: 41-47 (lector)

41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen
zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen
gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. 43De vele tekenen en
wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die tot geloof
gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten hun
eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46
Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en
gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden
in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden
gered.
Zingen

lied 975: 1,4 Jezus roept hier mensen samen

Overdenking
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Stilte
Muziek:

Groen is het land (Psalmproject)

DE GEBEDEN EN GAVEN
Wij gedenken Janny Schol-Wandel
Zingen:

lied 961 Niemand leeft voor zichzelf

Dankgebed en voorbeden
Collecte en klaarmaken van de tafel

DE VIERING VAN HET AVONDMAAL
Tafelgebed:

"Genade, vrede, iedereen"

2.(allen)
Wij vieren hier wat nog niet is:
verzoening en verrijzenis;
dat wij tot rust gekomen zijn
verlost van doodsangst en van pijn.

3.(allen)
Wij roepen in herinnering
de mens die onze wegen ging,
maar niet de weg van man en macht,
alleen de liefde was zijn kracht.

4.(mannen)
De mens die weerloos als een kind
de machteloze heeft bemind;
die door de armsten werd vertrouwd,
op hen had hij zijn hoop gebouwd.

5.(vrouwen)
Hij zei: 'Wie leeft uit zelfbelang
sterft vóór zijn tijd, die leeft niet lang.
Maar wie steeds van het zijne geeft,
zal zien dat hij het leven heeft.'

6.(allen)
Zo heeft hij zelf ons voorgedaan,
is tot de dood ons voorgegaan,
is niet gevlucht uit eigenbaat
en koos de dood als hoogste daad.
8.(voorg.)
De wijn die daar op tafel stond
hief hij omhoog en gaf hem rond:
"Dit is mijn bloed, vergoten nu,
ik ben het zelf, ik sterf voor u."

7.(voorg.)
En in zijn laatste levensuur
heeft hij gezegd vol geest en vuur:
"Dit brood, gebroken, uitgedeeld,
ik ben het zelf, u uitgebeeld."
9.(allen)
Gestorven gaat die mens ons voor
en leeft in onze wereld door.
Hij moet het winnen mettertijd,
zijn geest leeft tot in eeuwigheid

10.(mannen)
In al wat klein en nietig leeft,

11.(vrouwen)
Laat ons nu bidden tot zijn Heer,
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in al wat nauw'lijks adem heeft,
kijkt hij ons aan en zegt: 'ik ben
de broer der armen, één van hen.'

de Vader, Hem zij lof en eer.
Laat komen hier die stad, zijn rijk:
wij allen even arm en rijk.

12.(allen)
Dat wij verdelen alle brood
en leren scheppen uit de nood,
tot alle kwaad verdwenen is,
herschapen tot verrijzenis.
Onze Vader
Vredegroet
Nodiging
Uitdelen van brood
Zingen: lied Neem mij aan zoals ik ben (uit de geloofsgemeenschap van Iona)

Uitdelen van de wijn en druivensap.
Zingen

lied 103e Prijs de Heer mijn ziel

Zingen lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’
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Zegen

Collecten
Diaconie – Voedselbank
De Voedselbank Hart van Drenthe voorziet wekelijks ca. 450 huishoudens in de gemeente Aa en Hunze,
Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo van voedselpakketten.
Op 7 uitgiftepunten in Aa & Hunze, Assen, Midden Drenthe en Tynaarlo met 10 uitgiftemomenten, kunnen
onze klanten wekelijks hun pakketten ophalen. Met meer dan 150 enthousiaste vrijwilligers zet de
Voedselbank zich in voor mensen, die zelf onvoldoende geld hebben om eten te kopen.
Collecte Kerkrentmeesters – voor Kerkenwerk eigen kerk
Voor het eigen kerkenwerk kunt u naast de wekelijkse collecte ook
uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
NL29RABO 0356 0418 16 t.n.v. PKN Rolde
en voor beide collectes via de gift app:
U kunt deze dienst terugluisteren via www.kerkomroep.nl.
De tekst van de overdenking staat op de website:
www.jacobuskerkrolde.nl.
De volgende viering van de Jacobuskerkgemeente is op zondag 26 juni. Voorganger is pastor Peter Vos uit
Rolde.
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