Nieuwsbrief 118 van de Jacobuskerkgemeente
Meeleven
Gré van der Hoek (Rolderdingspillaan) werd deze week opgenomen in het ziekenhuis in Assen. Aanstaande
donderdag ondergaat Bertus de Jonge (de Ziel) een ingrijpende operatie. Wij leven met hen mee.
Ontmoetingszondag
Aanstaande zondag 18 september a.s. vieren we als Jacobuskerkgemeente,
samen met de RK Statie, de ontmoetingszondag, met als thema: Aan Tafel.
Dat is het jaarthema van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) en daar
sluiten we ons bij aan. Een mooi thema, waar we in het komende seizoen
veel mee kunnen doen. De Ontmoetingszondag begint op 18 september om
9:30 uur (inloop vanaf 9:15 uur) met het ‘voorgerecht’, namelijk een ontbijt in
de kerkzaal. Om 10:15 uur volgt dan de viering, het ‘hoofdgerecht’. Tijdens de viering gaan we in kleine
groepen met elkaar in gesprek over een bijbelgedeelte uit Lukas 14. Op zoek naar wat de tekst ons te zeggen
heeft. Ook de gebeden doen we samen, door middel van het inleveren van gebedsintenties. Bij het
‘nagerecht’ wordt natuurlijk koffie met iets lekkers geserveerd en kan er worden nagepraat. Voor de kinderen
wordt er natuurlijk een ‘kindermenu’ bedacht.
Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. Wie eventueel het ‘voorgerecht’ wil overslaan, kan
aanschuiven bij het ‘hoofdgerecht’ om 10:15 uur (rond die tijd zal de livestream via Kerkomroep open staan,
maar het interactieve deel is helaas niet uit te zenden). We hopen op mooie ontmoetingen!
Vredeszondag in de Trans
Dit is alvast een vooraankondiging van de vredeszondag die we op 25 september vieren in de Trans. Er is
daarom dan geen viering vanuit onze kerk en helaas ook geen uitzending via kerkomroep. Iedereen is welkom
om naar de zaal aan de Stroetenweg 15 in Nooitgedacht te komen. Aanvang: 10.30 uur!
Groet
Ik wens u een heel goed weekend en hopelijk tot zondag!
ds. Jan Bos

Brievenactie Amnesty International
Op zondag 18 september is er een brievenactie van Amnesty.
1. In Marokko is de kritische onderzoeksjournalist Omar Radi na een buitengewoon oneerlijk proces
veroordeeld wegens spionage. De brief gaat naar de minister van Justitie in Marokko met een oproep om
de veroordeling van Omar Radi te vernietigen en om andere aanklachten in een eerlijk proces te
behandelen.
2. In Saoedi-Arabië werd Ali Maziad uit Libanon ontvoerd en vastgehouden door de staatsveiligheidsdienst.
Zijn familie weet niet waarom. Ali heeft ernstige gezondheidsproblemen en van hem ontbreekt nu elk
spoor. De brief gaat naar de koning van met een verzoek om Ali Maziad onmiddellijk vrij te laten.
Informatie en de brieven en liggen voor u klaar in de toren. U kunt ze meenemen, ondertekenen en
versturen. Samen kunnen we een verschil maken.
U kunt ook op een andere manier steunen via de website: www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
Op de website kunt u bij ‘Nieuws’ ook een verklaring lezen over het onderzoek van Amnesty International
over oorlogsmisdrijven in Oekraïne. Dat was onlangs nogal in de publiciteit.
De werkgroep ZWO (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingsamenwerking)
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Ontmoetingszondag 18 september 2022

thema: AAN TAFEL
organist: Tiny van Nimwegen
ouderling: Anneke Meijering
diaken: Gabriëlle van Dinteren
lector: Gemma Groot Koerkamp
kosters: Douwina de Vries en Roelof Altena
voorganger: ds. Jan Bos
voorbereidingsgroep: Douwina de Vries, Hilly Koopman,
Cor Koridon, Marjolijn Zwolsman, Annet Dekker en Jan Bos

VOORGERECHT: ontbijt om 9:30 uur
o Welkom en opening (door Douwina de Vries)
o Vraag op je bordje: op ieder bord ligt een vraag die je samen zou kunnen bespreken tijdens het eten
o Afruimen en daarna wordt de tafelschikking veranderd: mensen gaan volgens de aanwijzingen aan een
andere tafel zitten

HOOFDGERECHT: viering om 10:15 uur
Voor de kinderen is er een apart kindermenu.
Zij zitten achter in het koor van de kerk,
onder leiding van Annet Dekker
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o
o
o
o
o
o
o
o

Zingen: lied 23c: 1,2 en 3 Mijn God, mijn Herder zorgt voor mij
Bemoediging en groet
Gebed van toenadering
Zingen: lied 23c: 4 en 5
Gebed voor de nood in de wereld
Loflied:
lied 103c: 1,3 en 5 Loof de koning, heel mijn wezen
Inleiding:
De maaltijd als bijbels beeld; Lezen over de ‘tafelmanieren’ uit Lukas 14
Lezen:
Lukas 14: 1-24
(door de lector. Vertaling: Bijbel in gewone taal)

Jezus eet bij een Farizeeër (tafelgroep A)
Op een dag ging Jezus naar het huis van een belangrijke farizeeër. Jezus was daar uitgenodigd voor een maaltijd. Het
was sabbat en iedereen lette goed op Jezus.2 Er was in dat huis ook een zieke man. Zijn lichaam was helemaal dik van
het vocht. 3 Jezus vroeg aan de wetsleraren en farizeeën: ‘Mag je op sabbat iemand beter maken of niet?’ 4 Maar ze
gaven geen antwoord. Toen pakte Jezus de zieke man vast en maakte hem weer beter. Daarna stuurde hij de man weg.
5 Jezus zei tegen de wetsleraren en farizeeën: ‘Wat doen jullie als je zoon in een put valt, of je koe? Dan haal je hem er
toch meteen uit, ook al is het sabbat?’ 6 Daar hadden ze geen antwoord op.
1

Maak jezelf niet de belangrijkste (tafelgroep B)
7 Jezus

zag dat de andere gasten de beste plaats aan tafel uitzochten. Daarom gaf hij hun dit voorbeeld: 8 ‘Als je
uitgenodigd wordt voor een feestelijke maaltijd, ga dan niet op de beste plaats zitten. Want er kan een gast komen die
belangrijker is dan jij. 9 Als jij dan op de belangrijkste plaats zit, komt de man die het feest geeft naar jou toe. En hij zal
zeggen: ‘Je moet opstaan voor mijn andere gast!’ Dan moet jij op de slechtste plaats gaan zitten, en lacht iedereen je uit.
Als je uitgenodigd wordt, kun je beter op de slechtste plaats gaan zitten. Want dan komt de man die het feest geeft
naar jou toe met de woorden: ‘Beste vriend, kom hier op een betere plaats zitten!’ Dan zullen alle andere gasten zien
hoe jij gewaardeerd wordt.
11 Want God zal iedereen die zichzelf geweldig vindt, onbelangrijk maken. En juist mensen die zichzelf niets waard
vinden, die zal God belangrijk maken.’
10

Nodig arme mensen uit (tafelgroep C)
Jezus zei tegen de man die hem uitgenodigd had: ‘Stel dat je mensen uitnodigt om ’s middags of ’s avonds bij jou te
komen eten. Vraag dan niet je vrienden, je familie of je rijke buren. Want dan krijg je ook een uitnodiging om bij hen te
komen eten. En zo krijg je iets terug voor je moeite.
13 Als je mensen thuis uitnodigt, vraag dan arme mensen, zwervers en bedelaars. 14 Het echte geluk is dan voor jou.
Want die mensen kunnen niets voor jou terugdoen. Daarom zal God je belonen, op de dag dat goede mensen opstaan
uit de dood.’
12

Het voorbeeld van het feest (tafelgroep D)
15Eén

van de gasten hoorde wat Jezus zei. Die man zei: ‘Het echte geluk is voor de mensen die feest zullen vieren in
Gods nieuwe wereld.’ 16 Jezus antwoordde met een voorbeeld. Hij zei: ‘Een man geeft een groot feest en nodigt veel
mensen uit. 17Op de dag van het feest stuurt hij zijn knecht naar de gasten met het bericht: ‘Kom naar mijn feest, alles
staat klaar.’ 18 Maar de gasten zeggen één voor één: ‘Het spijt me, ik kan niet komen.’ De eerste zegt: ‘Ik heb een stuk
land gekocht dat ik nu echt moet gaan bekijken. Zeg tegen je heer dat het me spijt.’ 19 Een ander zegt: ‘Ik heb tien
koeien gekocht en ik moet ze gaan bekijken. Zeg tegen je heer dat het me spijt.’ 20 En weer een ander zegt: ‘Ik kan niet
komen, want ik ben net getrouwd.’ 21 De knecht komt terug en vertelt alles aan zijn heer. Die wordt kwaad en zegt
tegen zijn knecht: ‘Ga direct de stad in. Haal de arme mensen, zwervers en bedelaars van de straat en breng ze hier.’ 22
Als de knecht weer terugkomt, zegt hij: ‘Heer, ik heb gedaan wat u vroeg, maar er zijn nog steeds lege plaatsen.’ 23De
heer antwoordt: ‘Ga dan naar de wegen buiten de stad en haal iedereen op die daar rondloopt. Zorg dat iedereen komt,
want mijn huis moet vol worden. 24En luister naar mijn woorden: De gasten die ik eerst uitgenodigd had, mogen niet
meer binnenkomen!’’
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o Proeverij: gesprekken aan tafel over dit bijbelgedeelte. Elke tafelgroep heeft een eigen deel.
RECEPT:
1 - lees het bijbelgedeelte in stilte door
2 - onderstreep wat je opvalt:
* wat vind je opvallend of mooi? Zet een uitroepteken.
* wat snap je niet? Zet een vraagteken

3 - maak een kort rondje waarin ieder vertelt wat hem/haar opvalt
4 - beantwoord samen deze vraag: wat heeft dit gedeelte ons vandaag te zeggen?
5 - schrijf als groep jullie reactie op. De ober komt langs om de reacties op te halen.
(aantekeningen)____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

o
o
o
o

Korte samenvatting en reactie door Jan
De kinderen komen erbij en laten zien wat ze hebben gemaakt.
Zingen:
lied 385 De tafel van samen
Gebeden (mensen mogen een intentie inleveren op een briefje)

o Zingen:

lied 371 Onze Vader
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Onze Vader in de hemel
geef ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen:
hun vergeven die ons iets schuldig zijn.
refrein

o
o
o
o

Mededelingen van de diaconie
Collecte
Zegen
Zingen:
lied 415 Zegen ons, Algoede

NAGERECHT: koffie/thee en taart rond 11:15 uur

o Koffie/thee/ranja in het koor, aan tafel of (bij mooi weer) buiten.
U kunt brieven meenemen voor de schrijfactie van Amnesty International
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Allemaal een heel fijne zondag verder!

Van 17 t/m 25 september is het Vredesweek.
Volgende week zondag vieren we de Vredeszondag in de grote zaal in de Trans, Stroetenweg 15. Aanvangstijd: 10.30 uur. Er is dus
geen viering in de Jacobuskerk.

COLLECTETOELICHTING
Diaconie - Voor het pastoraat in het WZA Assen
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
of via de app:
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