Nieuwsbrief 119 van de Jacobuskerkgemeente
Meeleven
Gré van der Hoek (Rolderdingspillaan) is weer thuis uit het ziekenhuis en wacht op een vervolgonderzoek.
Gisteren onderging Bertus de Jonge (de Ziel) een ingrijpende operatie. Wij leven met hen mee.
Ontmoetingszondag
We kijken terug op een zeer geslaagde ontmoetingszondag. In het komende kerkblad volgt een verslag en
foto’s. Hier alvast een ‘voorproefje’:

Vredeszondag in de Trans
Op zondag 25 september vieren we onze wekelijkse zondagmorgendienst samen met bewoners van
zorginstelling De Trans. We sluiten aan bij de landelijke vredesweek en daarom denken we na over de vraag
waarom mensen ruzie krijgen en hoe je dat weer vredig kan oplossen. Een actueel thema, dichtbij en verweg.
Bij het nadenken over dit onderwerp helpt een verhaal van Krokodil en Olifant en een bijbelverhaal uit het
profetenboek Micha. Er wordt veel gezongen, mede door het koor Transept. Voorgangers zijn pastor
Bernadette Beunders en ikzelf. Iedereen is welkom om naar de zaal aan de
Stroetenweg 15 in Nooitgedacht te komen. Na afloop is er koffie, thee en
fris. Aanvang: 10.30 uur! (een half uur langer uitslapen dus...) Helaas is het
niet mogelijk de dienst uit te zenden via Kerkomroep.
Groet
Ik wens u een heel goed weekend en hopelijk tot zondag bij de Trans en ’s
avonds in de kerk!
ds. Jan Bos
Hulp voor Oekraïners
Voor de Oekraïners die in Papenvoort zitten, is nog steeds winterkleding voor kinderen en volwassenen van
harte welkom. Voor een meisje dat piano gestudeerd heeft, zou een keyboard (of een piano) die u toevallig
over heeft of die u tegen een kleine vergoeding kwijt wilt, geweldig zijn, zodat ze weer muziek kan maken in
deze moeilijke tijd. Tenslotte willen de vrijwilligers ook heel graag de opvang versieren met verlichting,
kerstversiering en kerstballen - als u daar nog iets van kunt missen kunnen de Oekraïners toch nog op een
feestelijke manier Kerstmis vieren straks. U kunt alles afgeven bij Marjolijn Zwolsman, Rolderdingspillaan 32,
of zelf langsbrengen in Papenvoort.
diaken Gabriëlle van Dinteren
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Zinnige zondagavond: vriend en vijand.
Op zondag 25 september, aan het eind van de vredesweek, komt Bram Grandia naar
Rolde om in een lezing ‘Vriend en vijand’ zijn visie te geven op vrede en met name
op de manier waarop wij als Westen omgaan met de oorlog in Oekraïne. Bram
Grandia was jarenlang TV-pastor bij de IKON en voorzitter van de werkgroep Kerk
en Vrede. Hij ondertekende ook de open brief in Trouw van 4 juni 2022, waarin
vraagtekens worden gezet bij de toenemende wapenleveranties van het Westen aan
Oekraïne, omdat op deze manier Rusland te veel als ‘vijand’ wordt gezien. Hij
schrijft: “in het vredeswerk heb ik een allergie opgelopen voor het opdelen van de
wereld in goed en kwaad. Immers dan behoren 'wij' meestal tot de 'goeden' en de
anderen tot de 'kwaden'. Dat strijdt met mijn geloof in een God die vrede wil voor
en tussen alle volkeren”. Op de Zinnige Zondagavond komt hij tekst en toelichting
geven en kunt u met hem in gesprek.
Plaats: Jacobuskerk Rolde, 19:30 uur. Entree: €8,00.
Geen reserveringen en aanmelden vooraf niet nodig.
NB: De Oecumenische werkgroep Bezinning en Verdieping zoekt nieuwe leden voor de werkgroep.
Heeft u belangstelling? Meldt u zich op mijn mailadres: petervicvisser@telfort.nl

Walk of Peace in Assen.
Vrijdag 23 september is er een Walk of Peace, door het centrum van Assen. In deze Vredesweek wordt in tal
van steden in het land een soortgelijke vredeswandeling gehouden. We verzamelen om 19 uur bij het station
NS. De route gaat vervolgens door het centrum waar we bij een aantal plaatsen stil zullen staan om
ervaringen met vredeswerk te delen. Op het Koopmansplein vormen we een stiltekring en wordt de
Vredesvlam aangestoken. We zijn daar rond 19.30 uur. Dichter Egbert Hovenkamp gaat het gedicht Vrijheid
voordragen, verderop de route. We eindigen rond 20.30 uur bij de parochiekerk, die open is. Daar is ook een
kopje koffie.

Op de volgende pagina staat de orde van dienst voor de vredesdienst in de Trans
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Liturgie
voor de kerkdienst van de Trans,
samen met de protestantse Jacobuskerkgemeente van Rolde
op zondag 25 september 2022 om 10.30 uur
m.m.v. cantorij Transept o.l.v. Annelies Arling
piano: Andries Middelbos
lector: Roelie Raterink
voorgangers: pastor Bernadette Beunders en dominee Jan Bos
Thema: VREDE

Klankschaal
Welkom in het licht van de paaskaars
♫ Lied: Om te beginnen
Om te beginnen zingen wij welkom.
Licht in ons midden, raak ons aan.
Geef ons een teken, teken ons leven.
Gij die ons tot leven brengt en voor zult gaan.
Om te beginnen zingen wij welkom.
Woord in ons midden, spreek ons aan.
Schrijf onze namen in de verhalen.
Gij die ons tot vrede brengt en voor zult gaan.
Om te beginnen zingen wij welkom.
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God in ons midden, neem ons aan.
Draag ons op handen, houd ons in leven.
Gij die tot vriendschap roept en voor zult gaan.

Bemoediging
V: Onze hulp is de naam van de Heer.
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: God is de Bron van al het Goede
A: Hij laat ons nooit alleen
Gebed
Vrede voor jou, hierheen gekomen
Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.
Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te kleindit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal, wij leven voor elkaar.
Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,
Jij die de hele wereld draagt;
kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagttijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn.

Gesprek over ruzie en onvrede.

😡
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♫ Lied: Als je geen liefde hebt voor elkaar
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.
refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar,
kun je niet wonen in vrede. (2x)
Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.
refrein
Als je geen oog hebt voor 't gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelden met velen.
refrein

refrein

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Mensen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen.

Verhaal in beeld: krokodil en olifant

Wat zegt dit verhaal ons over vrede?
Lezing:

Micha 4: 1-5

1 Er komt een dag waarop alles anders wordt. Dan zal de tempel stevig staan, boven op de allerhoogste
berg. 2 Veel volken zullen zeggen: ‘Laten we naar de berg van de Heer gaan, naar de tempel van de God van
Israël. Op de berg Sion zullen we de woorden van de Heer horen. Hij zal tegen ons spreken vanuit Jeruzalem.
Hij zal ons leren wat we moeten doen. En wij zullen leven zoals hij het wil.’ Dan komen alle volken bij elkaar
op de berg Sion. 3 Daar zal God als een rechter tegen ze spreken. Hij zal machtige volken uit verre landen
leren wat goed en slecht is. Dan zullen ze hun zwaarden en speren laten smelten in het vuur, en ze zullen er
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gereedschap van maken. Dan zullen de volken niet meer tegen elkaar strijden, ze zullen niet meer weten wat
oorlog is. 4 Dan hoeft niemand meer bang te zijn. Iedereen kan rustig in zijn eigen wijngaard zitten, en onder
zijn eigen vijgenboom. Dat heeft de machtige Heer besloten. 5 Andere volken leven zoals hun eigen god het
wil. Maar wij zullen leven zoals onze God het wil, voor altijd!

Wat zegt dit verhaal ons over vrede?
♫ Lied : Dona nobis pacem

Inzameling en gaven

De opbrengst van de collecte is bestemd voor Oeganda
-6-

Voorbeden
♫ Onze vader in gebarentaal

Bloemen voor de jarigen. Lang zullen ze leven!!!!

♫ Lied: Vrede voor jou
Vrede voor jou, Vrede voor jou
Vrede en alle goeds voor iedereen ( 3x)

Gedicht
V:
Gelukkig de mens die arm is van geest.
en rijk aan barmhartigheid wonden geneest.
A:

Gelukkig de mens die droefheid ontmoet
en door zijn blijmoedigheid wonderen doet.

V:

Gelukkig de mens die, zuiver van hart,
gewapend met eerlijkheid eigenwaan tart.
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A:

Gelukkig de mens die niet eerder zwicht
tot hij in gerechtigheid vrede hier sticht.

V:

Gelukkig de mens die dit heeft volbracht
en ons in de duisternis licht heet gebracht.

A;

Gelukkig de mens die Hem kan verstaan
die ons in die menselijkheid voor is gegaan.

♫ Lied: Raak mij aan
Raak mij, raak mij aan,
Leg Uw Hand op mij,
geef mij Uw zegen,
dan zal ik leven
Zending en zegen
♫ Lied Keer je om
Nu nog lijden mensen door geweld en hongersnood,
nu nog smeken kinderen om water en om brood,
nu nog zwerven mensen zonder huis en zonder land,
maar God wil alles nieuw.
Keer je om en kom tot leven,
ga en kies de goede wegen,
deel je brood en leef in vrede,
want God wil alles nieuw.
Nu nog sterven bomen, vogels, mensen onderweg,
nu nog lijken recht en vrede hopeloos ver weg,
nu nog laten wij elkaar alleen en in de steek,
maar God wil alles nieuw.
Keer je om en kom tot leven,
ga en kies de goede wegen,
deel je brood en leef in vrede,
want God wil alles nieuw.
Altijd dromen mensen van geluk en goede tijd,
stap voor stap op weg naar vrede en gerechtigheid,
reik elkaar de hand om samen hoopvol door te gaan,
want God wil alles nieuw.
Keer je om en kom tot leven,
ga en kies de goede wegen,
deel je brood en leef in vrede,
want God wil alles nieuw.
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