Protestantse gemeente te IJsselstein

Liturgie voor de (online) viering van zondag
23 januari 2022, Derde zondag na Epifanie
Voorganger:
Lector:
Organist:

Viering beschikbaar:
10.00 uur live op www.kerkdienstgemist.nl
Live in en rond Ewoud op FM 103.2

Gerrit Krul
Titia Krijger
Eugène Broekman

Alleen geluid: www.kerkomroep.nl
Na de dienst ook beschikbaar op www.pgij.nl

Heeft u iets voor de voorbeden in deze dienst?
Mail het naar E dienen@pgij.nl Dan krijgt het een plekje in deze dienst.
- De Paaskaars brandt
- Orgelspel vooraf
- Welkom door de voorganger
AAN HET BEGIN
- Toewijding door stil gebed en kort orgelspel
- We gaan staan
- Groet en Bemoediging
- We zingen: intochtslied: Lied 283
- Gebed aan het begin
- We gaan zitten
- We zingen: Psalm 67 vers 1 en 3
- Smeekgebed, besloten met het zingen van : “Heer, ontferm U!”
- We zingen (loflied): Lied 302 vers 1 en 2
DIENST VAN HET WOORD
- Gebed om de opening van het Woord
- Moment voor de kinderen
- We zingen: Lied 531
- Eerste Schriftlezing: 1 Samuel 3: 1 – 10
- We zingen: Lied 170
- Tweede Schriftlezing: Johannes 1: 35 – 52
- We zingen: Lied 528
- Verkondiging
- Meditatief moment: orgelspel
- We zingen: Lied 840

DIENST VAN HET ANTWOORD
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader
- Delen van de bloemengroet.
- Inzameling van de gaven:
- 1e collecte: Een kerk van betekenis. Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin
voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in
het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis
voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor alle mensen. De
Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo
zijn we een kerk van betekenis.
- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters
Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te
dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel
gebied. Twee manieren om uw bijdrage te doen:
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van
Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie Protestantse
gemeente IJsselstein
 U kunt bijdragen via deze QR code.
Wij danken u van harte voor uw gift!
Namens het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters:
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten.
AAN HET EINDE
- We zingen: slotlied (staande): Lied 675
- Uitzending en Zegen
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C)
- Orgelspel

Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,
voor artikelen van maximaal 50 woorden.
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel.
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493, Marian
van der Veen.
Welkom
Van harte welkom in deze dienst vandaag – in de kerkzaal en thuis via de digitale mogelijkheden.
Vanmorgen is Gerrit Krul uit Utrecht onze voorganger. Dat het een gezegende dienst moge worden.
Kerk en corona bij ons
Update van 18 januari: De bestrijding van het coronavirus heeft geleid tot nieuwe maatregelen en
adviezen van de overheid op 14 januari. Die hebben dan ook weer gevolgen voor wat er in de kerk kan.
We zetten het op een rij.
De volgende maatregelen blijven van kracht:
 We houden 1,5 meter afstand;
 We dragen een mondkapje bij verplaatsing;
 We schudden geen handen;
 Toiletbezoek moet zoveel mogelijk voorkomen worden;
 Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe;
 De basisregels blijven: Was je handen. Houd afstand. Klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 Ventilatie blijft heel belangrijk. We zorgen daarom voor voldoende frisse lucht;
 Na afloop van elke dienst maken we de kerkzaal (stoelen (armleuningen)) schoon.
Kerkdiensten:
Er mogen maximaal 50 (exclusief noodzakelijke medewerkers) kerkgangers naar de kerkdiensten komen.
We doen het voorlopig zonder reserveren vooraf. We gaan ervan uit dat gemeenteleden zelf inschatten of
het verstandig is om fysiek naar de kerk te komen. Komen er geregeld te veel, dan zullen we aangeven dat
aanmelding weer nodig zal zijn. Er kan beperkt en ingetogen worden gezongen. Er is voorlopig geen
crèche, kindernevendienst en koffie drinken na de dienst.
Wie niet is gevaccineerd, is welkom. Gebruik wel je gezonde verstand.
Uitvaart:
Voor het bijwonen van uitvaarten geldt een maximum van 100 personen.
Georganiseerde jeugdactiviteiten:
Voor jongeren zijn georganiseerde activiteiten buiten en binnen mogelijk. Leeftijd, groepsgrootte en
tijdsbepaling (voor 17 uur) zijn vervallen. Het mag geen evenement zijn. Let op basisregels en
hygiënevoorschriften. Voor jongeren vanaf 18 jaar is bij binnen activiteiten een coronatoegangsbewijs
verplicht.
Vergaderingen en andere kerkelijke activiteiten:
Allereerst wordt aangeraden alles zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden. Wanneer gekozen wordt
voor fysieke bijeenkomsten (zoals vergaderingen, catechese, gespreksgroep) kunnen deze worden belegd
met inachtneming van alle basisregels – inclusief de verplichte veilige afstand van 1,5 m.
Coronatoegangsbewijs verplicht.
Maatregelen voor de overige activiteiten in het zalencentrum:
Er zijn ook andere regels gekomen voor het gebruik van het zalencentrum. Die zullen met de betrokkenen
en de gebruikers worden gedeeld.
Informatie bij de beheerders: E zalencentrum@pgij.nl T 06 82581871

Crèche en kindernevendienst
Er is voorlopig geen crèche en kindernevendienst.
Elke week komt er per mail een Tussenspelletje voor verhaal en verwerking thuis.
Er wordt gebruik gemaakt van BijbelBasics. Zie ook: W https://debijbel.nl/bijbelbasics
Deze zondag is de vijfde van een blok met zes teksten over het begin van de wereld. Gedeelten uit
Genesis 6:9-9:17 staan centraal: Noach wordt gered van de grote overstroming, en God geeft de
regenboog als teken van zijn belofte van trouw.
Beschikbaarheid ds. Peter van der Schans
Tot en met maandag 24 januari is ds. Peter van der Schans afwezig en niet beschikbaar voor de gemeente.
Ds. Johan Prosman neemt dan waar. Van dinsdag 25 januari tot en met zaterdag 29 januari is ds. van der
Schans alleen in noodgevallen beschikbaar.
GA!-viering
Op 6 februari a.s. is er een GA!-viering. Samen met Marjan Rooker bereid ik de dienst voor.
Muzikale en vocale medewerking wordt verleend door de band Lifelane uit Waarder en
omgeving. Ze komen met een zanger en twee zangeressen:
http://www.lifelanemusic.com/over-ons/
In de dienst komt ook Jacco Groeneveld uit Harmelen. Hij heeft veel ervaring o.a. in het werken met
criminelen. Als leidinggevende bij het Leger des Heils. En ook als directeur Dienst justitiële inrichtingen. En
verder als regiodirecteur bij de reclassering. Er kunnen allerlei vragen aan de orde komen: Is er bij
criminelen sprake van moedwil of onmacht? Is de bajes een hotel? Is alsmaar hoger en sneller straffen
een oplossing? Wat doe je als iemand die met justitie in aanraking is geweest bij ons in de gemeente
komt? Of naast je komt wonen?
We proberen de dienst wat interactiever te maken nu er vrijwel zeker geen kerkgangers zullen zijn. Vooraf
en misschien tijdens de dienst. Kom nu al met vragen en opmerkingen:
E pmwvds@kabelfoon.nl en marjan@rooker.nu
Marjan Rooker en ds. Peter van der Schans
OPROEP GA!-coördinator
Ben jij enthousiast over de GA!-vieringen? Lijkt het je leuk om ca. 6x per jaar mee te
denken in de organisatie van deze 'Gewoon Anders!' vieringen? Ben je een beetje creatief
en vind je organiseren leuk? Dan horen we graag van jou!
Je organiseert deze vieringen samen met de (nieuwe) predikant én gemeenteleden. Het
kost niet veel tijd (ca. 1 tot 2 uur per viering) en je inzet wordt gewaardeerd! De taak kan ook met z'n
tweeën worden gedaan.
Interesse of heb je nog vragen? Bel dan met Marjan Rooker T: 06 435 489 57 (alleen 's avonds) of mail
naar E marjan@rooker.nu of neem contact op met ds. Peter van der Schans
Nieuwe website
Sinds vorige week is de nieuwe website online. Op het eerste gezicht lijkt er misschien weinig veranderd,
maar er is veel gebeurd om hem logischer, sneller en gebruikersvriendelijker te maken.
We hebben ons best gedaan om alles goed te controleren, maar mocht u nog dingen opvallen aan de
website die niet goed werken, zou u dat dan door willen geven aan het webteam via
E. webteam@pgij.nl? Andere feedback is natuurlijk ook welkom.
Alvast bedankt! Het webteam.
Omzien naar elkaar
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar
⮚ ds. Peter van der Schans, T 030 6881625, E pmwvds@kabelfoon.nl
⮚ ds. Johan Prosman, T 06 12711603 E jprosman@pgij.nl
⮚ Aty Janzen, coördinator pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048 E copas@pgij.nl
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com
Agenda deze week:
Zo
23
10.00 uur
Zo
30
10.00 uur

Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk

Dienst o.l.v. dhr. Gerrit Krul
Dienst o.l.v. ds. C. van Dorp

