Protestantse gemeente te IJsselstein

Liturgie voor de (online) viering van zondag
20 maart 2022, 3e zondag Veertigdagentijd
Oculi (= mijn ogen)
Dienst met en voor mensen
met een verstandelijke beperking
Voorganger: ds. Peter van der Schans
Lector:
Titia Krijger-Buikema
Organist:
Eugène Broekman
Thema:

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

De helper van God

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

Verzoek voor voorbede in de dienst? Mail het naar E dienen@pgij.nl
- We staan stil bij de symbolische schikking n.a.v. Lucas 13:1-9
Lucas 13 begint met een pittige toespraak. Wie denkt dat hij beter is dan een ander heeft het bij
het verkeerde eind. Ter illustratie vertelt Jezus een gelijkenis, die de scherpte laat zien van Jezus’
woorden, maar tegelijk iets zegt over het geduld dat God met mensen heeft. De boodschap is
helder: als mens zijn we geroepen vrucht te dragen door ons in te keren tot God en deelgenoot van
zijn koninkrijk te worden. Wanneer we uitspreken ‘Van U is de toekomst’ en we daarvan deel
willen uitmaken, vraagt het van ons dus om zo te leven dat we tot bloei komen en vrucht dragen.

- Uitwerking symbolische schikking

In deze lezing gaat het over vruchtdragen en wordt de vijgenboom genoemd. Een mooie tak van
de vijg met de wintervruchten er nog aan, is een prachtig symbool voor deze dag. Als het niet lukt
om een tak met wintervruchten te vinden, is een alternatief idee om een vertakte tak te snoeien
met groene knoppen waarop gedroogde vijgen bevestigd worden. Ook de vruchten van de
kerstroos (helleborus) zijn te vinden op dit moment. Deze bloemen met zaad versterken symbolisch
gezien de relatie tussen Kerst en Pasen.

- Meditatieve tekst

Goede God, U geeft vrucht.
Ook als we het zelf misschien niet zien.
Vandaag bidden we U om
liefde, blijdschap, vrede, geduld,

vriendelijkheid, goedheid, trouw,
tederheid en zelfbeheersing.
Stroom met Uw Geest door ons.
Amen

- De Paaskaars brandt
- Orgelspel vooraf
- Welkom door de voorganger
AAN HET BEGIN
- Toewijding door stil gebed en orgelspel
- We gaan staan
- Groet en Bemoediging
- We zingen: intochtslied: Psalm 33:8
- Aansteken van kaarsen. We zingen 3x: ‘In ons midden’ (op de melodie van ‘Vader Jakob’)
In ons midden, in ons midden, brandt een kaars, brandt een kaars,
‘n kaars van licht en vrede, ‘n kaars van licht en vrede,
brandt voor allen, brandt voor allen.

- Gebed aan het begin door Bert van der Ven
- We gaan zitten
- We zingen: Gezang 187 (uit: Geroepen om te zingen)
1. ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
2. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.
- Smeekgebed, besloten met het zingen van: Lied 247:1
DIENST VAN HET WOORD
- Gebed om de opening van het Woord
- Moment voor de kinderen
- Het licht wordt door de kinderen meegenomen
- We zingen: ‘Een slinger van verhalen’ projectlied Veertigdagentijd 2022

- Eerste Schriftlezing: Jesaja 53:1-12 (BGT)
- We zingen: Lied 935
- Tweede Schriftlezing: Johannes 12:37-50 (BGT)
- We zingen: Lied 653: 4

- Verkondiging
Daarin opgenomen het gedicht: ‘Zolang er nog hoop is’ voorgedragen door Hanneke van der Ven:
- Meditatief moment: We luisteren naar Geboren van Kinga Ban
https://www.youtube.com/watch?v=VNljZkpEhfI
- We zingen: Lied 934
DIENST VAN HET ANTWOORD
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader
- Delen van de bloemengroet
Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug en wie dat wil kan de kinderen uit de crèche
ophalen.
- Inzameling van de gaven:
- 1e collecte: Straatkinderen in Yogyakarta (Indonesië).
In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel kinderen op straat. Medewerkers van de
organisatie Dreamhouse kijken naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen
vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Voor kinderen die de straat definitief
willen verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke school en vrijwilligers helpen hen
bij hun studie. Daarom verwijst Dreamhouse ouders door naar organisaties die ouders kunnen
helpen hun gezin financieel te onderhouden.
- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters
Het is nu nog alleen aan de uitgang van de kerkzaal mogelijk om uw gaven te delen.
Daarnaast kunt u in de kerk en thuis ook digitaal bijdragen. 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 416:1, 2 en 3
- 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. In
het bijzonder een hartelijk welkom aan de gasten die in ons midden zijn, omdat het vandaag een
dienst is met en voor mensen met een verstandelijke beperking.
Vanmorgen is ds. Peter van der Schans onze voorganger.
We hopen op een gezegende dienst. Er is na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten. Koffie,
thee of limonade is beschikbaar.
Kerk en corona bij ons
Er zijn geen beperkingen meer als het gaat om het deelnemen aan de diensten en andere activiteiten
(ook door de week) in ons kerkgebouw. Er is dus ook weer crèche en kindernevendienst.
Toch zijn er risico’s. Het corona virus is niet weg. En het kan weer op de één of andere manier
oplaaien. Daarom blijft voorzichtigheid geboden. We hopen dat iedereen daar ook
verantwoordelijkheid in neemt.
Het blijft voor iedereen wel verstandig om u nog steeds aan de adviezen te houden die de
verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de
elleboog, geen handen schudden, afstand houden of het dragen van een mondkapje op plekken
waar het druk is, voldoende frisse lucht, regelmatig een zelftest doen, testen bij klachten en het
halen van een vaccin of boosterprik.
Veertigdagentijd: spoor van de bloemschikkingen en slinger met vlaggen
(Voor achtergrondinformatie zie in Samenspel van maart.)

a. Het spoor van de liturgische bloemschikkingen

Het thema hierbij is: ‘De toekomst tegemoet. Van U is de toekomst.’ Dat sluit aan bij het jaarthema
van de Protestantse Kerk en de Schriftlezingen uit Lucas

b. Het spoor van de slinger met vlaggen (project Kind op zondag)
Aan gezinnen is een boekje met hulpmiddelen voor thuis bezorgd. Hier is het thema: ‘Ben je klaar
voor het feest?’ Dat sluit aan bij de verhalen uit het evangelie van Johannes. Dat spoor volgen we al
een paar maanden.
Vandaag: de helper van God. Jesaja 53:1-11a en Johannes 12:37-50
Johannes vertelt over Jezus. Als hij goed wil uitleggen wie Jezus is, kan hij woorden gebruiken die de
profeet Jesaja heeft opgeschreven over de helper van God. Die helper is kwetsbaar en wordt door de
mensen uitgelachen. Toch is hij degene die de mensen helpt.
Samen de Bijbel lezen – Op weg naar Pasen
Elke maandagavond de Veertigdagentijd door en op weg naar Pasen komen we een uurtje bij elkaar.
Op tafel brandt een kaars: teken van het licht van Christus. We lezen een of twee passages uit de
Bijbel ter voorbereiding en bezinning op het a.s. feest. Allerlei opmerkingen en vragen komen langs.
Je bent welkom, ook al kom je maar één keer. Van tevoren opgeven is niet nodig. Het is steeds van
19:00-20:00 uur. We lezen Lucas 15:11-32. Het kan weer in de kerk! Contactpersoon: ds. Peter van
der Schans.
Viering Heilig Avondmaal zondag 27 maart
We vieren volgende week zondagmorgen het Heilig Avondmaal. De vermelding daarvan is in het
rooster erediensten in Samenspel vergeten.

Open Kerk
De Kerkenraad heeft besloten om de te kijken of het lukt om de kerk vaker open te stellen. We
willen dit in eerste instantie doen door in de maanden april, mei en juni de kerk elke
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur voor gasten te openen als plek voor ontmoeting. Mede
door het vele werk van Jeanne Nijhuis weten we dat dit kan werken. De eerste donderdag in de
maand blijft daarom ook zoals deze nu is. Voor de andere 3 donderdagen zoeken we 2 vrijwilligers
per ochtend die gasten die binnenlopen kunnen voorzien van koffie, thee en een praatje. De
beheerder zorgt voor de het openen en sluiten.
Aanmelden kan bij Aris Jan van Ek via E. omzien@pgij.nl of T. 06 25280766.
ZIN In Ontmoeting
24 maart om 19:30 uur is de eerste van drie avonden rond het boek ‘Herkerken’.
Daarin worden essentiële vragen gesteld over wat kerk zijn nu en in de toekomst zou
moeten zijn. Zie ook de website (https://www.herkerken.nl/).
Op de derde avond, 21 april, komt ook classispredikant Trinette Verhoeven bij het
gesprek.
Woensdag 30 maart is er weer een filmavond o.l.v. Nel Rijneveld-Schep. Aan de beurt is de film
Minari, over een Koreaans gezin in de VS. Aanvang 19:30 uur.
Aanmelden s.v.p. zo snel mogelijk bij E. zin@pgij.nl
PS. Zoals vorige week gemeld gaat de middag op 20 maart met Rianda van der Zouwen vanwege
gezondheidsredenen niet door.

De Top2000-dienst gaat door op 2 april 2022
Na een door corona gedwongen winterslaap komen we met
goed nieuws!
We zijn ontwaakt, klaar wakker, en heel enthousiast want de 2x
uitgestelde Top2000-dienst gaat gehouden worden op zaterdag
2 april 2022 om 19:30 uur!
Het thema is: ‘IK en JIJ = samen sterk’
Wij zijn er klaar voor.
Nodig vrienden, familie en je buren uit want het wordt weer een
prachtige dienst met een inspirerend verhaal in woord maar
vooral muziek.
We hopen je te zien op 2 april in de Ontmoetingskerk
(en ja, nog altijd wel onder het voorbehoud van de ontwikkelingen van de pandemie).
Houd voor de actuele informatie de website in de gaten
https://www.pgij.nl/top2000-kerkdienst/
Hartelijke groeten, namens Peter van der Schans, de band, de technici en iedereen die werkt aan de
voorbereidingen.
Het kernteam, Annemarijn van der Linden, Esther de Goeij, Eugène Broekman, Richard Visscher.
Sponsor mogelijkheden Top2000-dienst
Vind je het leuk om de Top2000-dienst financieel te ondersteunen?
Dat kan ook deze keer. We zijn blij met elk bedrag.
Als je dat wilt kun je een specifiek onderdeel sponsoren, bijvoorbeeld, de
band, het geluid, het licht of de promotie activiteiten.
Er zijn twee mogelijkheden om bij te dragen.
• Via de QR-code hiernaast of
• Rechtstreeks op IBAN NL20 RABO 03071 04702 o.v.v.
Top2000dienst en (eventueel) het sponsordoel.
Alvast hartelijk dank, Richard Visscher.

Palmpaasstokken maken
Zondag 10 april 2022 gaan we met de kinderen weer Palmpaasstokken maken. We
beginnen dit jaar gelijk aan het begin van de kerkdienst, dus om 10:00 uur in de
kindernevendienstruimte. Alle basisschool-kinderen zijn van harte uitgenodigd hieraan
deel te nemen. We hopen dat er veel kinderen komen. Schrijf de datum alvast in je
agenda!
Heb jij nog een Palmpaasstok thuis liggen van een ander jaar? Wil je deze dan
inleveren in de kindernevendienstruimte (op de kast) om opnieuw te kunnen
gebruiken? Alvast bedankt!
Namens de kindernevendienst, Betty Roodenburg en Marlies van Barneveld
Tweede Paasdag, 18 april, om 10.00 uur zingen we feestelijke
liederen met het Kinderkoor in de kerk.
We nodigen àlle kinderen in de leeftijd van de basisschool uit om
met ons mee te doen!
We repeteren op de zondagen 3 en 10 april, van 11.15 uur tot
12.15 uur, hier in de kerk.
We vinden het geweldig als jij óók meedoet! Laat het maar weten
aan Annemarijn E. annemarijnvanderlinden@gmail.com of
Caroline E. langewal@kabelfoon.nl
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
⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048 E copas@pgij.nl
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com
Agenda deze
Zo
20
Ma
21
Ma
21
Do
24
Zo
27

week in de Ontmoetingskerk:
10.00 uur
Dienst ds. Peter van der Schans
10.00 uur
Nieuw Ingekomenen Commissie
19.00 uur
Bijbelleesgroep Veertigdagentijd
19:30 uur
Gespreksgroep Herkerken o.l.v. Aris Jan van Ek
10.00 uur
Avondmaalsdienst ds. Peter van der Schans

