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Gegevens van zondag
17 juni 2018
Wijchen:
Ds. M. Luijk
Ambtsdragers:
Henk Willems
Joop van der Doe
Muziek:
Hans Spierings

Bij deze dienst
In deze dienst staan we stil bij de
Wereldvluchtelingendag op 20 juni
2018.
Ook lezen we het boek Job. De preek
en liederen gaan over Job.
Thema: geloof houdt geen zekerheid
in. Het houdt de moed in om met
onzekerheid te leven.
Ds. M. Luijk.

Kindernevendienst:
Tineke Arntz
Lector:
Fons Poelen
Koster:
Gerwin Koopsen
1e collecte:
Kerk in Actie
2e collecte:
College van
Kerkrentmeesters
Batenburg:
Ds. M. Luijk
Ambtsdrager:
Ankie Haan
Lector:
Magda Waals
Organist:
Jan v.d. Bovenkamp

Volgende week:
Wijchen:
Ds. K. Spelt
Dienst voor Jong en
Oud
m.m.v. VanAlleCanten
Batenburg:
Geen dienst

Collecte 17 juni 2018
De diaconale collecte is vandaag voor
het Binnenlands Diaconaat van Kerk
in Actie. Kerk in Actie steunt diverse
inloophuizen in het hele land, waar
ook vele vrijwilligers vanuit de
plaatselijke protestantse gemeenten
actief zijn. Het werk van inloophuizen
wordt steeds belangrijker, omdat
steeds meer mensen sociaal
geïsoleerd zijn. Het gaat niet alleen
om dak- en thuislozen en mensen in
armoede, maar ook om ouderen die
weinig familie zien. Soms is het
inloophuis de enige plaats waar nog
contact is met andere mensen. Een
huiselijke plek waar een kopje koffie,
een spelletje of een maaltijd de dag
kan breken. Gelukkig zijn er steeds
meer vrijwilligers die zich inzetten. Op
al die plekken wordt gewerkt aan een
samenleving waarin ieder mens telt.
“Ik woon vier jaar hier in een flat,
kende niemand en kwam bijna niet
meer buiten. Sinds twee jaar kom ik
in het inloophuis en nu ga ik voor het
eerst bij iemand op de
koffie”. Bezoekster inloophuis.

Elk inloophuis heeft een eigen
programma, afgestemd op de
behoeften in de wijk. Vrijwilliger
Marjan vindt het belangrijk dat
buurtbewoners een plek hebben waar
ze hun verhaal kunnen vertellen en
waar aandacht is voor iedereen. De
meeste mensen die ze ontmoet,
hebben veel meegemaakt. Ze vindt
het fijn dat ze in het inloophuis haar
steentje kan bijdragen voor haar
naaste. Inloophuizen zijn als een
huiskamer waarin voor iedereen tijd
en ruimte is voor ontmoeting, en van
waaruit praktische en
maatschappelijke hulp kan worden
geboden.
Naast het werk van de inloophuizen,
steunt Kerk in Actie het netwerk DAK
(Door Aandacht Kracht). Zij hebben
een netwerk van 150 beroepskrachten
en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen,
buurtcentra en straatpastoraat die
klaarstaan voor 7.500 mensen die
even op adem willen komen.
Met de opbrengst van deze collecte
ondersteunt Kerk in Actie diaconale
projecten in Nederland, zoals
inloophuizen, een plek waar mensen
gezien en gehoord worden. Netwerk
DAK ondersteunt de inloophuizen en
zorgt dat dit werk meer gezien wordt.
De diakenen.
Zondag 24 juni Dienst voor Jong
en Oud De Schakel Wijchen
Let op: AANVANG 10.00 UUR
Thema: ‘Waar je schat is, daar zal
ook je hart zijn’
Wat is voor ons van waarde? Zo van
waarde, dat we het een schat willen
noemen? Daar gaan we deze zondag
met elkaar naar op zoek. Een zondag
die anders is dan anders. U moet zich
dus laten verrassen. Er is wat te
kiezen.
De dienst begint om 10.00 uur in de
kerk met een korte viering van een
half uur. Het koor VanAlleCanten zal
zingen in de dienst. Mooie liederen,
die voor veel mensen waardevol zijn.
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Om 10.30 uur gaan we uiteen in
groepen. U kunt vooraf al een beetje
nadenken over waar u graag aan mee
wil doen. Daarom deze week op de
Schakelbrief al wat informatie:
1. In de zaal connexion kunt u
met elkaar praten over de
vraag: Wat is voor mij van
waarde?
2. Welk (kerk)lied is voor jou van
grote waarde en waarom?
Daarover kunt u met elkaar
praten in zaal 2 (hal)
3. Welke muziek wilt u in uw
schatkist bewaren? In de
kerkzaal kunt u aangeven
welke muziek voor u van
waarde is. We gaan er samen
naar luisteren.
4. Welk Bijbelverhaal heeft voor u
een speciale waarde en
waarom? In zaal 4 kunt u
Bijbelverhalen met elkaar
delen.
5. Wilt u creatief aan de slag dan
kunt u in zaal 3 een eigen
schatkistje maken. Wat zou u
er graag in bewaren?
6. Naar buiten: stilte en bezinning
tijdens een wandeling naar het
meer met aandacht voor alle
zintuigen.
7. Kinderprogramma: op zoek
naar de schat. De kinderen
gaan spoorzoeken en hopen
een echte schat te vinden.
We sluiten de dienst samen in de kerk
af van 11.20 uur tot ongeveer 11.45
uur.
Ds. Karin Spelt.

Voorbedenboek
In de gedachtenishoek ligt het
voorbedenboek waarin u uw
gebedsintenties kunt opschrijven. De
gebedsintenties zullen door de
voorganger bij de voorbeden worden
genoemd.
Gastenboek
In de hal van de kerk ligt een
gastenboek. Gasten worden van harte
uitgenodigd een reactie over de
viering van vanmorgen in het
gastenboek te schrijven.

