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Datum: 7 jan.  2017.                                                                                              Nr: 303. 

Vieringen 

Woensdag 11jan. om 9 uur viering van woord en communie. 

Zondag 15 jan om 9.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij en er is kinderkerk 

Woensdag  18 jan om 9.00 uur. eucharistieviering. 

Agenda: 

Zondag 8 jan. om 19.00 uur komt de jongerengroep van de Clara in het Achterom bijeen. 

Maandag 9 jan om 20.00 uur bijeenkomst van de dragers in de achterkamer op de pastorie. 

Dinsdag 10 jan om 19.30 uur gelegenheidskoor in de achterkamer in de pastorie. 

Mededelingen Let op!!!!! een verkeerde inleverdatum voor kopij in samenstromen.  

De uiterste inleverdatum voor de Samenstromen van februari 2017 is MAANDAG 9 

JANUARI 2017 en niet zoals op het inlegvel vermeld staat 16 januari.  

De uiterste inleverdatum voor het inlegvel is: DINSDAG 17 JANUARI. 

Viering week van Gebed 2017  dat is op 14 jan. om 19.00 uur in Langeraar. 
De gebedsweek 2017 zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar 

Reformatie.  Met de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ maken de organisaties het thema 

concreet. Het is vijfhonderd jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam 

en een gezicht kreeg: Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin van de 

Reformatie. Voor Luther was de verzoening met God door het bloed van Jezus Christus de 

kern. Het is tragisch dat dit belangrijke besef toch een scheur door de kerk is geworden’, 

stellen Willem Smouter, voorzitter MissieNederland en Dirk Gudde, voorzitter van de Raad 

van Kerken in een korte inleiding op het materiaal. Ze spreken de hoop uit, dat het materiaal 

zal helpen de kloof te slechten.  
De Duitse kerken hebben dit jaar het internationale materiaal voorbereid en daarin het thema 

‘verzoening’ centraal gesteld. Stap voor stap volgt de tekst Paulus’ woorden over de liefde 

van Christus die mensen drijft (2 Korintiërs 5:14-20). Dirk Gudde, voorzitter Raad van 

Kerken: ‘We bidden dat deze drijfveer de verdeeldheid overstijgt en christenen bijeen brengt’. 

Het materiaal wordt internationaal uitgebracht door de Wereldraad en het Vaticaan. Een 

projectgroep in Nederland, die vanuit de Raad van Kerken geleid wordt door Geert van 

Dartel, heeft het materiaal vertaald en verder bewerkt zodat het geschikt is voor gebruik in 

Nederlandse oecumenische vieringen en ontmoetingen. 

Juist in de Nederlandse projectgroep, die bestaat uit een brede vertegenwoordiging van de 

kerk: van rooms-katholiek tot protestant, van doopsgezind tot evangelisch, krijgt die eenheid 

handen en voeten, zegt Dorina Nauta, projectleider Week van Gebed bij MissieNederland. 

Hierover willen wij nadenken op zaterdagavond 14 januari 2017 om 19.00 uur, in Langeraar.  

Medewerking zal verleend worden door de cantors van de H. Adrianus kerk en leden van de 

werkgroep oecumene. Wij hopen op deze avond velen van u te ontmoeten. 

                                                                                    Namens de werkgroep: Arie Rijnsburger. 
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