
 

Indien u deze mededelingen per mail wilt ontvangen kunt u zich hiervoor aanmelden via het 
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Internet: www.rkgroenehart.nl 

Datum: 14 Jan.. 2018.                                                                                              Nr: 347. 

Vieringen 
Zondag 14 jan. om 11.15 uur eucharistieviering met het koor Together. 

Woensdag 17 jan is er om 9 uur geen viering i.v.m. een uitvaart 
Woensdag 17 jan om 11.00 uur, uitvaart van mevr. Egberts-Disseldorp, m.m.v. de Cantorij 

Zaterdag 20 jan. om 19.00 uur, woord en communieviering m.m.v. Lords Voice. 

Zondag 21 jan. om 19.00 uur  oecumenische gebedsviering voor de eenheid van de christenen 

                                                          in de geref. Kerk in Ter Aar, bij de Aardamse brug. 

Agenda: 

Maandag 15 jan. om 20.00 uur bijeenkomst MOV groepen van de Clara in de achterkamer. 

Dinsdag 16 jan. om 20.00 uur 1
e
 voorbereidingsavond voor  het dopen op 4 febr. 

Vrijdag 19 jan. 14.00 uur  clusterhoofden v/ h. wijkcontact in de achterkamer op de pastorie. 

Mededelingen. 
Aandacht voor de Voedselbank  

Vorig jaar zijn we gestart met het inzamelen van lang houdbare artikelen voor de 

Voedselbank (in ons geval voor die van Alphen aan den Rijn). Vele mensen die om welke 

redenen dan ook, tijdelijk afhankelijk zijn van deze mogelijkheid, zijn er vast heel blij mee 

geweest. Wij blijven met doorgaan  met deze inzameling;  we rekenen weer graag op uw gift. 

Na de kerstperiode zijn er wellicht producten overgebleven waarvan u zelf geen gebruik zal 

maken , soms ook door kerstpakketten. De kratten voor de Voedselbank staan hiervoor achter 

in de kerk en weet dat uw spullen goed terecht zullen komen. Wanneer er weer één of meer 

kratten vol zijn, worden deze artikelen tijdens een viering gezegend en vervolgens die week 

naar de Voedselbank gebracht. Alvast bedankt maar weer namens de minder draagkrachtige 

medemensen onder ons. 

                                                                                 Diaconie-werkgroep: Betty en Agatha 

We bidden om eenheid van de christenen 
De oecumenische viering vanwege de week van gebed voor de eenheid van de Christenen 

vindt plaats op zondag 21 januari, 19.00 uur. in de ger. Kerk bij de Aardamse brug in Ter Aar.                  

Ds. Marina van der Zwaag is de liturg, Pastor Bosma zorgt voor de overdenking.                     

De werkgroep verzorgd de rest van de viering. De muziek wordt begeleid door "Nooit 

Alleen", o.l.v. Annie Könst. Het thema is: "Recht door zee", n.a.v. het lied van Mozes en 

Mirjam, na de bevrijding uit Egypte. 

Het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15:1–21) is een voor de hand liggende keus voor het 

thema van de Week van Gebed 2018. Het is een lied van de overwinning. Het thema is 

verwerkt in het lied ‘De rechterhand van God’, geschreven in een werkgroep van de 

Caribische Raad van Kerken in augustus 1981. Het is het ‘lijflied’ van de oecumenische 

beweging in de regio en vertaald in verschillende talen. Ter gelegenheid van de Week van 

Gebed is het lied overgezet naar het Nederlands. Zoals de Israëlieten hun lied hebben, zo 

hebben de mensen op de Cariben hun lied van overwinning en vrijheid. Het is een lied dat hen 

met elkaar verbindt. Laten we dat nu ook hier proberen, verbinding voelen met elkaar. 
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