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Datum: 20 Jan.. 2018.                                                                                              Nr: 348. 

Vieringen 
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. 

Woensdag 24 jan om 9.00 uur viering van woord en communie 

Zondag 28 jan. om 9.15 uur viering van woord en communie m.m.v. de cantorij. 

Agenda: 

Dinsdag 23 jan. om 19.30 uur oefent het koor Together in het Achterom. 

Dinsdag 23 jan. om 20.00 uur 2
e
 voorbereidingsavond voor  het dopen op 4 febr. 

Vrijdag 26 jan. om 19.00 uur is Rock Solid actief in het Achterom. 

Mededelingen. 

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. 

 

Woorden van Paus Franciscus aan het einde van zijn brief van vorig jaar: 

Tot slot, dierbare broeders en zusters, wij allen die door de genade van het doopsel Christen 

zijn, wij hebben van God barmhartigheid ontvangen en werden in Zijn volk opgenomen. 

Iedereen - Katholieken, Orthodoxen en protestanten - wij vormen een koninklijk priesterschap 

en een heilige natie. Dat betekent dat wij een gemeenschappelijke zending hebben, die erin 

bestaat de gekregen barmhartigheid aan de anderen door te geven, te beginnen met de armste 

en meest verlaten mensen. Bidden wij in deze Gebedsweek dat allen, die leerling van Christus 

zijn, het middel zouden vinden om samen te werken om de barmhartigheid van de Vader 

overal op aarde te brengen. 

Laten we dan ook proberen dichtbij huis, hier in het groene hart, er ook proberen werk van die 

eenheid te maken. Morgenavond kunnen wij ons, binnen de muren van Gods kerk, tot God 

wenden met gebed, met zang, en luisterend naar woorden uit de H. Schrift, om ons te sterken 

om in het leven van alle dag echte christenen te zijn met de gelovigen van andere kerken.   
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