Nieuwsbrief van zondag 16 januari 2022.

Beste gemeenteleden,
nu ik dit schrijf moet er nog een persconferentie komen over de maatregelen rondom corona. We hopen
dat er de nodige versoepelingen worden aangekondigd, waarbij wij ook als gemeente weer de draad van
onze vieringen en verdere activiteiten op kunnen pakken. Maar ja…..
Het zal zijn zoals het is en wij blijven zoeken naar mogelijkheden hoe het kan. Dus deze zondag nog
digitaal zonder kerkbezoek. Wanneer het anders wordt brengen wij u op de hoogte.
ORDE VAN VIEREN voor zondag 16 januari 2022– tweede zondag na Epifanie
Ontmoetingskerk -Via Pacis Protestantse Gemeente Beetsterzwaag -Olterterp
Voorzang: Mia de Jong en Elisabeth Elbert - Organist: Hans Duizendstra- Voorganger: ds. Bart Elbert
Orgelspel- Welkom- Eerste Psalm 66: 1, 2 en 7-Stil moment- Onze Hulp en Drempelgebed - Lied : 516 kyriegebed - Loflied: luisterlied 117 c - Gebed- Lezing Tenach: Exodus 33-12-23- Luisterlied 607 Evangelielezing: Johannes 2: 1-12 - Lied 526: 3- Meditatie – muziekmoment- Lied 791: 1, 3, 5 en 6
Dankgebed en voorbede – stilte – Onze Vader - Slotlied: Lied 416: 1 en 4 - Zegen.
Digitale collecte
U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie
De verdeling van de digitale collecte is:
2/3 voor de Diaconie: vandaag voor ondersteuning gemeenten
1/3 voor de Kerk (College van Kerkrentmeesters),
Wilt u een andere verdeling dan kunt u dit aangeven in uw omschrijving.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Gjalt Tjeerdsma.
Omzien naar
Ykje Kingma, Foarmear 10 - 9244 HA, werd afgelopen week met hartklachten opgenomen in het
Ziekenhuis te Drachten. Het gaat gelukkig alweer wat beter met haar en de verwachting is dat ze
binnenkort weer naar huis mag. Wij wensen haar van harte beterschap toe.
Daarbij wensen wij een ieder, wiens leven door ziekte, kwetsbaarheid, zorgen, (uitgestelde ) opnames en
onderzoeken worden geconfronteerd sterkte toe en liefdevolle nabijheid, goede moed en vertrouwen.
Open Kerk
Steek zondagavond een kaarsje aan, hoor de muziek, proef de stilte, zie het licht.
De St. Martens-dorpskerk is iedere zondagavond open van 19.00-20.00 uur. Een plek om even op adem te
komen. Van harte welkom.
ViaVia
De eerstvolgende ViaVia komt uit in de eerste week van februari. De periode van 13 februari tot en met 3
april staat in dit nummer. Maandag 24 januari aanstaande is de laatste dag dat je kopij hiervoor in kunt
leveren. Je helpt de redactie wanneer je op tijd, en het liefst als bijlage in de mail aan kerkblad@viapacis.nl
opstuurt.
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Week van gebed voor de eenheid – Licht in het duister – 16-23 januari –
De raad van kerken organiseert ieder jaar in oecumenisch verband deze gebedsweek. Dit jaar werd het
thema door Kerken uit het Midden-Oosten aangereikt naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het
Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze
volgden. “Het thema is toepasselijk in deze tijd,” vertelt Christien Crouwel, algemeen secretaris van de
Raad van Kerken.
“We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de
economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De
ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat
is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.”
Via de website https://www.weekvangebed.nl zijn er diverse gebedsboekjes te downloaden om thuis mee
te doen.
Aan de vooravond van de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid bidden christenen in Nederland op
zaterdag 15 januari gezamenlijk voor vrede en verbinding. Aanleiding is de aanhoudende coronacrisis en
toenemende verdeeldheid in families, geloofsgemeenschappen en de samenleving. De livestream van het
Nationaal Gebed is vanaf 20.00 uur te zien bij de EO.

Aktie Kerkbalans
Dit weekend gaat de Aktie Kerkbalans weer van start.
Dit betekent dat u deze week een enveloppe in de bus krijgt.
De antwoord enveloppe, die daar in zit word in de week daar opvolgend weer opgehaald door de diverse
vrijwilligers.

Van harte aanbevolen,
Namens de commissie Aktie Kerkbalan
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