Johannes de Doperkerk
Protestantse Gemeente Huizinge

Toelichting kerkdiensten

‘Het licht verschijnt’
6 januari t/m 3 februari 2019
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Voor 2019 zijn de volgende series gekozen:
Serie 01
Serie 02
Serie 03
Serie 04
Serie 05
Serie 06
Serie 07
Serie 08
Serie 09
Serie 10
Serie 11

Het licht verschijnt
Buitengewone woorden
Aswoensdag
Lucas en gelijkenissen
Biddag voor gewas en arbeid
Eten en de Stille week en Pasen
Lievelingslied
Pinksteren
Gnostiek, wijsheid, kennis en mystiek
Vrije periode
Handelingen
Oude Testament
Beelden van de weg
Dankdag voor gewas en arbeid
Laatste zondag kerkelijk jaar
Kleine profeten
Kerst

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje
over kunnen vinden.
De voorgangers zijn:
06 – 01
Barbara de Beaufort
13 – 01
Jolanda Tuma
20 – 01
Just van Es
27 – 01
Arie de Leeuw
03 – 02
Lineke Buijs
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Toelichting op het themablok: ‘Het licht verschijnt’
‘Het Licht der wereld’ is een van de namen waarmee Jezus
zichzelf aanduidt.
‘Licht’ – daar kun je niet omheen, dat klinkt helder, duidelijk,
niet over het hoofd te zien. Je zou zeggen dat iedereen die
ermee in aanraking komt het meteen herkent en erkent.
Maar als je de (evangelie)verhalen leest, blijkt het toch anders
te gaan.
In deze themaserie, waarmee we na Kerst het nieuwe jaar
beginnen, verkennen we hoe en waar het licht doorbreekt.
Bij iedereen, of maar bij een enkeling. Als een openbaring, of
heel geleidelijk. Voorgoed, of maar even. En wat is het effect
van dat licht op degenen die ermee te maken krijgen?
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Zondag 6 januari 2019
Voorganger:
Bijzonderheden:
Thema:
Organist:
Ouderling van dienst:
Bloemen:
Afkondiger:
m.m.v.:

Barbara de Beaufort
Delen van Brood en Wijn
Kees Steketee
Liesbeth de Voogd
Roely van Leeuwen
Jan Willem Kapper
-

Lezing(en):

Lucas 2: 25 – 35, 39 – 40 en 41 – 52.

Toelichting:
Je kunt dan wel aangekondigd zijn als het Licht dat geopenbaard wordt, maar
wanneer gaat dat Licht precies stralen, wordt het helder, kun je er niet meer
omheen?
Ook voor Jezus zelf brak het licht – zijn inzicht, in God, in zijn eigen taak op aarde
– niet in één keer door misschien. Het verhaal van de twaalfjarige Jezus die in zijn
eentje achterblijft in de tempel in Jeruzalem, stelt de vraag hoe het zit met dat
licht, het innerlijk licht, en het licht dat anderen in je herkennen. Jezus’ ouders
reageren anders dan de schriftgeleerden. En Jezus zelf, wat zal er in hem zijn
omgegaan? Hij is pas twaalf. Hij is al twaalf. Waardoor wordt hij bewogen? En wat
moet hij er mee aan? Wat moeten anderen er mee aan?

Diaconale collecte: Voedselbank Het Hogeland
Elk gezin dat in armoede leeft en woont in de gemeenten Winsum, De Marne en
Eemsmond kan voedselpakketten krijgen van de Voedselbank Het Hogeland te
Winsum. Het tegengaan van voedselverspilling. Deze organisatie werkt ook aan
hulp voor deze gezinnen, door het aan de orde stellen van misstanden die bij dit
werk gesignaleerd worden. En het bieden van hulp aan mensen met een minimaal
inkomen waardoor hun (financiële) situatie verbetert. Voedselbank Het Hogeland
werkt uitsluitend met vrijwilligers die zich belangeloos beschikbaar stellen voor het
ophalen van voedsel bij leveranciers, samenstellen van voedselpakketten,
zorgdragen voor voedselveiligheid en uitdelen van voedselpakketten.
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Schaalcollecte is bestemd voor de Diaconie.
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Zondag 13 januari 2019
Voorganger:
Bijzonderheden:
Thema:
Organist:
Ouderling van dienst:
Bloemen:
Afkondiger:
m.m.v.:

Jolanda Tuma
‘Ontmoeting onderweg’
Kees Steketee
Grietje Schanssema-Ritsema
Martje Star
Dick Jalink
-

Lezing(en)

Matteüs 4: 18 – 22.

Toelichting:
Jezus wandelt. En hij ontmoet mensen onderweg. In die ontmoeting worden
mensen geraakt, aangeraakt, in beweging gezet, de ogen geopend, op eigen
benen gezet.
Wandelen en ontmoeting, het is de menselijke maat die iets in beweging zet,
waardoor Jezus verschijnt in de wereld, in de wereld van individuen, die ieder
weer haars/zijns weegs gaan. Er komt een beweging op gang, die begint in het
oogcontact tussen mensen. En dat oogcontact kan alleen ontstaan als er
voldoende tijd en ruimte is.
In de ontmoeting gebeurt het. In de ontmoeting wordt zichtbaar wat je met geen
pen beschrijven kunt. Je kunt het alleen aan den lijve ondervinden. Dat is de
kracht maar tegelijk de achilleshiel.

Diaconale collecte: De Open Hof
De Open Hof is een huis in de binnenstad van Groningen waar mensen terecht
kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar
ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd, een luisterend
oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak — en thuislozen, druggebruikers,
heroïneprostituees, alcohol— en andere verslaafden. De Open Hof is een
oecumenisch diaconaal — pastoraal centrum. Het centrum wordt mede in stand
gehouden door de Groninger kerken. Ook de gemeente van Huizinge probeert al
jaren haar steentje bij te dragen door regelmatig te collecteren. www.openhof.org
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Schaalcollecte is bestemd voor de Rentmeesters.
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Zondag 20 januari 2019
Voorganger:
Bijzonderheden:
Thema:
Organist:
Ouderling van dienst:
Bloemen:
Afkondiger:
m.m.v.:

Just van Es
Licht
Kees Steketee
Liesbeth de Voogd
Roely van Leeuwen
Hilda Smid
-

Lezing(en)

Lucas 4: 14 – 30

Toelichting:
In het Lucasevangelie zijn de mensen enthousiast over het optreden van Jezus in
hun synagoge.
Ook in de plaats van zijn jeugd, Nazareth. De reactie van Jezus is opmerkelijk. Hij
veroorzaakt een ongemakkelijke sfeer met uitdagende opmerkingen en gaat daar
net zo lang mee door, tot de stemming geheel is omgeslagen en ze hem de stad
uitjagen en proberen hem de afgrond in te storten. Waar is dat goed voor?

Diaconale collecte: Stichting de Vrolijkheid
Voluit heet deze organisatie Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid.
De Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Een op
de drie vluchtelingen die naar Nederland komt, is jonger dan achttien jaar. Deze
jonge vluchtelingen zijn afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot
het dagelijks leven horen. Ze hebben indringende ervaringen achter de rug. Ze
hebben hun vertrouwde leven en omgeving achter zich moeten laten. Hun
bestaan in Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker. Voor deze kinderen
en jongeren organiseert de Vrolijkheid samen met bewoners in de
asielzoekerscentra creatieve activiteiten. Kunst is het instrument dat wordt
ingezet. Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen om hun verhaal
vorm te geven. 0m trauma’s een plaats te geven. 0m zelfvertrouwen en talent te
ontwikkelen. Om even kind te kunnen zijn.
www.vrolijkheid.nl
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Schaalcollecte is bestemd voor de Diaconie.
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Zondag 27 januari 2019
Voorganger:
Bijzonderheden:
Thema:
Organist:
Ouderling van dienst:
Bloemen:
Afkondiger:
m.m.v.:

Arie de Leeuw
Jan Smid
Grietje Schanssema-Ritsema
Martje Star
Betty van der Molen
-

Lezing(en)

Matteüs 8: 1 – 10 en 13.

Toelichting:
Uit een gedicht van Lucebert (De zeer oude zingt)
‘alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk …’
Gelden deze woorden ook voor het licht?
Over de waarde van het licht bestaat bij ons geen twijfel.
‘Licht’ is ook in het scheppingsverhaal het eerste woord dat door God geroepen
wordt.
‘En God zag het licht en het was “tof”, goed.’ Beter kan niet!
Maar is het licht ook weerloos?
Of gaat het meer om weerloze mensen bij wie het licht plotseling doorbreekt in
hun beschadigde bestaan?
Over weerloosheid en aanraakbaarheid gaat het in het dubbelverhaal van deze
zondag.

Diaconale collecte: Wilde Ganzen – Ghana
Klimaatverandering zorgt voor minder regenval in het toch al korte regenseizoen
in het noorden van Ghana. Er zijn pompen in Sirigu, maar het grondwater mag
niet uitgeput raken. Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana werkt
samen met de biologische landbouwpraktijkschool in Sirigu aan een duurzame en
toekomstrijke oplossing.
www.wildeganzen.nl/projecten/project-goedewateropvang-bij-biologische-landbouwschool
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Schaalcollecte is bestemd voor de Rentmeesters.
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Zondag 3 februari 2019
Voorganger:
Bijzonderheden:
Thema:
Organist:
Ouderling van dienst:
Bloemen:
Afkondiger:
m.m.v.:

Lineke Buijs
Delen van Brood en Wijn
De regenboog
Kees Steketee
Liesbeth de Voogd
Roely van Leeuwen
Grietje Schanssema-Ritsema
-

Lezing(en)

Genesis 9: 8 – 17

Toelichting:
Het licht verschijnt, het maakt onze dag tot dag, elke dag opnieuw.
Het verschijnt, het laat zich zien. Soms als stralende zonneschijn, soms
getemperd door de wolken.
Zonneschijn en wolken waar een buitje uit valt doen samen soms iets
betoverends: het licht wordt gebroken, en er verschijnt een regenboog.
Natuurkundig prima te verklaren, maar dat neemt de betovering niet weg.
Het verhaal van Noach, de ark en de regenboog is een van de heel bekende
Bijbelverhalen.
Die regenboog: wat kunnen wij vandaag met dit meest kleurrijke teken uit de
bijbel? Wat maakt het meer dan een mooi (nu ja, ook dat staat nog te bezien …)
verhaal voor ons?

Diaconale collecte: Kerk in Actie (werelddiaconaat).
Bijenhouden biedt jongeren een toekomst.
Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door de gruwelijke burgeroorlog
die het land decennia lang teisterde. De sociale en economische ongelijkheid in
het land zijn groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben
nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. De organisatie
Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld
tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren
vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming
starten. Ook leert de organisatie jongeren op te komen voor hun rechten.
Jongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun
levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80
jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen-)rechten.
Maakt u dit mogelijk met deze collecte?
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www.kerkinactie.nl/bijenhouden
Schaalcollecte is bestemd voor de Diaconie.
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PASTORAAT.

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara
de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat
voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.
:
✉:

0595-795059 of 06-48968570
barbaradebeaufort@gmail.com
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Vanaf 6 januari staat de grote mand weer in de hal van
de kerk. U kunt meedoen aan de voedselbankactie.
Wellicht ten overvloede, maar hieronder treft u toch nog
een boodschappenlijstje aan.
Vis conserven (tonijn of zalm)
Vleesconserven (smac of ham)
Spaghetti
Macaroni
Rijst
Muesli
Cornflakes
Olie
Suiker
Zout
Tandpasta
Babyvoeding
Maandverband
Zeep
Badschuim
Pastasaus
Soep
Koffie
Thee
Aardappelpuree
Limonadesiroop
Vruchtensap
Margarine
Pindakaas
Jam
Hagelslag
Luiers 1 t/m 6
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