Johannes de Doperkerk
Protestantse Gemeente Huizinge

themablok: Jakob

Jacob verlaat zijn land en familie om naar Egypte te gaan

4 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020

Inleiding:
Drie aartsvaders: Abraham, Izaäk en Jakob.
Bekende namen, en het ziet er eigenlijk simpel uit: vader, zoon en kleinzoon.
Drie generaties, drie klinkende namen die Israëls geschiedenis inluiden.
Met z’n drieën staan ze voor een groot aantal bijzondere verhalen, waarbij de
ene ‘vader’ wat meer ruimte en aandacht vraagt dan de ander. Het accent valt de
komende zondagen op de jongste van de drie, op Jakob.
Jakob zou bezongen worden dit najaar in Huizinge. Dat bezingen gaat door
bekende oorzaak helaas niet door. Dit leek ons echter geen reden om hem toch
ook nu niet alvast een beetje in het zonnetje te zetten.
Wat is hij voor iemand? En wat speelt er allemaal tussen hem en de mensen met
wie hij te maken heeft? Bij de voorbereiding bleek de aandacht vooral getrokken
te zijn door dat laatste, die onderlinge en vaak oermenselijke verhoudingen
tussen mensen. Daarover zal iets aan de orde komen op deze zondagen in
oktober.
Hopelijk zit er muziek in, en biedt het ons stof om de verwachting levend te
houden.

Voor 2020 zijn de volgende series gekozen:
Serie 01 Epifanie
Serie 02 Familie
Aswoensdag
Serie 03 Marcus
Biddag voor gewas en
arbeid
Palmzondag
Stille week en Pasen
Serie 05 Paulus revival
Serie 06 Landschap
Pinksteren

Serie 07
Serie 08
Serie 09
Serie 10
Serie 11

Jakob
Zomergasten
Geloof en geluk
Jakob
Deuterocanonieke
boeken
Serie 12 Jesaja
Kerstavond en
Kerstmorgen

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over
kunnen vinden.
De voorgangers zijn:
04-10
11-10
18-10

Lineke Buijs
Barbara de Beaufort
Hilde Boekeloo
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25-10

Just van Es
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PROTOCOL JUNI 2020
Uitgangspunten (een combinatie van overheidsregels en PKN-richtlijnen):
tot 1 juli geldt een maximaal aantal personen van 30;
tussen de kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te
worden;
huisgenoten mogen naast elkaar zitten;
gemeentezang is niet mogelijk; ook neuriën is vooralsnog niet veilig
verklaard;
er zijn geen collectes, ook geen schaalcollectes;
de opzet van de liturgie is als gebruikelijk, maar de dienst duurt korter;
de organist overlegt met de voorganger over de te spelen
muziek/liederen; in voorkomende gevallen worden de liederen boven bij
het orgel gezongen door één zanger(es); ook kan er een solo-instrument
meespelen;
vooralsnog is er geen mogelijkheid voor het delen van brood & wijn;
Logistieke maatregelen:
de gemeenteleden en de vaste groep belangstellenden wordt gevraagd
zich voor één of meer diensten op te geven op het
e-mailadres: pghuizinge.aanmelden@gmail.com
wie geplaatst is krijgt daarvan bericht;
per dienst zijn naast de ouderling van dienst en de afkondiger ten
hoogste één of twee andere kerkenraadsleden aanwezig;
twee kerkenraadsleden houden toezicht en wijzen de mensen hun plaats;
er is een looproute aangegeven over het middenpad;
de liturgie-boekjes liggen klaar op de banken en stoelen en geven de
juiste plaatsen aan;
de kerkgangers wachten buiten, met gepaste onderlinge afstand, en
worden één voor één of per tweetal binnen gelaten en naar hun plaats
gewezen; de kerk wordt van achter (koor) naar voor (hal) gevuld;
de afkondiger haalt als iedereen zit de voorganger en de ouderling van
dienst op uit de consistorie;
de afkondiger, de ouderling van dienst en voorganger lopen naar hun
plaatsen;
na de afkondigingen, het aansteken van de leeskaarsen en het stil gebed
gaat de voorganger naar de preekstoel;
na afloop lopen de voorganger en de ouderling van dienst naar de
consistorie en wordt de kerk op aanwijzing van de dienstdoende
kerkenraadsleden van voor (hal) naar achter (koor) verlaten;
koffie en thee na afloop kan alleen bij mooi weer buiten: iedereen blijft
zitten totdat koffie en thee in de hal zijn klaargezet in wegwerpbekers en
kunnen worden meegenomen naar buiten;
gebruik van het toilet alleen bij hoge nood; er zijn papieren handdoekjes
en desinfecterend middel aanwezig;
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We overwegen om begin en einde van de dienst met beeld op te nemen en dat
toe te voegen aan de gebruikelijke YouTube-opnames, zodat mensen thuis de
bemoediging en de zegen niet alleen horen maar ook zien. Hoe dit allemaal gaat
werken weten we ook nog niet. De tijd zal het leren.

Tijdens de dienst zal er niet worden gecollecteerd.
U kunt uw gift hiervoor overmaken op de bankrekening van de Diaconie:
NL 14 TRIO 0379 5211 13 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Huizinge
Voor het onderhoud van de Kerk kunt u een bedrag storten op de bankrekening
van de Kerkrentmeesters:
NL76 RABO 0342 2596 95 t.n.v. Prot. Gem. Huizinge

Als u de kerkdienst wilt bezoeken dient u zich voorlopig per mail aan te melden
op het mailadres:

pghuizinge.aanmelden@gmail.com
uiterlijk tot zaterdagochtend 12:00 uur.
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Zondag 4 oktober 2020
Voorganger:
Bijzonderheden:
Thema:
Organist:
Ouderling van dienst:
Bloemen:
Afkondiger:
m.m.v.:

Lineke Buijs

Lezing:

Genesis 25: 19 – 27
Romeinen 12: 9 - 16

Meer dient minder
Kees Steketee
Arie Jan de Jong
Martje Star
Gerrie Kapper

Toelichting:
Jakob krijgen we te zien in allerlei verhoudingen tot de mensen rondom hem, en
vaak is er veel gedoe in die verhoudingen. Dat begint al voordat hij geboren
wordt. Hij is er een van een tweeling, en al in de schoot van moeder Rebekka
levert dat problemen op.
Veel gedoe, en in die zin bieden de verhalen ons een spiegel van wat er tussen
mensen gebeurt, tussen mannen en vrouwen, partners, ouders en kinderen,
broers en zussen, dingen die van alle tijden zijn en waar ook vandaag veel
herkenbaars in terug te vinden is.
En in dat herkenbare wordt er ook een groter perspectief geopend.

Diaconale collecte: Kerk in actie – Actie Sprinkhaan, verjaag de honger.
Een enorme golf woestijnsprinkhanen vreet Oost-Afrika en Zuid Azië kaal.
Boeren in landen als Ethiopië, Zuid Soedan en Pakistan raken hun oogst en
daardoor hun inkomen kwijt. Kerk in actie ondersteunt de beproefde bevolking
met het opzetten van waarschuwingssystemen en voedselnoodhulp.
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Zondag 11 oktober 2020
Voorganger:
Bijzonderheden:
Thema:
Organist:
Ouderling van dienst:
Bloemen:
Afkondiger:
m.m.v.:

Barbara de Beaufort
Kees Steketee
Dick Jalink
Roely van Leeuwen
Arie Jan de Jong

Lezing:
Toelichting:

Diaconale collecte: Artsen zonder grenzen – Vluchtelingenkampen en
sloppenwijken in Bangladesh.
In de kustregio van Bangladesh ligt het stadje Cox Bazar met zo’n 50.000
inwoners en het vluchtelingenkamp Katapalung. In dit grootste
vluchtelingenkamp er wereld verblijven ongeveer 1 miljoen vluchtelingen uit
het buurland Myanmar. Er is te weinig drinkwater en er zijn open riolen met
allerlei ziekten tot gevolg. In Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, leven
miljoenen mensen in sloppenwijken.
Artsen zonder grenzen verleent in beide situaties medische hulp en
psychologische ondersteuning.
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Zondag 18 oktober 2020
Voorganger:
Bijzonderheden:
Thema:
Organist:
Ouderling van dienst:
Bloemen:
Afkondiger:
m.m.v.:

Hilde Boekeloo

Lezingen:

Genesis 28: 10 – 22.

Tussenruimte
Kees Steketee
Roely van Leeuwen
Martje Star
Dick Jalink

Toelichting:
Jakob krijgt van zijn moeder en van zijn vader het dringende advies om van huis
weg te gaan en zo te vluchten voor zijn broer Esau.
Haastig maakt Jakob zich uit de voeten. Op aanbeveling van zijn ouders reist hij
richting Charan, naar zijn oom Laban.
Onderweg slaapt hij in het open veld.
Ik kan me voorstellen dat Jakob zich erg kwetsbaar heeft gevoeld daar onder de
sterrenhemel. Zonder beschutting of bescherming.
Helemaal in zijn eentje, of in ieder geval; zonder zijn beide ouders en zonder
zijn grote broer. Ver weg van de plaats waar hij was opgegroeid.
Er was veel om over na te denken. Ik denk niet dat Jakob gemakkelijk insliep.
Tijdens een van die nachten krijgt hij een droom. Een belangrijke openbaring.
Door de droom, waarin een ladder, engelen en Godzelf aan hem verschijnen,
wordt zijn oude bestaan in een nieuw perspectief gezet...

Diaconale collecte: Kerk in actie – Wereldvoedseldag: landbouw in Rwanda
In het kleine dicht bevolkte land Rwanda leeft 70% van de inwoners van de
landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is, leeft 40% van de inwoners
onder de armoedegrens. Rwandese diaconessen hebben een trainingscentrum
opgericht en een landbouwprogramma. De zusters hebben een
demonstratieboerderij en trainen de lokale bevolking om de voedselzekerheid
en de onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren.
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Zondag 25 oktober 2020
Voorganger:
Bijzonderheden:
Thema:
Organist:
Ouderling van dienst:
Bloemen:
Afkondiger:
m.m.v.:

Just van Es

Lezingen:

Genesis 35: 27 – 29.

Kees Steketee
Grietje Schanssema-Ritsema
Roely van Leeuwen

Toelichting:
Na alle verwikkelingen tussen Jacob en Ezau sterft hun vader Isaak.
De verzoening tussen de beide broers maakt het mogelijk dat zij samen hun
vader begraven.
Wat moeten zij over zijn leven zeggen? Hij heeft eigenlijk niets gedaan, deze
aartsvader. Tussen Abraham en Jacob in. Een schakel. Wat valt er te zeggen over
iemand over wie eigenlijk niet veel te zeggen valt?

Diaconale collecte: De Open Hof
De Open Hof is een opvanghuis 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,
drugsgebruikers, heroïneprostituees, alcohol- en andere verslaafden.
De Open Hof is een oecumenisch, diaconaal en pastoraal centrum. Het centrum
wordt mede in stand gehouden door de Groninger kerken. Ook de gemeente van
Huizinge ondersteunt dit opvanghuis door regelmatig te collecteren.

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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