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1e collecte Diaconie
De kleur van het kanselkleed, het Antependium is groen,
de kleur van groei, hoop en toekomst
Voorganger:
Woonplaats
Ouderling van dienst:
Accordeon:
Oppasdienst:
Kindernevendienst:
Beamer:
1e collecte:

Ds. M. Gilhuis
Capelle a/d IJssel
Jannie van Buren
Corine Beaufort
Iris Boersma
Anne Oosten
Mariska Leenman
Frank Boersma
Diaconie

2e collecte:
3e collecte:
Koster:
Bij de deur werd u
verwelkomd door:

Plaatselijk kerkenwerk
Jeugdwerk
Rick Sollie
Wim Telleman en Jannie van
Lieburg

Koffieverzorging:

Mingas Pieterson, Hermien
Erenstein, Ida van Wijngaarde

De volgende dienst
Zondag 17 september zal ds. T.R. Schep in de Oosterkerk
voorgaan; aanvang 9 uur 30
Pastorale groet
Vandaag gaan als groet en bemoediging van de gemeente de
bloemen naar familie Beekwilder - Berkhof, Boeroestraat 36,
2905 SK.

Een aantal van de collecten zijn nodig voor de diaconie.
Diaconie is de christelijke barmhartigheid voor de mensen die
het wat minder goed hebben bij ons in de buurt en in onze
kerkelijke gemeente. De zorg aan deze mensen behoort tot
een vast onderdeel van onze eredienst te zijn! Het diaconaat
en de diaconie zijn nauw met elkaar verbonden.
Het diaconaat omvat het diaconale werk (het 'maatschappelijk
werk' van de kerk), terwijl de diaconie de instantie binnen de
kerk is die bij uitstek-maar niet uitsluitend-verantwoordelijk
is voor het diaconale werk.
Diaconie is de christelijke barmhartigheid voor de mensen die
het wat minder goed hebben.
Namens de diaconie, Elna Sollie
BRAINSTORMEN KERSTMARKT
We moeten op tijd beginnen met de voorbereidingen en het
verzinnen en maken van leuke kerst knutsels voor de
kerstmarkt. Dat is wat we als voorbereidingscommissie vorig
jaar tegen elkaar hebben gezegd.
Want we waren het er wel met elkaar over eens dat er dit jaar
weer een kerstmarkt moet gaan komen.
Het startweekend ligt nog voor ons, maar toch willen wij alvast
een oproep doen. Wie vind het leuk om creatieve ideeën met
elkaar te delen, is zelf creatief en wil graag dingen maken, of
wil gewoon meedenken over de invulling van de kerstmarkt.
Denkt u ik ben wel iemand die onder één van deze
categorieën valt , dan willen we u graag uitnodigen op
dinsdag 26 september om 20.00 uur in de Oosterkerk.
We hopen dan onder het genot van een kop koffie met elkaar
te gaan brainstormen over de kerstmarkt 2017.
Namens de voorbereidingsgroep Elly v.d Knaap

Verjaardagsgroet
Met een hartelijke felicitatie gaan er kaarten naar de heer S.
de Roodt (93 jaar), Bazuin 165, 2907 GH, de heer N. Bouwen
(85 jaar), Bakboord 48, 2904 LB, mevrouw J. H. Honders van Duijvenvoorde (80 jaar), De Baronie 203, 2904 XG,
mevrouw D. J. Klein Nulent - Gelderman (90 jaar), St.
Helenabaai 310, 2904 AE, mevrouw P. van der Plaat - van Es
(83 jaar), De Baronie 232, 2904 XH, en de heer J. L. Ketel (91
jaar), St. Helenabaai 902, 2904 AE.

Vermelding huwelijksjubilea
Steeds vaker horen we dat een huwelijksjubilea gevierd is en
uw naam niet in Kerknieuws vermeld is. De reden hiervan is
dat uw huwelijksdatum niet bekend is bij de
ledenadministratie. Mocht u een heuglijk feit als deze willen
delen met uw gemeente, geef dan uw huwelijksdatum door
aan onze wijkadministratie, e-mail: pdvwingerden@casema.nl

Ontmoeting Oosterkerk
De zomerontmoetingsmiddagen waren zo gezellig dat het
naar meer smaakt. Regelmatig hebben we de vraag gekregen
of we hiermee door kunnen gaan. Daarom willen we elke
derde donderdag van de maand, van 14.00 tot 16.00 uur, de
kerkdeuren open zetten voor ontmoeting van kerk en wijk, te
beginnen op donderdag 21 september. Allen van harte
uitgenodigd!
Kaartengroet
Elke zondag liggen er kaarten in de kerk. Deze zijn bedoeld
om iemand een stukje aandacht te geven. Een persoonlijke
felicitatie bij het afgeven van de verjaardagskaart, een
luisterend oor bij de pastorale groet. Wij hopen dat we dit als
gemeente samen willen doen. Het kost niet veel tijd maar is
van grote waarde omdat we zo al onze gemeenteleden zien
en leren kennen.
Heeft u/ heb jij vragen hierover, kom er mee naar ons toe.
Namens het pastorale team, Jannie van Buren
Startweekend in de Oosterkerk: Kerkproeverij

Op zaterdag 23 en zondag 24 september luiden we het
nieuwe winterseizoen in met het startweekend. Het thema
voor dit weekend is: 'kerkproeverij: een open huis'.
Op de zondag willen we een vriendendienst houden: u wordt
allen uitgedaagd eens met een vriend of vriendin, bekende of
familielid naar de kerk te komen. Iemand die normaal
gesproken niet zomaar over de drempel stapt, maar hier best
voor open staat. Ook om hiervan met elkaar te leren, maar
vooral om niet te bescheiden te zijn in het uitdelen van het
mooie dat God ons geeft.
Op de zaterdag willen we 's avonds graag met elkaar eten.
Het programma voor zaterdag begin rond 17:00 uur met een
drankje. Om 18:00 starten we met de (vegetarische) maaltijd.
De maaltijd zal in het teken staan van de ‘Herberg’ waarin we
elkaars gast en gastheer zijn. Eten verbindt en het is ook nog
eens letterlijk een proeverij. Ook dan zijn gasten van harte
welkom!

Praktisch:
U kunt zich (en uw gasten) aanmelden door het formulier in te
vullen dat op de website staat (www.deoosterkerk.nl onder
‘Activiteiten’). Voor wie geen internet heeft, ligt er in de hal
van de Oosterkerk een intekenlijst of kunt u zich telefonisch
(010-4587613) opgeven.
Wilt u zich voor 18 september voor de maaltijd opgeven,
zodat we weten op hoeveel deelnemers we kunnen
rekenen??
Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u dat via de website
opgeven of aan Addy Koster (boven genoemde
telefoonnummer) doorgeven.
Aan het eind van de avond wordt u gevraagd naar
draagkracht een bijdrage te leveren aan de kosten van de
avond.
Ruben Schep, Joke Ooms en Addy Koster

Liturgie:
Thema: En ik dan?
Lied 8: 1, 3 en 4 (Psalm 8)
Bemoediging en groet
Waar deze dienst over gaat
Lied 301 j
Gebed om ontferming (deel 1)
Lied 301 j
Gebed om ontferming (deel 2)
Lied 301 j
Gebed om ontferming (deel 3)
Gloria: lied 916
Gebed bij de schriften
Met de kinderen
Kinderlied Wij gaan voor even uit elkaar
Lezing: Lukas 15:11-32
Lied 897
Verkondiging
Lied 833 (4x in het Nederlands)
Gebeden
Gaven
Slotlied: lied 418
Zegen

Lezing: Lukas 15:11-32 11Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. 12De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij
het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13Na enkele dagen verzilverde de jongste
zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 14Toen hij alles had
uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15Hij vroeg om werk bij een van de
inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. 16Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de
varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten
in overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen
de hemel en tegen u, 19ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” 20Hij
vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn
zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 21“Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben
het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” 22Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek
het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en
feestvieren, 24want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze
begonnen feest te vieren. 25De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans.
26Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 27De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen,
en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” 28Hij werd woedend en wilde niet
naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. 29Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik
voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met
mijn vrienden feest te vieren. 30Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u
voor hem het gemeste kalf geslacht.” 31Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou.
32Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was
verloren en is teruggevonden.”’

