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Erediensten
Zondag 14 januari 2018 – Kanazondag – 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger ds Kees Bregman; m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten. In het kader
van het Orgelfestival krijgt de viering een bijzonder accent. Allerlei elementen uit de liturgie krijgen muzikaal
gezelschap van delen uit de Grote en Kleine Orgelmis van Joh. Seb. Bach, zgn. ‘orgelverzen’, zoals BWV
671 Kyrie, Gott Heiliger Geist; BWV 675 Gott in der Höh‘ allein sei Ehr; en BWV 683 Vater unser. Verder
speelt Gonny van der Maten een Duet uit de III. Clavierübung, het koraal ‘Schücke dich o liebe Seele’ (BWV
654) en tot slot de Fuga in Es BWV 552. De cantorij zingt het Kyrie Gott Heiliger Geist. We lezen Johannes
2:1-11 over het ‘principe’ teken van Jezus. Eerst roept zijn moeder uit de nood van mensen. En dan laat hij
Gods glorie zien, niet meteen, niet op afroep, maar als zijn uur gekomen is. Het gaat van kyrie naar gloria,
onweerstaanbaar. Mooi om musisch en mystiek over te mijmeren. Reden om te blijven hopen. In deze viering
groeten we Richard Pol, die afscheid neemt als ouderling voor bestuurszaken. Bedankt voor alles, Richard!
Zondag 21 januari 2018
Er is deze zondagmorgen geen dienst in de Oude Kerk
10.00 u Petrus en Pauluskerk, oecumenische viering
10.00 u De Open Hof, gezamenlijke dienst PGS, (her)bevestiging ambtsdragers
Avondmuziek in de Oude Kerk, zondag 21 januari 16.00 uur
De avondmuziek in het kader van het Orgelfestival heeft het karakter van een ‘orgelvesper’. Jan Jansen
(orgel), Martha Bosch (sopraan) en een gelegenheidskoor o.l.v. Gonny van der Maten voeren werk uit van
Hayo Boerema (Petite Messe Solennelle), Felix Mendelssohn-Bartholdy (Hör’ mein Bitten) en Charles V.
Stanford (Jubilate Deo). Kees Bregman draagt voor uit psalmenpoëzie en overweegt in het kort de betekenis
van het orgel als ademinstrument. Toegang vrij; bijdrage na afloop heel welkom.

Uit de gemeente
Vooraankondiging Stamppottenbuffet: elkaar ontmoeten hartje winter!
Het aangekondigde stamppottenbuffet voor senioren heeft een nieuwe datum gekregen. Op donderdag 15
februari bent u tussen 17.00 en 19.00 uur welkom op het koor van de Oude Kerk.

Agenda
Oecumenische Ochtendkring: op dinsdag 23 januari, 10.00-11.30 uur, pakt de Ochtendkring de draad weer
op. Thema en trefwoord dit keer is ‘spiegel’, wat direct herinnert aan de raadselspiegel van 1 Korintiërs 13 én
de toverspiegel in het sprookje van Sneeuwwitje. De spiegel duidt op een grenservaring, een blik op een
andere wereld. Zo komen het alledaagse en het geestelijke bij elkaar. Mooi om met elkaar over te lezen –
Bijbel en poëzie – en er samen over te spreken! Wees welkom en schuif aan! Aanmelden is niet nodig. Geef
even uw e-mailadres op wanneer u tevoren de teksten wilt lezen. Graag tot ziens! ds Kees Bregman
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