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Dienst van vandaag:
De trein naar Betlehem
ds. L. Schermers
De kerstboom is weer weg, de lichtjes weer opgeruimd
Eerste lezing II Kon. 4: 42-44
en niemand denkt er nu al aan kerst 2015………of toch
Tweede lezing Markus 8: 1-21
wel? In 2009 hebben we in onze Ontmoetingskerk de
musical Ester opgevoerd, en in 2011 hebben we een
groot passie concert gedaan en in 2013 het
Sobere maaltijd
vredesconcert. Wanneer we die lijn doortrekken
Op woensdag 18 februari 2015 is het
komen we uit in 2015, toch? Dus dit jaar staat er weer
aswoensdag, het begin van de
iets te gebeuren. Achter de schermen hebben Rianne,
veertigdagentijd.
Niels, Agnes en ik diverse scripts tegen het licht
We willen bij elkaar komen om een
gehouden en we hebben een musical gevonden! Of
sobere maaltijd te vieren.
het leuk wordt hangt niet van ons af maar van u! Onze
Met deze maaltijd willen we onze
keus is gevallen op een kerstmusical ”De trein naar
verbondenheid uitdrukken met mensen in de
Betlehem”.Op woensdag 11 februari willen we een
samenleving, ver weg en dichtbij, die wel wat extra
informatie avond in de ontmoetingsruimte organiseren,
steun kunnen gebruiken.
komen jullie ook? Natuurlijk mag je iedereen mee
De maaltijd zal worden afgewisseld met
nemen die dat ook leuk vind want iedereen mag mee
momenten van bezinning.
doen, kerkelijk of niet kerkelijk. En wanneer je denkt:
ik ben daar te oud voor, of ik kan niet zingen, of welke
Er zal gecollecteerd worden voor een goed doel.
rede je ook denkt te hebben om niet mee te doen,
Aanvang: 18.00 uur in de ontmoetingsruimte.
maar eigenlijk vind je het toch wel leuk, kom dan
Er hangt een lijst bij het koffieloket waarop u zich kunt
gewoon even kijken! Want we zoeken niet alleen
opgeven voor de maaltijd.
mensen die op de planken willen staan, maar zeker
We hopen elkaar daar te ontmoeten!
ook mensen die voor de catering willen zorgen, en die
kleding willen maken en bouwers van decorstukken,
Filmavond
EHBOers, mensen die iets hebben met techniek en
Op vrijdagavond 13 maart 2015 wordt er weer een
noem maar op. De uitvoering(en) zullen tussen
filmavond georganiseerd. Er zal een mooie familiefilm
Sinterklaas en kerst zijn, de datum, daar puzzelen we
te zien zijn, welke, dat blijft nog even een verrassing…
nog even over. Het doel van het project is om weer
Zet u/jij de datum vast in de agenda?
lekker een aantal maanden met elkaar aan de slag te
Commissie V&T
gaan, dat is goed voor de kerkelijke gemeente, en ook
voor u. Ik zie jullie allen graag op 11 februari!
Eric Huizer
Lief en Leed:
De heer van de Windt is opgenomen is het IJsselland
ziekenhuis en zal een kaartje zeker op prijs stellen.
De bloemen van deze zondag gaan naar....
Het kamer nummer is: A250.
…. dhr. M. Lankhaar, ter bemoediging.
A. Pols
Gebed in een onrustige wereld
Dit is de kop van een stukje op de website
www.MijnKerk.nl, waar de dagelijkse actualiteit wordt
besproken. Op radio 3FM is het nummer “Iron Sky”
van Paola Nutini uitgeroepen tot “Megahit” als reactie
op de recente gebeurtenissen in Parijs.
Maar het nummer gaat over mee. De wereld is
onrustig. Mensen lijken goed en vreedzaam
communiceren te verliezen in de trend van
individualisme. Het bemoedigende is dat zulke
bewegingen altijd weer tegenkrachten oproepen. Dat
bewijst de geschiedenis: elke storm heft zichzelf
tenslotte op.
Op de achterkant de tekst van het lied en de vertaling.

Koster
17-01 t/m 23-01 dhr. C. v. d. Schans
24-01 t/m 30-01 dhr. H. Broekhuizen
Kerkdienst zondag 1 februari
10.00 uur Ds. Tromp
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SONGTEKST IRON SKY – Paolo Nutini

Vertaling (van radio 3FM dj Giel Beelen):

We are proud individuals
Living for the city
But the flames
Couldn’t go much higher

We zijn trotse individuen
Die alles geven voor het leven
Maar de vlammen
Kunnen niet veel hoger branden

We find God and religions
To bait us with salvation
But no one, no nobody
Can give you the power

Wij vinden God en religies.
Om ons te vullen met verlossing.
Maar niemand, nee niemand
Kan je de kracht geven

To rise
Over love
Over hate
Through this iron sky that’s fast becoming our mind
Over fear and into freedom

Om uit te stijgen boven liefde
en boven haat
Door deze ijzeren hemel
die hard op weg is om onze geest over te nemen
Voorbij angst en richting vrijheid

Oh, that’s life
That’s dripping down the walls
Of a dream that cannot breathe
In this harsh reality
Mass confusion spoon fed to the blind
Serves now to define our cold society

Oh, het leven
Dat druipt langs de muren
Van een droom die niet kan ademen
In deze harde realiteit.
Massa verwarring, gevoerd aan de onwetende,
Dient nu onze koude samenleving te definiëren

From which we’ll rise
Over love
Over hate
Through this iron sky that’s fast becoming our mind
Over fear and into freedom
You’ve just got to hold on

Van waaruit we zullen stijgen
boven liefde, en boven haat.
Door deze ijzeren hemel
die hard op weg is om onze geest over te nemen
Voorbij angst en richting vrijheid
Je moet het gewoon vast houden

Speech (by Charlie Chaplin from his film The Great
Dictator):
“To those who can hear me, I say – do not despair.
The misery that is now upon us is but the passing of
greed – the bitterness of men who fear the way of
human progress. The hate of men will pass, and
dictators die, and the power they took from the people
will return to the people. And so long as men die,
liberty will never perish… Don’t give yourselves to
these unnatural men – machine men with machine
minds and machine hearts! You are not machines! You
are not cattle!… You are men! You, the people, have
the power to make this life free and beautiful, to make
this life a wonderful adventure…. let us use that power
– let us all unite.”

SPEECH (van Charlie Chaplin in zijn film The Great
Dictator):
"Voor degenen die mij kunnen horen, zeg ik wanhoop niet. De ellende om ons heen, is slechts het
doorgeven van hebzucht - de bitterheid van mensen
die bang zijn voor de manier van de menselijke
vooruitgang. De haat van mensen zal voorbij gaan, en
dictators zullen sterven. En de macht die ze afnamen
zal weer terugkeren naar de mensen. En zolang
mensen sterven, zal vrijheid nooit verloren gaan. Geef
jezelf niet over aan deze onnatuurlijke mannen machine mensen met machinegeweren geest en
machine harten! U bent geen machine! U bent geen
vee! ... U bent mens. U, de mens, heeft de macht om
dit leven vrij en mooi te maken, om dit leven een
prachtig avontuur te maken.
Laten we die macht gebruiken - laat ons verenigen "

From which we’ll rise
Over love
Over hate
Through this iron sky that’s fast becoming our mind
Over fear and into freedom
Freedom, freedom
Oh, rain on me
Rain on me
Rain on me

Van waaruit we zullen stijgen
boven liefde,
boven haat.
Door deze ijzeren hemel
die hard op weg is om onze geest over te nemen
Voorbij angst en richting vrijheid
Vrijheid,
vrijheid Van waaruit we zullen stijgen.

