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DE SCHUTSE
● Voorganger:
Mw. ds. S. Bloemert,
Heerlen.
● Collecte:
1. Diaconie - Algemeen.
2. Eredienst.
● Vandaag:
Oppasdienst
Voor 0-4 jarigen.
Kindernevendienst
Voor de kinderen van het
basisonderwijs.
Jeugdkapel
Voor de jongeren van het
voortgezet onderwijs.
● Bloemen:
Timber van Willegen,
Ruit 20.
Mw. Ellij van der Meij Geel, Zijdelwaardplein 48.
Beiden met een groet uit
de gemeente.

● Na de dienst:
Koffie, thee en limonade.

LITURGIE
Liederen:
Ps. 90: 1, 2 en 8
NLB 301K (Kyrië)
NLB 713: 1, 3 en 5
UB 689
NLB 859: 1 en 2
NLB 973: 1 t/m 4
NLB 1005: 1 t/m 5
NLB 961
NLB 756: 1 t/m 6
Lezingen:
Genesis 41: 53-42: 8
Mattheüs 25: 31-45
(Bijbel in Gewone Taal)

Berichten van overlijden
Op vrijdag 10 november is onze oud-predikant Hendrik (Henk)
Favier overleden. Hij was van 1999 tot 2004 belast met het
ouderen pastoraat in onze gemeente en in 2004 werd hij de
eerste oecumenische pastor voor de Hemen, namens de Raad
van Kerken. Henk Favier is 84 jaar geworden. De afscheidsdienst en de begrafenis hebben vrijdag 17 november plaatsgevonden. Gerie van Schaik, scriba.
Op donderdag 16 november is na een kort ziekbed in het AMC
overleden ons gemeentelid Teuntje Adriana van Klaveren - Stevens. Zij woonde met haar man aan de Schans 206, en werd
77 jaar. De uitvaartdienst vindt plaats op woensdag 22 november om 10.00 uur in de Thamerkerk. Voorbede voor haar man,
kinderen, kleinkinderen en overige familie. Ds. Joep Dubbink.
Actie Schoenmaatjes
Zaterdag 4 november werden vele schoenendozen door de kinderen versierd. Ze kunnen nu gevuld worden met schoolspullen
kleine knuffels, speelgoed en toiletartikelen. Ook losse artikelen zijn welkom. Vandaag en zondag 26 november kunt u spullen inleveren. De diaconie staat garant voor de verzendkosten
van de dozen, maar giften zijn welkom. Hiervoor staat een
schoenendoos in de Schutse. We hopen dat we meer dan 25
schoenendozen kunnen vullen. Helpt u mee?
Natasja Bos (jeugd) en Mieneke Schotanus (diaconie)
Amnesty brief
Na afloop van de dienst van vandaag kunnen belangstellenden
een brief van Amnesty International meenemen.
Mieke van Amerom.
Provider - De Bijbel in Lego!
Heb jij dat ook? Als je een verhaal leest dat je er gelijk een afbeelding bij bedenkt. Hoe zou jij de verhalen voor advent verbeelden in Lego? Tijdens deze creatieve provideravond verbeelden we de adventsverhalen met Lego en misschien kunnen we
er zelfs een kort filmpje van maken. Onze verbeeldingen zullen
we in de komende adventsweken in de diensten presenteren.
Doe je mee? Dinsdagavond 21 november 19.30 - 21.00 uur in
de jeugdruimte van de Schutse. Freddy en Florisca.
De Bijbel in middeleeuwse handschriften en miniaturen
In De Schutse vertelt woensdag 22 november Dr. Henk Aertsen
over middeleeuwse handschriften en miniaturen. De aanvang is
20.00 uur. Monnikenwerk noemen we het, de prachtige illustraties waarmee de letters versierd werden tijdens het
‘kopiëren’ van de bijbel in de middeleeuwen. Dr. Aertsen
(1943) doceerde aan de Vrije Universiteit de Engelse Taal- en
Letterkunde van de Middeleeuwen In 2006 werd hem de onderwijsprijs van de Faculteit der Letteren van de VU toegekend.
Wij gaan naar hem luisteren en genieten van de vele prachtige
illustraties die hij zal laten zien. Peter Lucas.

VERVOLG MEDEDELINGEN OP ACHTERZIJDE

KerkCafé over ongebreideld kapitalisme
Het KerkCafé opent vrijdag 24 november weer de deuren in De Schutse. Het onderwerp
is: maatschappelijke ontwrichting door ongebreideld kapitalisme. Over dit onderwerp verschenen de boeken ’kapitaal in de 21ste eeuw’ van Thomas Piketty en ‘Dit kan niet waar
zijn’ van Joris Luijendijk. Prof. dr. Jan Klaassen houdt een inleiding en gaat in discussie
met de aanwezigen. We starten om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. De
toegang is gratis maar voor consumpties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor
verdere informatie: zie de folder in de hal. Wij hopen weer velen van u te mogen begroeten. Namens de commissie KerkCafé: Gerie van Schaik.
Kerkdienst 26 november
10.00 uur: ds. Joep Dubbink, dienst van Schrift & Tafel.
La fille inconnue
In De Schutse is donderdag 30 november, vanaf 19.30 uur, de film ‘La fille inconnue’ te
zien. De film stond al eerder aangekondigd voor begin november, maar kon toen niet vertoond worden. De gebeurtenissen in ‘La fille inconnue’ zijn bepaald niet van wereldomspannende betekenis en betekenen ook al geen historische kentering. Als ze ‘werkelijk
plaatsgevonden zouden hebben’, zou het meer iets zijn voor een berichtje op bladzijde 3
van de Nieuwsbode voor Luik en omstreken. Maar is dat niet met veel dingen in de wereld, terwijl die wel juist van groot persoonlijk belang kunnen zijn. De film gaat over het
standvastige opkomen voor een enkel mens van wie het leven geheel weg gesponst
dreigt te raken. Het is dus een film waar veel over te zeggen is en nagepraat moet worden, dus echt een film voor Bezinning en Verdieping. Peter Lucas.
De Appelboom!
Een paar weken geleden zagen we in de kerkdienst een symbolisch appelboompje bij de
500 jaar Lutherherdenking, maar nu staat de echte! Op dinsdagochtend 10.00 uur werd
hij geplant. We maakten er een feestje van met dankbaarheid, koffie en appeltaart. Er
waren heel wat mensen op af gekomen. Bij het planten hebben we couplet 1 en 4 gelezen
van het lied ‘Wat zijn de goede vruchten’. De appelboom staat er als teken van vertrouwen in de toekomst van de kerk, als versiering van de omgeving van De Schutse, en hopelijk ook als drager van licht in de donkere wintertijd. We willen graag dat iedereen, die
vanuit het winkelcentrum de kant van De Schutse uitkijkt, licht ziet en een mooie boom.
Ook dit is een actie van ‘Kijk de kerk’! Een donatie wordt op prijs gesteld en kunt u overmaken op NL 70 RABO 0378 5548 75, ovv ‘gift appelboom’. Hartelijk dank! Kijk de Kerk.

