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- Thema: ‘Jezus komt bij Pilatus’
- Bijzonderheden: Palm- en Passieviering met wisseling van kleuren van rood
naar paars; met intocht met palmpaasstokken
- Lezingen: Jesaja 50: 4-9; Filippenzen 2: 5-11; Lucas 23: 1-7.13-25
- Liederen: 555, 554, 118, 368d, 561, 339a, 558, 556
Gezongen amen
Enkele maanden lang hebben we onze eredienst besloten met het zingen van
lied 421, een gezongen vredeswens. Na consultatie van de taakgroep
eredienst heeft het moderamen besloten om dit lied in principe te reserveren
voor onze avondmaalsvieringen, en in reguliere diensten een gezongen ‘Amen’
te gebruiken. Daarvan bestaan overigens verschillende vormen. Vandaag
gebruiken we het ‘Amen’ dat de laatste jaren bij ons gebruikelijk was.
Bloemen
De bloemen van deze week gaan met een hartelijke groet vanuit onze
wijkgemeente naar Bert Hof, Hermelijnlaan 25
Collectedoelen
1- KiA jeugdwerk JOP.
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord maar de
vraag is of de boodschap nog wel over komt. Daarom heeft JOP een nieuw
spel ontwikkeld: De PaasChallenge. Een nacht lang kruipen de jongeren in de
huid van een hoofdpersoon van het paasverhaal en ervaren zo hoe de laatste
nacht met Jezus gevoeld moet hebben. De eerste editie was een groot succes.
2- Plaatselijke kerk
De collecte van Witte donderdag 18 april is
1-Avondmaalscollecte Werelddiaconaat.
Precious Stones is een lokale , christelijke organisatie in Myanmar, die wij via
Kerk in Aktie willen steunen.
De organisatie leert vrouwen om weerbaarder te worden en aan een eigen
inkomen te werken.
Ook jongeren krijgt Precious Stones bij elkaar. Ze leren voor zichzelf op te
komen, hun talenten te ontdekken en na te denken over seksualiteit en drugs.
De opbrengst van de noodhulpcollecte voor de schade door Idai van 7 april
was 2548,30 euro. verdubbelt door het College van Diakenen is dat
dus 5096,60 euro

Citaat van de week
‘Niet in het verzet tegen ons onvermogen de wereld te beheersen, maar in het
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Diensten in de Goede of Stille Week:
Witte Donderdag - 18 april, aanvang 19.30 uur
Met viering van de Maaltijd van de Heer
M.m.v.: Morgensterkoor o.l.v. Klaas de Haan
Organist: Klaas de Haan
Lector: Hannie Verkerk
Goede Vrijdag - 19 april, aanvang 19.30 uur
Met lezing van de passie volgens het evangelie van Lucas
Organist: Klaas de Haan
Lectores: Aliek de Bruin en Evert van den Brink
Paaswake - 20 april, aanvang 22.00 uur
Viering van het licht van Pasen, met doopgedachtenis
M.m.v.: Morgensterkoor o.l.v. Klaas de Haan
Organist: Klaas de Haan
Lectores: Eva Hexspoor en Jan-Daniël de Leede
Paasmorgen – 21 april, aanvang 10.00 uur
Gezinsviering
Met medewerking van combo o.l.v. Albert-Jan Schol
Organist: Klaas de Haan
Lector: Janneke de Leede
Rectificatie
In het dienstenoverzicht in het zojuist verschenen nummer van Kerkbrink staat
vermeld dat er komende maandag-, dinsdag- en woensdagavond een vesper is
in onze kerk. Dat klopt niet, er heeft verwisseling plaatsgevonden met de Kapel.
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Opstelling avondvieringen Stille Week
Als u meedoet met de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag van Stille
Zaterdag zult u merken dat we dan niet de stoelen op de trappen gebruiken,
maar dat we allemaal 'beneden' zitten, en wel in een variatie van de opstelling
zoals op de foto (Grote Kerk Den Bosch). Voor de toelichting zie de nederige
verschenen Paaswijkbrief.
Kruismeditatie.
Voor zover nodig nog even een herinnering.
Het is in onze gemeente good good service and good times. Aan het einde van
de dienst is er de zg kruismeditatie. Een moment dat u de bloemen bij het kruis
kunt leggen als gedachtenis aan het lijden van Christus en van de hele
mensheid. De bloemen op zaterdagochtend door de bloemengroep tot
boeketjes geschikt, die op Paasmorgen in de schikking worden opgenomen en
na de dienst als paasgroet kunnen worden meegenomen voor iedereen in jouw
omgeving die wel eens een opkikkertje nodig heeft.
Nel Dees.
Kliederkerk
Op Goede Vrijdag, 19 april 2019 is er kliederkerk in de Bethlehemkerk! Deze
keer is het thema: overwinnen. De deuren gaan om 10.00 uur open en we
beginnen om 10.15 uur.
Iedereen is van harte welkom!
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ouders / verzorgers (en die van je vriendjes) van je opa en oma mee te nemen.
Dan maken we elkaar weer een gezellige ochtend van! Voor de allerkleinsten
zal er oppas aanwezig zijn.
Geef je wel voor woensdag 17 april op via kliederkerkhilversum@outlook.com
.
Om de kosten te dekken zal er een 'kliederkerk'-bus staan voor uw vrijwillige
bijdrage. Deze wordt zeer op prijs gesteld!

Het is een leuke manier voor ouders en kinderen om elkaar te laten en te laten
andere ouders en kinderen te ontmoeten. Het is laagdrempelig, creatief en
gezellig: want ook dat is kerk-zijn!
Wij kunnen altijd hulp gebruiken:
Daarvoor zijn wij op zoek naar jongeren / ouderen:
- thuis pannenkoeken voor ons willen bakken en / of
- van 10.00 - 13.00 uur aanwezig zijn om hier en daar een handje te helpen, bv.
bij het
knutselen, de catering, enz.
Heb je nog vragen of wil je komen helpen? Spreek ons dan gerust van mail
naar kliederkerkhilversum@outlook.com
Kliederkerkteam
Corine, Gonda, Karin, Christa
Paasviering voor senioren
"Op weg naar Pasen met iconen"
Dinsdag 16 april is er een Paasviering voor senioren. Ook deze keer gebruiken
we van de
liturgie-suggesties van de Open Deur. Iconen are de primaire inspiratiebron in
deze viering.
Peter Hartman en Meine Keulen zorgen voor de begeleiding van de liederen.
Aliek de Bruin zal enkele liederen solo zingen.
Na de liturgie gebruiken we een broodmaaltijd met matzes en paasbrood.
We beginnen om 15.30 uur met koffie van thee en sluiten af om circa 18.00 uur.
Het is fijn als u zich opgeeft voor deze viering bij ondergetekenden.
Frida Hector telefoon: 035 6837016 of 06 23175070
Jeannet de Koning telefoon: 035 6242502
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Er komt een aangepaste actuele wijkgids op de website en een taakgroepenlijst
waarop alle namen vermeld staan van medewerkers aan alle taak en
werkgroepen in de Morgenster. Dus beide op de website beschikbaar en als
men een geprint exemplaar wil hebben dan kan dat bij de scriba aangevraagd
worden.
Agenda
- Vr. 12 en zat. 13 april: vastenweekend jongeren
- Zat 13 april 10.00 uur Palmpaasstokken maken
- Ma. 15 april 20.00 uur diaconievergadering
- Di. 16 april 15.30 uur Paasviering senioren
- Vr. 19 april. 10.00 - 13.00 uur Kliederkerk in de Bethlehemkerk
Films in de Veertigdagentijd 2019
Voor de achtste keer filmtheater Hilversum in samenwerking met de
Regenboogkerk en de Oud-katholieke parochie Sint Vitus tijdens de
Veertigdagentijd voor Pasen (ook wel vastentijd of lijdenstijd) een cyclus met
films over lijden en opoffering. Elke film wordt ingeleid en kort nabesproken.
I L VANGELO SECONDO MATTEO
Dinsdag 16 april 13.30 en 20.15 uur
Deze filmklassieker van de hand van de Italiaanse marxist Pier Paolo Pasolini
geldt nog altijd als de mooiste bijbelverfilming uit de geschiedenis. Opgenomen
in het arme zuiden van Italië, met alleen maar amateurs als spelers. Puur,
zonder opsmuk en ontroerend mooi.
Voor zijn verfilming van het leven van Jezus van Nazareth ging Pier Paolo
Pasolini alleen uit van het eerste evangelieboek, dat van Mattheüs. Niets werd
toegevoegd, allebes teksten zijn letterlijke citaten. In tegenstelling tot de
bombastische Hollywood-bijbelfilms uit de jaren '50 en '60 streefde Pasolini een
eenvoudige, pure en poëtische stijl na. Hij liet een Christus zien voor de armen
kiest, strijdbaar en sociaal geëngageerd. De locaties vond hij in het arme
zuiden van Italië. Alle acteurs, inclusief de moeder van de regisseur die Maria
op minderjarige speelt, zijn amateurs. Met deze film leverde Pasolini een puur
en volgens velen de beste verfilming van het leven van Christus.
De film wordt ingeleid door Ds. Jurjen Zeilstra (Regenboogkerk).
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De Morgenster
www.morgensteractueel.nl
Our mailing address is:
actueel@morgensterhilversum.nl
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