MEDEDELINGEN
Koffie / thee / limonade
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten onder het genot van
koffie, thee of limonade.

Protestants Kralingen

De wereldwinkel is aanwezig.
Vanavond om 19.30 uur:
maandelijkse Taizégebedsviering in Pro Rege
Taizégebedsvieringen hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, korte lezingen, en stilte. Ze worden gevierd in
een eenvoudig ingerichte kerkruimte met
iconen en kaarsen die het gebed ondersteunen. Na afloop is er koffie en thee. Voor alle
leeftijden: wees welkom!
he qi (china): biddend in gethsemané

Hoflaankerk, zondag 13 april 2014

Waken en
bidden
INFORMATIE OVER DE GEMEENTE:
kerkblad Caleidoscoop
www. protestantskralingen.nl
predikanten:
ds Ilse Hogeweg | t: (010) 435 41 44
e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl
ds Rian Veldman | t: 06 142 730 13
e: r.veldman@protestantskralingen.nl

voorganger: ds Rian Veldman
ouderlingen: Essel Valkenburg en Jakob Brederveld
diakenen: Chiel Bakker en Hiddo Oosterhuis
lector: Antje van der Veen
organist: Wouter van der Wilt
kindernevendienstleiding XL met oppas: Sabina de
Lange en Annemieke Melching-de Bruijn
kosters: Pieter van Drunen en Leonard de Vos

verklaring van de symbolen:

DIENST VAN HET ANTWOORD

F = Liedboek en v = beamer

dank- en voorbeden,

(de kinderen worden vanwege ‘kindernevendienst xl’ deze
keer al vóór de dienst naar de o nésimuszaal gevraagd)
VOORBEREIDING

orgelspel

gezongen ‘Blijf bij mij’ (4)
en afgesloten met:
stil gebed, Onze Vader

mededelingen

welkomstwoorden door de ouderling
F openingslied (allen gaan staan)

intocht van de kinderen met Palmpaasstokken
v allen zingen daarbij: ‘Palmpasen’

lied 550

(Elly en Rikkert) (5)

stilte, bemoediging en drempelgebed:
voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
allen:
die hemel en aarde gemaakt heeft
v
(...) (1)
(allen gaan zitten)
F psalm van de zondag: 118: 7, 8 en 9

gebed om ontferming
F afgesloten met lied 547: 2, 3 en 6
DIENST VAN HET WOORD

collecte
1. kerk, 2. straatpastoraat
F zingen slotlied 1010 (staande)

zending en zegen
beantwoord met 3 x gezongen ‘Amen’
orgelspel

komende vieringen op weg naar pasen:

gebed van deze zondag
v zingen projectlied:

v telkens afgewisseld met

Witte Donderdag, 19 uur, Hoflaankerk
(2)

‘De stilte is uw huis’ (melodie lied 512)
v schriftlezing Matteüs 26: 36-46

(3)

F zingen lied 571

UITLEG EN VERKONDIGING
v zingen lied: ‘Blijf bij mij’

(4)
(Taizé, muziek Jacques Berthier)

ds Ilse Hogeweg | Heilig Avondmaal
aansluitend (20.30 uur) live vertoning ‘The Passion’ op de beamer

Goede Vrijdag, 19 uur, Pro Rege
ds Rian Veldman | lezing van het lijdensverhaal volgens Matteüs,
afgewisseld met gezang en voorbeden, meditatie rondom het kruis

Stille Zaterdag, 22 uur, Hoflaankerk
ds Rian Veldman | Paaswake

Paasmorgen, 10 uur, Pro Rege
feestelijke viering waarin doop van Gijs de Jong, Ezra Hillebrand en
Edwin Muijs v.d. Moer. Muzikale medewerking van
Cantorij Protestants Kralingen o.l.v. cantor Pieter van Breugel.

