Protestants Kralingen

Met open handen

negev woestijn

Protestantse Gemeente Kralingen
Hoflaankerk, 22 februari 2015

Zondag ‘Roept hij mij aan’ (psalm 91),
eerste zondag van de 40dagentijd

voorganger: ds Ilse Hogeweg
ouderlingen: Pim van Loon en Bart Reinders
diaken: Marga Hirschfeld-Roodhorst
lector: Hennie van der Linden
kind van de zondag: Eline Lanzing
kindernevendienstleiding: Jeanette Doorduijn
organist: Freek Hordijk
kosters: Pieter van Drunen en Berend van Loon

orgelspel
VOORBEREIDING

verwelkoming en mededelingen door de ouderling
stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende):
v
Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hoor ons aan, eeuwige God
hoor naar ons bidden!
Gij, die onze harten aanziet
Gij, die onze diepten peilt,
blijf ons niet verborgen!
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf.
Gij, Heer, vergeef ons!
Doe ons weer leven
en maak ons weer nieuw,
geef ons uw genade!
Breng ons in het reine
met U en met elkaar
zegen ons met vrede
en laat lichten uw Aangezicht
amen
aanvangslied 536: 1, 2, 4 (dit zingen wij staande)

“Alles wat over ons geschreven is”

gebed om ontferming,
beantwoord door lied 299 E (I = mannen, II = vrouwen)

Kyriehymne

lied voor de veertig dagen 544: 1, 3, 5

“Christus naar wie wij heten”
DIENST VAN HET WOORD

gebed ‘open handen’ voor deze zondag
40dagentijdfilmpje
lied 541 met de kinderen

“Veertig jaren lopen door het hete zand”
kinderen gaan naar de nevendienst
schriftlezing Psalm 25
lied 902: 1, 4, 5

“Is God de Heer maar voor mij”

schriftlezing Marcus 1: 12 - 15
psalm 91: 1, 5, 6

“Heil hem wien God een plaats bereidt”
UITLEG EN VERKONDIGING
lied 1012: 1, 4, 5

“Geef aan de wereld vrede, Heer”
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
kinderen komen terug
inzameling van de gaven voor
		  1. kerk
2. bloemen in de kerk
lied 835: 1 en 4 (staande)

“Jezus ga ons voor”
zending en zegen
orgelspel

VOLGENDE VIERING:
Zondag 1 maart, 10 uur in Pro Rege
Voorganger: ds Ilse Hogeweg
m.m.v. jongerenkoor Nova Melodica

MEDEDELINGEN:
Oproep van de PKN:
De twee miljoen gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Nederland worden uitgenodigd
om via het invullen van een vragenlijst mee te
praten over de toekomst van hun kerk. Het onderzoek wil mensen laten meedenken over de
vragen: Hoe gaan we op weg naar de kerk van
de toekomst? Welke uitdagingen komen er op de
Protestantse Kerk af?
Tot en met 31 maart kunt u de vragenlijst invullen op: www.protestantsekerk.nl/kerk2025. Gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers
en predikanten, vul in !

40dagenboekje
Pak uit de kerk een 40dagenboekje mee. In die
boekjes staat voor iedere dag van de 40dagentijd

een overdenking: bijvoorbeeld een gebed, een
lied, een gedicht of een overweging. Ingestuurd
of geschreven door leden van onze gemeente. En
neem gerust extra exemplaren mee voor iemand
uit uw omgeving.

Spaardoosjes
Neem ook een 40dagenspaardoosje mee. De opbrengst is voor het werk van de Taizebroeders
in Bangladesh, die helpen bij de opbouw van de
vele kleine, nieuwe kerkgemeenschappen op het
platteland.
De spaardoosjes kunnen zondag 29 maart of in
de Stille week weer worden ingeleverd.

Huiskamergesprekken begin maart
Wat is geluk voor u, voor jou ?
Waar bent u, ben je dankbaar voor ?
Over deze vragen valt veel te zeggen en te bespreken. Dat willen we graag met elkaar doen.
Tussen 2 en 11 maart zijn er 9 huiskamergesprekken op verschillende datums, tijden en adressen.
U vindt ze op www.protestantskralingen.nl,
maar ook in de Caleidoscoop van begin februari.
Bij alle gesprekken is ofwel ds Ilse Hogeweg of ds
Rian Veldman aanwezig.
Het is voor de gastvrouwen en -heren prettig als
u zich ongeveer een week van tevoren aanmeldt.

Als kanker je raakt
Rita Renema, geestelijk verzorger in Pniël en
directeur van de stichting ‘Als kanker je raakt’
attendeert u op een ontmoetingsdag ‘Leven met
kanker’ in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort.
Dat is op zaterdag 7 maart, duurt van 10.30 uur
tot 17 uur. De dag is bedoeld voor kankerpatiënten en hun (directe) omgeving.
Meer op de website www.alskankerjeraakt.nl

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

