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5de zondag van Pasen,
‘Cantate’ (zingt)

Vrij leven

Voedselbank (uitgiftepunt Hoflaankerk) wil vrijdag na He-

melvaart iets extra’s doen voor zijn klanten. Dat kan alleen 

met uw hulp. Wilt u zondag 10 of Hemelvaart 14 mei iets 

meenemen voor de Voedselbank? De diakenen denken daar-

bij aan non-food: wasmiddel, tandpasta, etc. Dat zijn hele 

populaire producten bij onze klanten. (info Hiddo Oosterhuis)



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,
 die trouw houdt tot in eeuwigheid
 en niet loslaat de werken van zijn handen.
v: Hoor ons aan, eeuwige God
allen: hoor naar ons bidden!
v: Gij, die onze harten aanziet
 Gij, die onze diepten peilt,
allen: blijf ons niet verborgen!
v: Wij herkenden U niet,
 wij zochten onszelf.
allen: Gij, Heer, vergeef ons!
v: Doe ons weer leven
 en maak ons weer nieuw,
allen: geef ons uw genade!
v: Breng ons in het reine
 met U en met elkaar
allen: zegen ons met vrede
 en laat lichten uw Aangezicht, amen

aanvangspsalm 98: 1, 2 (dit zingen wij staande):
“Zing een nieuw lied voor God de Here”

inleidende woorden

zingen lied 283
“In de veelheid van geluiden”

gebed om ontferming, 
beantwoord met Kyrie (uit Taizé):

loflied lied 305 (staande):
“Alle eer en alle glorie”

DIENST VAN HET WOORD

groet:
v: Genade zij u en vrede van God onze Vader
 door Jezus Christus en de heilige Geest
allen: amen

Ky-ri-e,      Ky-ri-e,       Ky-ri-e    e - lei - son.     lei - son



gebed om verlichting door de heilige Geest

kinderen gaan naar de nevendienst

schriftlezing: Deuteronomium 4: 32 - 40

zingen: lied 310 
“Eén is de Heer, de God der goden”

schriftlezing: Johannes 15: 1 - 8

zingen lied 653: 1, 5, 7
“U kennen, uit en tot U leven”

UITLEG EN VERKONDIGING
“Vrij leven” 

zingen psalm 124: 1, 4
“Laat Israël nu zeggen blij van geest”

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug

inzameling van de gaven voor  
   1. kerk 2. diaconie algemeen

slotlied 708: 1, 6, 15 (staande)
“Wilhelmus van Nassouwe”

zending en zegen

orgelspel

VOLGENDE VIERINGEN:
Zondag 10 mei, 10 uur:

Pro Rege: ds Rian Veldman 
• met tienernevendienst

Zondag 10 mei, 19.30 uur:
Pro Rege: Taizéviering

Hemelvaartdag, donderdag 14 mei, 10 uur:
Hoflaankerk: ds Ilse Hogeweg

gezamenlijke dienst met Kralingen-West 
• koffie na de dienst



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

MEDEDELINGEN:

Caleidoscoop
Als het goed is heeft u gisteren, zaterdag 2 mei, 
de Caleidoscoop van mei ontvangen. Zo niet, dan 
kunnen daar drie redenen voor zijn. 1) Er is iets 
fout gegaan bij de post. 2) Er is iets fout gegaan 
bij de abonnementenadministratie van Calei-
doscoop. 3) U heeft voor deze jaargang (septem-
ber-augustus) niet betaald. 
Zoals in het decembernummer al aangekondigd 
heeft de redactie vanwege oplopende kosten en 
teruglopende inkomsten besloten om Calei-
dosco0p alleen nog maar toe te sturen aan be-
talende lezers. Mensen met weinig geld of grote 
bezwaren kunnen volstaan met een paar euro, in 
plaats van het volle bedrag van € 19.
Als het stoppen van de toezending van Caleidoscoop 
onterecht is, neem dan contact op met Leonard de Vos, 
e: leonard@koerselvos.nl, t: (010) 453 16 90
In de rekken in deze kerk staat de nieuwe Caleidoscoop.

Kranslegging 4 mei
Tijdens de dodenherdenking bij de ‘Steen van de 
miljoenen tranen’ tegenover Pro Rege zal dit jaar 
ook een krans worden gelegd namens de kerken 
in Kralingen. Zie het bericht daarover op p 2 in 
Caleidoscoop. 
Het programma begint met koraalmuziek om 19.30 uur. 
Na de 2 minuten stilte om 20 uur wordt het Wilhelmus ge-
zongen, zijn er toespraken en worden er kransen gelegd. 
Tot ongeveer 20.30 uur. Daarna kunt u eventueel nog naar 
een bijeenkomst in Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9.

Samen eten in Pro Rege
Na deze dienst kunt u zich opgeven voor het eten 
in Pro Rege van aanstaande vrijdag 8 mei.


	slot dienst

