Protestants Kralingen

Sterk als de dood
de liefde

hooglied, ruud bartlema

Protestantse Gemeente Kralingen
Hoflaankerk, 17 mei 2015
zondag ‘Weeskind’

voorganger: ds Ilse Hogeweg
ouderlingen: Annie van Hoof en Cees Jacobse
diakenen: Chiel Bakker en Marga Hirschfeld
lector: Janjob van der Steenhoven
organist: Wouter van der Wilt
oppas: Simone Bukman en Iris Bakker
kindernevendienst: Lotte Suur en Jeanette Doorduijn
kosters: Pieter van Drunen en Berend van Loon

orgelspel:

“Partita over psalm 27” | K. Bartlema
VOORBEREIDING

verwelkoming en mededelingen door de ouderling
stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende):
v:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: die liefde is en grond van ons bestaan.
v:
allen:
v:
allen:
v:
allen:
v:
allen:
v:
allen:

Gezegend zijt Gij,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen!
Dat wij leven in uw licht!
Die de weg van uw Zoon
hebt bekroond met uw liefde:
Dat wij leven in uw licht!
Lijf ons in in zijn leven,
maak ons één tot zijn lichaam:
Dat wij leven in uw licht!
Geef ons oog voor elkaar
en zicht op uw Rijk:
Dat wij leven in uw licht!
En met Christus opstaan.
Amen

aanvangspsalm 217: 1, 2, 5 (dit zingen wij staande):

“De dag gaat open voor het woord des Heren”
gebed om ontferming en gloria,
beantwoord door 299 E (I=mannen, II=vrouwen)

“Kyrie- en Gloriahymne”

(staan bij het Gloria-gedeelte van 299 E)
DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag
kinderen gaan naar nevendienst
schriftlezing Hooglied 8: 1 - 7
psalm 92: 1, 2, 7, 8

“Waarlijk, dit is rechtvaardig”
schriftlezing Johannes 17: 14 - 26
lied 706

“Dans mee met Vader, zoon en Geest”

UITLEG EN VERKONDIGING
DIENST VAN HET ANTWOORD

lied 680

“Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods”
dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
kinderen komen terug uit de nevendienst
lied 224 met de kinderen

“Elke dag vertelt over God de Heer”
collecte
1) Kerk	  2) Diaconie algemeen
lied 675

“Geest van hierboven”
zending en zegen
orgelspel:

“O durchbrecher aller Bande” | S. Karg-Elert

Na deze dienst bent u welkom voor

‘Keek op de Preek!’

VOLGENDE VIERING:
Zondag 24 mei, Pinksterzondag
10.45 uur in de Avenuekerk
ds Denny Zinhagel en ds Ilse Hogeweg:
• Pinksterviering samen met de
Evangelische Broedergemeente
• viering heilig avondmaal
• koffie na de dienst
Wilt u vooral ook wat lekkers meenemen voor bij de koffie na de Pinksterviering? Zelfgebakken is prima, maar
wat u uit de winkel meeneemt is vast ook heel lekker!

MEDEDELINGEN:
Bijbelkringgroep praat met Veldacademie

Donderdag 21 mei, 14.30 uur, Hoflaankerk
Eerst een inleiding over Michal, de verguisde
vrouw van David.
Daarna een gesprek met een medewerker van de
Veldacademie. In opdracht van de organisatie
achter Pniël wil zij in gesprek met ouderen uit
Kralingen over zorg en wonen. (zie ook Caleidoscoop, mei, p 7)

Pinksterbezinning in Boijmans

Zaterdag 23 mei om 11 uur bij ingang Boijmans
Met ds Ilse Hogeweg Pinksteren op het spoor komen aan de hand van kunstwerken in Boijmans.
Een bezinnend bezoek.
Kosten: toegangskaartje voor het museum.
Graag van tevoren aanmelden bij ds Ilse Hogeweg. (zie ook Caleidoscoop, mei, p 7)

Dit kan niet waar zijn!

Dinsdag 26 mei, 20 uur, Pro Rege
Een avond over de vragen die worden opgeroepen door het boek van Joris Luyendijk. Gespreksleiding: ds Ilse Hogeweg. (zie ook Caleidoscoop,
mei, p 7)

ORGELCONCERT:
Zaterdag 23 mei, 20.00 uur, Hoflaankerk
Wouter van der Wilt speelt pinkstermuziek van
Bach, Buxtehude, Böhm en Karg-Elert. Hij zal
improviseren over een bekend pinksterlied, en
van Mendelssohn staat het meeslepende Praeludium en Fuga opus 35 op het programma.
De organist kan via de beamer gevolgd worden.
Gratis entree, maar collecte na afloop. De koffie
staat voor u klaar! Van harte welkom!

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

