Protestants Kralingen

mosterdzaadje en mosterdboom

Protestantse Gemeente Kralingen
Hoflaankerk, 14 juni 2015
tweede zondag na ‘Trinitatis’
(Drie-eenheid)

voorganger: ds Rian Veldman
ouderlingen: Essel Valkenburg en Bart Reinders
diakenen: Marga Hirschfeld en Hiddo Oosterhuis
lector: Marijke van Steenis
kindernevendienst: Martin de Lange en Marieke Bukman
organist: Wouter van der Wilt
kosters: Pieter van Drunen en Cees Jacobse
Er is oppas voor de allerkleinsten

orgelspel:

Improvisatie over psalm 92
VOORBEREIDING

verwelkoming en mededelingen door de ouderling
stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende):
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Wij openen ons voor u, o God
v: opdat uw Geest in ons kan dalen
en worden tot onze eigen adem.
a: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat de kracht van wat U nog altijd beweegt
ook ons de richting wijst.
a: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat uw liefde ons bezielen zal
ons hoofd, ons hart, ja heel ons lichaam.
a: Amen
aanvangslied 217: 1, 2, 3 en 5 (staande)

“De dag gaat open voor het woord des Heren”
gebed om ontferming
beantwoord met 299 E:

“Kyrie- en Gloriahymne”

(I = mannen, II = vrouwen | bij het gloria gaan we staan)
DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag
kinderen gaan naar de nevendienst
schriftlezing Ezechiël 17: 22-24
antwoordpsalm 92: 1, 2, 7 en 8

“Waarlijk, dit is rechtvaardig”
schriftlezing: Marcus 4: 26-34
zingen lied 181: 1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen,
5 vrouwen, 6 mannen, 7 allen

“Een heel klein zaadje”

UITLEG EN VERKONDIGING
zingen van Taizé:

“The kingdom of God”
The king-dom of God is jus-tice and peace and joy in the Ho-ly Spi - rit.

Come, Lord, and o - pen in us the gates of your_ king - dom. The

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
kinderen komen terug uit de nevendienst
zingen met de kinderen lied 181: 1 en 2 allen,
3 vrouwen, 4 mannen, 5 vrouwen, 6 mannen, 7 allen

“Een heel klein zaadje”
collecte
1) Kerk 2) Diaconie

slotlied: 978: 1, 3 en 4 (staande)

“Aan U behoort, o Heer der heren”
zending en zegen
beantwoord met gezongen “Amen”
orgelspel:

Fuga in G “Gigue” | J.S. Bach

VOLGENDE VIERINGEN:

Vanavond om 19.30 uur de 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!
Zondag 21 juni, 10 uur in de Hoflaankerk (!)
Ds Ilse Hogeweg, Cantatedienst met Cantorij
en muziekensemble. (Daarna koffiedrinken.)

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

OPROEP:
Kerkmaatjes: doe mee, geef u op na deze dienst ... !!
Kerkmaatjes zijn twee gemeenteleden, die elkaar
niet of niet zo goed kennen, die samen een activiteit doen die ze allebei leuk vinden. Samen koken, of koekjes bakken, een spelletje doen, naar
het Arboretum, samen hardlopen …
Het werkt zo:
• Geef u op: per mail bij Hennie van der Linden:
hennie.vd.linden@zonnet.nl, of per mail of telefoon bij ds Ilse Hogeweg. (Oudere gemeenteleden zullen we in een aantal gevallen ook zelf
bellen met de vraag of zij mee willen doen.)
• Op zondag 5 juli worden na afloop van de
dienst alle namen verzameld, verdeeld over
twee hoge hoeden en worden telkens twee namen getrokken en zo combinaties van de twee
kerkmaatjes gemaakt.
• Maak een afspraak met je kerkmaatje in juli of
augustus of begin september.
• Als het kan: maak een foto van jullie activiteit
en stuur deze naar de website van de kerk.
• Op startzondag kijken we terug op de ontmoetingen van Kerkmaatjes!



Iedereen kan meedoen!!

Ja! Leuk! Ik wil kerkmaatje zijn en een keer iets
leuks doen samen met een ander gemeentelid
deze zomer.
naam:
telefoon:
e-mail:
Ik ben aan huis gebonden: o nee o ja
(U kunt dit strookje na de dienst ook inleveren bij ds Veldman)

