Protestants Kralingen

PELGRIMAGE NAAR ROME

“In het spoor van
apostel Paulus”

muurschildering: paulus in de grot van de zeven slapers in efeze

Protestantse Gemeente Kralingen
Hoflaankerk, 26 juli 2015
naam van de zondag: 6 de zondag van de zomer
voorganger: ds Rian Veldman
ouderlingen: Pim van Loon en Henny de Vos-Koerselman
diakenen: Eelco Stapelkamp en Marga Hirschfeld
lector: Anita Klunne
organist: Liene Madern-Stradina
kosters: Leonard de Vos en Cees Jacobse

orgelspel

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
intochtspsalm: 63 vers 1 en 2 (staande)

“Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat”
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
schriftlezing: Romeinen 1 vers 1 - 15
zingen lied 840

“Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom”
schriftlezing: Handelingen 28 vers 15 - 24 en 30 - 31
zingen lied 969

“In Christus is noch west noch oost”

UITLEG EN VERKONDIGING
zingen lied 975: 1, 2 en 3

“Jezus roept hier mensen samen”
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
inzameling van de gaven voor:
1) Kerk 2) Missionair project De Esch
slotlied: 423 (staande)

“Nu wij uiteengaan”
zending en zegen
beantwoord met gezongen “Amen”
orgelspel

Koffie drinken na afloop van deze viering bij Nel en
Anne Gercama, ‘s-Gravenweg 40.

VOLGENDE VIERINGEN:
Zondag 2 augustus
Pro Rege, 10 uur:
mw M.C.E. Diemer
Zondag 9 augustus
Hoflaankerk, 10 uur:
ds Ilse Hogeweg
(koffie na de dienst)

MEDEDELINGEN:
Op zaterdag 19 en zondag 20 september viert de
gemeente rond de Verrijzeniskerk haar 50 jarig
bestaan.
Op zaterdagmiddag 19 september zal de bijeenkomst in de Verrijzeniskerk vanaf 15.30 uur het
karakter hebben van ‘Ontmoeting’. Gemeenteleden, maar ook oud gemeenteleden zijn hierbij
van harte welkom.
Om 16.30 uur zal aandacht worden gevraagd
voor de presentatie en eerste uitreiking van het
jubileumboek ‘50 jaar Verrijzeniskerk’.
Vanaf 17.30 uur zullen de aanwezigen worden
geïnviteerd op een lopend buffet tot stand gekomen dankzij de culinaire kunsten van veel gemeenteleden.
Oud gemeenteleden worden bij deze van harte
uitgenodigd voor deze zaterdagmiddagbijeenkomst. Alleen indien gebruik wordt gemaakt
van het buffet wordt u vriendelijk verzocht zich
aan te melden.
Dit kan op de volgende manieren:
T: 010 420 20 71, mw Marthi Vuijk, scriba
E: verrijzeniskerk50@gmail.com
Foto’s van de afgelopen 50 jaar worden overigens
graag in bruikleen genomen.
Ongetwijfeld zullen op de bijeenkomst vele herinneringen worden opgehaald.

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

