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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

aanvangslied 212: 1, 2, 3 (staande)
“Laten wij zingend deze dag beginnen”

gebed om ontferming en gloria
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

zingen psalm 31: 1, 16, 18
“Op U vertrouw ik, Heer der heren”

schriftlezing Lukas 8: 1 - 3

zingen lied 941
“Waarom moest ik uw stem verstaan”

schriftlezing Johannes 20: 11 - 18



zingen lied 626: allen 1, 2, 3, 4 en 5, orgelvers 6, allen 7 en 8
“Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg”

UITLEG EN VERKONDIGING

zingen lied 917
“Ga in het schip, zegt Gij”

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

inzameling van de gaven voor:
1) Kerk 2) Kerk-in-Actie zomerzendingscollecte

zingen lied 630: 1, 3, 4 (staande)
“Sta op! – Een morgen ongedacht”

zending en zegen
beantwoord met gezongen “Amen”

orgelspel

VOLGENDE VIERINGEN:
Zondag 16 augustus

Pro Rege, 10 uur:
ds Ilse Hogeweg

Zondag 23 augustus
Hoflaankerk, 10 uur:

ds Ilse Hogeweg

Na afloop van deze dienst is er koffie / thee / limonade 
achterin de kerkruimte.



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:
Fotomuseum, zaterdag 15 augustus, 11 uur
“Het gezicht van de ander”

Tot en met 23 augustus is in het Fotomuseum 
de prachtige tentoonstelling ‘Faces’ te zien, over 
portretfotografie. Hoe portretteert een fotograaf 
iemand – welk beeld krijg je van de ander? Hoe 
kijken wij naar elkaar? Een tentoonstelling die 
vele gedachten oproept. 
Zaterdagmorgen 15 augustus verzamelen wij 
ons om 11 uur bij de ingang van het museum. 
Dit museumbezoek is bezinnend: het geeft geen 
compleet of technisch overzicht, maar wil ons 
bewust maken van ons kijken naar een ander 
mens. Kosten: alleen museumtoegang.

s.v.p opgeven bij ds Ilse Hogeweg, telefonisch of 
per e-mail.

Laurentiusdag, zaterdag 10 oktober
De Laurentiusdag is een initiatief van samen-
werkende kerkelijke en maatschappelijke instel-
lingen. Op zaterdag 10 oktober organiseren deze 
een vorstelijk viergangendiner in de sfeervolle 
ambiance van de Laurenskerk voor zo’n 800 gas-
ten van de Voedselbank. 

Om dit diner goed en soepel te laten verlopen is 
de hulp van vele vrijwilligers nodig. Zij zijn no-
dig vanaf 16 uur ’s middags en blijven actief tot 
ongeveer 22.30 uur.

De brief die de organisatie hierover heeft gestuurd 
bevat veel meer informatie. Deze brief staat op 
de website www.protestantskralingen.nl.
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