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orgelspel 
uit de Suite du Premier Ton | L.N. Clerambault

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 972: 1, 4, 5 (staande)
“Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn”

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

kinderen gaan naar de nevendienst

schriftlezing Deuteronomium 8: 2 - 6

zingen lied 799, 1, 5, 6
“Kom, kinderen niet dralen”

schriftlezing Psalm 121

zingen psalm 121: 4
“De Heer zal u steeds gadeslaan”

schriftlezing Psalm 134



zingen lied 801: 1, 2, 5
“Door de nacht van strijd en zorgen”

UITLEG EN VERKONDIGING

zingen lied 837
“Iedereen zoek U, jong of oud”

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

zingen canon 832
“Geroepen om op weg te gaan”

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug uit de nevendienst

inzameling van de gaven voor:
 1) Kerk 2) Diaconie – ondersteuning

zingen lied 802: 1, 4, 5 en 6 (staande)
“Door de wereld gaat een woord”

zending en zegen
beantwoord met gezongen “Amen”

orgelspel
Dialogue | L.N. Clerambault

VOLGENDE VIERINGEN:
Zondag 30 augustus

Pro Rege, 10 uur: ds Rian Veldman
(koffiedrinken bij Edith en Eelco Stapelkamp)

Zondag 6 september
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:
Vrijdag 11 september, vanaf 18.30 uur

Grote estafette sponsorloop
Er komt een sponsorloop om geld in te zamelen 
voor een nieuwe inrichting van de zolder van de 
Hoflaankerk. De zolder gaat verbouwd worden 
om hem te kunnen gebruiken voor groepen, en 
zeker ook voor jongerengroepen. (Zie hierover 
ook de vorige Caleidoscoop.) 

Houd vrijdag 11 september vast vrij om (op een of 
andere manier) mee te doen met de sponsorloop. 
Binnenkort komen Jan-Willem Bakker, Trudy 
van As en Sabina de Lange met meer informatie.

Zaterdag 10 oktober
Laurentiusdag

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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