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Startzondag

Goede buren



Voor de dienst oefenen we de liederen 103 C en 388 met 
 muziekmeester Peter de Jong

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 969 (staande):
“In Christus is noch west noch oost”

gebed om ontferming
beantwoord met 301 K:
(I = vrouwen, II = mannen)

“Kyrie eleison” 

lofzang lied 303 (staande):
“Zonne en maan”

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag

zingen lied 388:
“Voor ieder van ons een plaats aan de tafel”

kinderen gaan naar de nevendienst

schriftlezing Lucas 10: 25 - 37

zingen lied 103 C:
“Loof de koning, heel mijn wezen”

UITLEG EN VERKONDIGING



lied, (tekst J. Roelofs-van der Linden, melodie NLB 975)
“Welkom vrienden, goede buren”

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug uit de nevendienst

inzameling van de gaven voor:
 1) Kerk 2) PKN vredeswerk

zingen lied 425 (staande)
“Vervuld van uw zegen”

zending en zegen
beantwoord met gezongen “Amen”

orgelspel

      Wel - kom vrien-den, goe - de       bu  -  ren, 

    men - sen door   het   licht   ge  -  raakt.

     Licht    dat    bin - nen    de  -  ze      mu  -  ren 

        e  -  ven zicht - baar wordt ge - maakt.

    Laat     je        sa - men  in  -  spi  -  re  - ren 

     door   het woord van  het    be  -  gin.

     Kom  dan     sa - men   in      be  -  we  -  ging, 

    draag het    licht    de    we - reld      in.

Na afloop van de dienst:

• Koffie met lekkers van goede buren uit Suriname, 
Italië, Afrika en Indonesië !!

• Wereldwinkel

om 11.30 uur verzamelen voor de workshops:

• Muziekmeester Peter zingt met gitaar ‘lichte liede-
ren’ uit het Liedboek, uit Afrika, Brazilië en Amerika 
in de kerkzaal

• Wouter van der Wilt zingt Taizéliederen 4-stemmig 
in de Onesimuszaal



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:
Adressenboekje

Het is de bedoeling dat er deze herfst weer een 
nieuw adressenboekje van Protestants Kra-
lingen komt. Er liggen vandaag een paar oude 
adressenboekjes in de kerk. Wilt u kijken a) of 
u daar in staat en b) of u daar foutloos in staat. 
Eventuele fouten svp verbeteren in één van de 
boekjes die in de kerk liggen. Als u helemaal nog 
niet in het oude boekje vermeld werd, dan svp 
uw gegevens invullen op het formulier dat ook 
in de kerk ligt.
In het nieuwe boekje komen ook foto’s van de 
mensen (die dat willen). Stuur uw foto digitaal 
naar adressen@protestantskralingen.nl of stuur 
een afdruk naar Leonard de Vos, Leendert But-
terstraat 44, 3062 XN, Rotterdam.

E-mail nieuwsbrief
Er wordt gewerkt aan een e-mail nieuwsbrief 
van Protestants Kralingen die ongeveer 1 x per 
maand zal verschijnen. Daarin komt in eerste in-
stantie informatie van de predikanten over krin-
gen, bijeenkomsten, bijzondere diensten, etc. Op 
de homepage van de website kunt u zich aanmel-
den voor die nieuwsbrief. (Als u al in het e-mail 
adressenbestand zit, dan blijkt dat vanzelf als u 
zich via de website probeert op te geven.)

VOLGENDE VIERINGEN:
Zondag 27 september

Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

Zondag 4 oktober
Hoflaankerk, 10 uur: ds Sally van de Graaf-Leentfaar


	slot dienst

