Protestants Kralingen

Dankbaar leven –
zegenrijk leven

loofhuttenfeest

Protestantse Gemeente Kralingen
Hoflaankerk, 4 oktober 2015 – Israëlzondag

voorganger: ds S.A. van de Graaf-Leentfaar
ouderlingen: Pim van Loon en Annie van Hoof
diaken: Hiddo Oosterhuis
lector: Antje van der Veen
organist: Wouter van der Wilt
kinderoppas: Simone en Iris
kindernevendienst: Aart de Jong
kosters: Pieter van Drunen en Cees Jacobse

orgelspel

Praeludium h-Moll | J.S. Bach
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 psalm 87 (staande)

“Op Sions berg sticht God zijn heilige stede”
gebed om ontferming
beantwoord met 299 E: (alleen het Kyrië-gedeelte)

“Kyrie”

(I = mannen, II = vrouwen)
glorialied 868: 1 en 5 (staande)

“Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere”
DIENST VAN HET WOORD

gebed bij de opening van het woord
kinderen gaan naar de nevendienst
schriftlezing: Deuteronomium 16: 13 - 17 en Jesaja 12
zingen psalm 68: 9 en 12

9: “God is de bron, de klare wel”
schriftlezing: Johannes 7: 1 - 14 en 37 - 39
zingen lied 653: 1 en 3

“U kennen, uit en tot U leven”

UITLEG EN VERKONDIGING
lied 1005

“Zoekend naar licht, hier in het duister”
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
kinderen komen terug uit de nevendienst en
we zingen met de kinderen lied 226 (2x)

“Dank U voor uw overvloed”

inzameling van de gaven voor:
1) Kerk 2) Kerk en Israël
Kerk en Israël organiseert ontmoetingsdagen,
reikt materialen aan gemeenten aan en steunt
in Israël de internationale christelijke gemeenschap Nes Ammim.
zingen lied 425 (staande)

“Vervuld van uw zegen”
zending en zegen
beantwoord met gezongen “Amen”
orgelspel

Fuga h-Moll | J.S. Bach

VOLGENDE VIERINGEN:
Zondag 11 oktober
Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg
viering Maaltijd van de Heer
(II) Zondag 11 oktober
Pro Rege, 19.30 uur: Taizé gebedsdienst

SPLITSINGSBESLUIT

Aansluitend op de morgendienst van zondag 11
oktober zal er in Pro Rege een gemeenteberaad
zijn over het besluit om de Hervormde gemeente Kralingen te splitsen in twee zelfstandige gemeentes: Een gemeente in Prins Alexander (Immanuel, die gaat fuseren met de Verrijzeniskerk)
en een gemeente in Kralingen.

MEDEDELINGEN:
Donderdag 8 oktober, Hoflaankerk:

Bijbelkring Woord en Beeld

o.l.v. ds Ilse Hogeweg
middagkring 14.30 uur | avondkring 20 uur
De eerste bijeenkomst zal gaan over Martha,
n.a.v. Lukas 10: 38 - 42. We zullen afbeeldingen
bekijken en zien hoe kunstenaars besloten hebben om Martha te tonen.
Zaterdag 10 oktober, 20 uur, Hoflaankerk

Orgelconcert

Wouter van der Wilt geeft een orgelconcert.
Werken uit de 17de en 18de eeuw, en uiteraard
ook Johann Sebastian Bach. Welkom, de entree
is gratis en de koffie staat klaar. (Collecte.)
Dinsdagmorgen 13 oktober, inloop 9.30 uur:

Ontmoetingskring in Pro Rege

Om tien uur neemt Laurens de Visser ons mee
in het thema ‘Geloof en muziek’. Bij voldoende
belangstelling volgen maandelijkse bijeenkomsten. Info: Atty de Bruin – t. 214 07 36.

Nieuw adressenboekje
Er komt een nieuw adressenboekje van Protestants Kralingen. Natuurlijk worden van een heleboel mensen gewoon de adressen overgenomen
uit het boekje van vorig jaar. Maar kloppen al die
gegevens nog wel? In de kerk liggen formulieren
om uw gegevens voor het boekje (opnieuw) door
te geven. Dat kan ook op de website.
Nieuw: foto’s in het adressenboekje. Te vaak kennen mensen elkaar wel van gezicht, maar niet bij
naam. Foto’s helpen dat veranderen. Foto’s kunt
u sturen naar Redactie adressenboekje, Leendert
Butterstraat 44, 3062 XN ofwel e-mailen naar:
adressen@protestantskralingen.nl

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

