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Michazondag, voorbereid door en met tieners 
en werkgroep duurzaamheid

Doe het anders!



orgelspel: 
O Gott, du frommer Gott | 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 837: 1 en 2 (staande)
“Iedereen zoekt U, jong of oud”

gebed om ontferming en gloria door te zingen
lied 281: 1, 2, 4, 6, 8, 10

“Wij zoeken hier uw aangezicht”

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag

kinderen gaan naar de nevendienst

lezing: Micha 6: 8 en Marcus 10: 41 - 45

zingen psalm 130 C
“Uit de diepten”

lezing Lucas 18: 1 - 8

zingen lied 995
“O Vader, trek het lot u aan”

UITLEG

zingen lied 975: 1 en 3:
“Jezus roept hier mensen samen”



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) Najaarszending

zingen lied 970 (staande)
“Vlammen zijn er vele”

zending en zegen
beantwoord met gezongen “Amen”

orgelspel:
Improvisatie over “Halleluja, ’t Loflied rijze”
(LvdK 317 | i.v.m. Allerheiligen) 

Teken voor het klimaat
Na de dienst kunt u een  petitie tekenen, waar-
mee u deelnemers aan de klimaatconferentie in 
Parijs oproept zich in te zetten tegen klimaatver-
andering en voor ‘climate justice’ (eerlijke verde-
ling van de gevolgen van klimaatverandering).

VOLGENDE VIERINGEN:
 Zondag 8 november

Pro Rege, 10 uur: ds Rian Veldman
Kinderwoorddienst en Oogstdienst

Tijdens de oogstdienst zal eten voor de klan-
ten van de Voedselbank worden ingezameld. 
De diakenen vragen u om op 8 november 
goed bewaarbaar voedsel zoals aardappels, 
rijst of pasta mee te nemen naar de Oogst-
dienst / kinderwoorddienst. In de weken 
daarna wordt dat verdeeld onder de klanten 
van de Voedselbank.

Zondag 8 november
Pro Rege, 19.30 uur: Taizé viering 



INFORMATIE OVER DE GEMEENTE:
kerkblad Caleidoscoop | www. protestantskralingen.nl
word abonnee van de e-mailnieuwsbrief, vul het 
formulier in op www.protestestantskralingen.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:

Foute datum Prinsenlandkring
Anders dan in Caleidoscoop staat is de Prinsen-
landkring natuurlijk op donderdag 5 november.

Van SKIN:
SKIN-Rotterdam roept ons op om donderdag-
avond 12 november als christenen in Rotterdam 
samen te komen om te bidden voor vluchtelin-
gen, voor de situatie in hun land van herkomst, 
en voor het nieuwe AZC dat in 2016 in de Bever-
waard zal komen. Dit gebeurt in de Pelgrimskerk, 
Reijerdijk 51, 3079 NC Rotterdam IJsselmonde. 
Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Op donderdagavond 19 november, exact een 
week later, zullen we samenkomen van 20-22 uur 
in Wijkgebouw de Focus, Watering 324, 3077 RE 
Rotterdam Beverwaard voor een vergadering om 
met elkaar te brainstormen over hoe we als ker-
ken gaan samenwerken rondom het nieuwe AZC.

Actie Schoenendoos
Vanaf zondag 1 november tot en met zondag 29 
november kunnen mooi versierde en goed ge-
vulde schoenendozen iedere zondag worden in-
geleverd in de kerk! (Het liefst zo snel mogelijk 
en ruim voor 29 november!)
Wie helpt mee? Alle hulp is welkom en noodza-
kelijk: van het versieren van schoenendozen, het 
inkopen van spulletjes, het controleren van do-
zen … tot het inladen en wegbrengen van alle 
dozen naar Waddinxveen op 4 december. In Ca-
leidoscoop, op pagina 8, staat een lijst met alle 
datums waarop u kunt helpen.


