Protestants Kralingen

Het mag wat kosten

(marcus 12: 42)

Protestantse Gemeente Kralingen
Hoflaankerk, 15 november 2015

voorganger: ds Ilse Hogeweg
ouderlingen: Essel Valkenburg en Hennie van der Linden
diakenen: Marga Hirschfeld en Hiddo Oosterhuis
lector: Kristel Hillebrand
kindernevendienst: Lotte Suur en Wick Evenhuis
organist: Jan Moelker
kosters: Pieter van Drunen en Berend van Loon

orgelspel

Pastorella | uit orgelconcert nr. 3 van Johann
Gottfried Walther
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 906: 1, 6, 8 (staande)

“God is tegenwoordig”

gebed om ontferming
beantwoord met 299 E: “Kyrie- en Gloriahymne”
(bij het Gloria gaan we staan | I = mannen, II = vrouwen)
DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag
kinderen gaan naar de nevendienst
lezing: Exodus 30: 11 - 16
zingen psalm 62: 1, 5, 6, 7

“Mijn ziel is stil tot God mijn Heer”
lezing: Marcus 12: 38 - 13: 2
zingen lied 836: 1, 4, 5

“O Heer die onze Vader zijt”
UITLEG

zingen lied 912: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen,
5 vrouwen, 6 allen

“Neem mijn leven, laat het, Heer”
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
kinderen komen terug uit de nevendienst
en met de kinderen zingen we:

“Handen heb je om te geven”

1.
2.
Handen heb je om te geven
Ogen heb je om te zoeken
van je eigen overvloed
naar wat mensen nog ontbreekt
en een hart om te vergeven
en een hart om uit te zeggen
wat een ander jou misdoet.
wat een ander moed inspreekt.
refrein:
refrein:
Open je oren om te horen
Open je oren om te horen
open je hart voor alleman
Open je hart voor alleman.
3.
4.
Schouders heb je om te dragen Voeten heb je om te lopen
zorg en pijn van alleman
naar de mens die eenzaam is
en een hart om te aanvaarden
en een hart om waar te maken
wat een ander beter kan.
dat die mens geen eiland is.
(refrein)
(refrein)
5.
Oren heb je om te horen
naar de mens die vrede is
en een hart om te geloven
in Zijn God die vrede is.
(refrein)
inzameling van de gaven voor:
1) Kerk 2) Kerk in Actie | diaconaat
zingen lied 978: 1 en 4 (staande)

“Aan u behoort, o Heer der heren”
zending en zegen
beantwoord met gezongen “Amen”
orgelspel

Air | uit Suite V van Georg Friedrich Händel

MEDEDELINGEN:
Gemeenteberaad
Na afloop van de dienst is er een gemeenteberaad over de splitsing van de hervormde wijkgemeente Immanuel en de hervormde gemeente
Kralingen, en wat dat voor onze gemeente voor
consequenties heeft. Eerst is er kort gelegenheid
om koffie te drinken.

Van SKIN-Rotterdam:
Op donderdag 19 november is er van 20 uur tot
22 uur in Wijkgebouw de Focus, Watering 324,
3077 RE Rotterdam Beverwaard een bijeenkomst om met elkaar praktisch te brainstormen
over hoe we als kerken gaan samenwerken rondom het nieuwe AZC.

Actie Schoenendoos
Vanaf zondag 1 november tot en met zondag 29
november kunnen mooi versierde en goed gevulde schoenendozen iedere zondag worden ingeleverd in de kerk!
Edith Stapelkamp kan alle hulp gebruiken bij
het controleren en verwerken van de schoenendozen op de zolder van de Hoflaankerk. Vraag
haar ernaar!

VOLGENDE VIERING:
Zondag 22 november
Pro Rege, 10 uur: Gedachteniszondag
ds Ilse Hogeweg en ds Rian Veldman
m.m.v. de Cantorij • koffie na de dienst

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

