MEDEDELINGEN
Migrantenkerkenbezoekgroep
Enkele leden van de Migrantenkerkenbezoekgroep gaan zondag 23 maart naar een
dienst van de Arabische kerk, Lange Hilleweg 223 b. De dienst begint om 13.30 uur
en zal in het Nederlands zijn. Ze vinden het
leuk als er meer mensen meekomen. Informatie: Nel Slikker, Marjan Verveda.
Hennie van der Linden gaat dezelfde zondag
naar de Kaapverdiaanse kerk. Met haar kun
je ook mee.
Huiskamergesprekken
Voor de late beslissers: maandagavond aanstaande zijn er om 20 uur nog huiskamergesprekken bij Pim van Loon (Salvador Allendestraat 20, t 414 42 19) en Essel Valkenburg
(Mecklenburgplein 2, t 452 22 82). Vantevoren wel even bellen s.v.p.
Dinsdagmiddag 14.30 uur een huiskamergesprek in de Tuinkamer van het Termaathuis, ’s-Gravenwetering 90. Opgeven bij
Annie van Hoof, t 452 49 51.
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Thema?

voorganger: ds Ilse Hogeweg
ouderlingen: Atty de Bruin en Cees Jacobse
diakenen: Hiddo Oosterhuis en Chiel Bakker
lector: Janjob van der Steenhoven
kindernevendienst: Annemarie v.d. Toorn
en Jeanette Doorduijn
organist: Wouter van der Wilt
kosters: Pieter van Drunen en Leonard de Vos

verklaring van de symbolen:

F = Liedboek en v = beamer

UITLEG EN VERKONDIGING
DIENST VAN HET ANTWOORD

orgelspel:
Partita over psalm 25
VOORBEREIDING

verwelkoming door de ouderling
F aanvangslied (allen gaan staan)

lied 217: 1, 2, 3

stilte, bemoediging en drempelgebed:
voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
allen:
die hemel en aarde gemaakt heeft
v
(...)
F psalm van de zondag: 25 vers 2 en 3

kyriegebed
v beantwoord door 547 A (vrouwen / allen)

v lied: Al wat ademt moet nu zwijgen

dank- en voorbeden
v beantwoord door 368 D
kinderen komen terug
gedicht door kind van de week
F lied 187 (m.b.v. cantorij)

collecte
1. kerk, 2. bloemen in de kerk
F lied 905: 1, 3, 4

zending en zegen
orgelspel:
Jesus Christus, unser Heiland | J.S. Bach

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag
v lied: ‘De stilte is uw huis’ (melodie lied 512)

kinderen gaan naar de nevendienst
F

lied 542: ‘God roept de mens op weg te gaan’

v schriftlezing Psalm 8
F lied: Psalm 8 A
v schriftlezing Matteüs 21: 10-17
F lied 272

volgende week:

zondag 23 maart, Pro Rege
ds Ilse Hogeweg
Oefenen lied 25 B vóór de dienst
Koffie na de dienst

