MEDEDELINGEN
Gemeenteavond ‘Visievorming’
Maandagavond 31 maart, 20 uur, Pro Rege.
Meer informatie staat in de Caleidoscoop
van maart, pagina 3.

Protestants Kralingen

Samen eten in Pro Rege
Vrijagavond 4 april, 18 uur, Pro Rege.
Vandaag kunt u zich bij het uitgaan van de
kerk opgeven voor het Samen eten.
Dadelijk: koffiedrinken bij Jeannette Moerman
Jeannette woont op de A. Noordewier-Reddingiuslaan 225.
Oefenen in Levenskunst
Op de woensdagen 9 en 16 april, 14 mei en op
donderdag 22 mei van 20-22 uur in Pro Rege.
Drie workshopavonden met ds Rian Veldman en Else Roza (zie: www.vonkje.net) onder de noemer ‘Leven vanuit je verlangen’.
Bestemd voor mensen die duurzaam willen
investeren in relaties in Prinsenland. Zie het
artikel in de Caleidoscoop die eind van de
week verschijnt.

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

gerbrand van den eeckhout : geef de keizer wat des keizers is

Hoflaankerk, zondag 30 maart 2014

Vurig debat

voorganger: ds Rian Veldman
ouderlingen: Willemijn Idema en Annie van Hoof
diakenen: Albert Taco Molenaar en Chiel Bakker
lector: Otto van der Meer
organist: Wouter van der Wilt
kindernevendienst: Jeanette Doorduijn en Lotte Suur
oppas: Rob Valkenburg
kosters: Pieter van Drunen en Berend van Loon

verklaring van de symbolen:

F = Liedboek en v = beamer

orgelspel

UITLEG EN VERKONDIGING
‘Leven kan niet zonder vragen’
v lied: ‘Altijd maar weer’

DIENST VAN HET ANTWOORD
VOORBEREIDING

welkomstwoorden door de ouderling
F openingslied (allen gaan staan)

lied 221: 1 en 2

stilte, bemoediging en drempelgebed:
voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
allen:
die hemel en aarde gemaakt heeft
v
(...)

dank- en voorbeden,
v telkens afgewisseld met
gebedsacclamatie 368 D
stil gebed, Onze Vader
kinderen komen terug
gedicht door kind van de week
collecte
1. kerk, 2. kerktelefoon

(allen gaan zitten)
F psalm van de zondag: 122

F slotlied 422 (staande)

gezongen kyriegebed:
F lied 547: 2 t/m 6

zending en zegen
3 x gezongen ‘Amen’

DIENST VAN HET WOORD

orgelspel

gebed van deze zondag
v zingen projectlied:

‘De stilte is uw huis’ (melodie lied 512)
kinderen gaan naar de nevendienst
v schriftlezing Spreuken 1: 20-25
F lied 313: 1
v schriftlezing Matteüs 22: 41-46
F lied 313: 3
v schriftlezing 1 Korintiërs 1: 18-25
F lied 313: 2 en 5

volgende week:
zondag 6 april, Pro Rege
ds Ilse Hogeweg
Er is dan ook tienernevendienst

