Protestants Kralingen

Warme woede

tempelreiniging | rembrandt

Protestantse Gemeente Kralingen
Hoflaankerk, 8 maart 2015
3de zondag 40dagentijd: ‘Oculi’
(ogenzondag, naar psalm 25)

voorganger: ds Rian Veldman
ouderlingen: Sipke Sels en Koos van der Steenhoven
diakenen: Chiel Bakker en Trudy van As
lector: Antje van der Veen
kind van de zondag: Dominique van der Veen
kindernevendienst: Martin de Lange, Annemarie van der Toorn
organist: Wouter van der Wilt
kosters: Pieter van Drunen en Cees Jacobse

orgelspel

Variaties over psalm 25
VOORBEREIDING

verwelkoming en mededelingen door de ouderling
stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende):
v
Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hoor ons aan, eeuwige God
hoor naar ons bidden!
Gij, die onze harten aanziet
Gij, die onze diepten peilt,
blijf ons niet verborgen!
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf.
Gij, Heer, vergeef ons!
Doe ons weer leven
en maak ons weer nieuw,
geef ons uw genade!
Breng ons in het reine
met U en met elkaar
zegen ons met vrede
en laat lichten uw Aangezicht
amen
aanvangspsalm 25: 2, 7, 8 en 9 (dit zingen wij staande):

“Heer, ik hef mijn hart en handen”

gebed om ontferming,
beantwoord door lied 299 E (I = mannen, II = vrouwen):

Kyriehymne

zingen psalm van de zondag: 25 B
(allen zingen refrein, voorganger leest de voorzang)

“Houd mij in leven, wees gij mijn redding”
DIENST VAN HET WOORD

gebed ‘open handen’ voor deze zondag
door het kind van de zondag
lied 541 met de kinderen:

“Veertig jaren lopen door het hete zand”
kinderen gaan naar de nevendienst
schriftlezing Exodus 20: 1 - 17
lied 320:

“Wie oren om te horen heeft”

schriftlezing Johannes 2: 13 - 25
lied 1001:

“De wijze woorden en het groot vertoon”
UITLEG EN VERKONDIGING
lied 673:

“Heilige liefdeskracht”
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden
– afgewisseld met gezongen acclamatie psalm 25 B:

“Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U” –
stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug
zingen lied 187:

“Runderen, schapen en duiven te koop”
inzameling van de gaven voor
		  1. kerk
2. kerk in actie
lied 1010: 1, 2 en 3 (staande)

“Geef vrede, Heer, geef vrede”
zending en zegen
orgelspel:

Ach Gott, von Himmel sieh darein | J.N. Hanff

VOLGENDE VIERING:
Vanavond 19.30 uur in Pro Rege
Taizéviering
Zondag 15 maart 10 uur in Pro Rege:
ds Ilse Hogeweg, viering maaltijd van de Heer

MEDEDELINGEN:
Koffie na deze dienst, achterin de kerk
Oproep van de PKN:
T/m 31 maart kunt u nog de PKN-enquête invullen op: www.protestantsekerk.nl/kerk2025. Gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers
en predikanten, vul in ! Als u geen internet

heeft maar de enquête wel wilt invullen, neem
dan contact op met Leonard de Vos (t. 453 16 90)

19 maart: Bijbelkring Openbaring
Hoflaankerk, middag 14.30 uur, avond 20.00 uur,
olv ds Ilse Hogeweg. We bespreken deze keer de
beroemde troostende woorden uit hoofdstuk 21.

23 maart: 2e bijeenkomst “Leven met verlies”
Pniel organiseert op maandag 23 maart samen
met de kerken in de wijk Kralingen opnieuw een
bijeenkomst met het thema “Leven met verlies”.
Iedereen die samen met anderen hierbij stil wil
staan is hartelijk uitgenodigd in Pniel, Oudedijk 15 te Rotterdam vanaf 17.30 uur. Het begint
met een heerlijke maaltijdsoep. De avond wordt
afgerond om 20.00 uur. Je kunt je aanmelden
bij Marianne Groen vóór 20 maart via de mail
m.groen@leliezorggroep.nl of t: 010 2726444.
Ook voor vragen kun je haar benaderen.

24 maart: Het kruis in de kunst
Dinsdag 24 maart een avond over het kruis, afgebeeld in de kunst. Hoflaankerk 20 uur, ds Ilse
Hogeweg. (Zie ook Caleidoscoop 7, p 4.)

25 maart: Extra huiskamergesprek
Woensdagmorgen 25 maart, om 10.30 uur is er
nog een extra huiskamergesprek gepland in
Kralingseveer, bij de fam. de Jong, Giraffestraat
10. Mensen kunnen zich aanmelden bij contactpersoon Cees van Linschoten, 010-450 74 92

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

