Protestants Kralingen

Tijd om te verwachten

gebroeders van limburg | les très riches heures du duc de berry |
manuscript, frankrijk, 15e eeuw

Protestantse Gemeente Kralingen
Hoflaankerk, 29 november 2015
eerste advent en advent XL
voorganger: ds Ilse Hogeweg
tiener van de zondag: Sjoerd van Loon
ouderlingen: Pim van Loon en Willemijn van Kats-Idema
diakenen: Chiel Bakker en Trudy van As
lector: Antje van der Veen
kindernevendienst: Annemarie van den Toorn
en Elisabeth ter Hoeven
organist: Wouter van der Wilt
kosters: Pieter van Drunen en Cees Jacobse

orgelspel

Nun komm, der Heiden Heiland
- Johann Sebastian Bach
VOORBEREIDING

zingen 462: 1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen,
5 orgelvers, 6 allen

“Zal er ooit een dag van vrede”
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

verwelkoming en mededelingen door de ouderling

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende):

kinderen komen in de dienst

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.
U die ons de ogen opent
v: voor wat er in de wereld gebeurt,
a: U die ons hart opent
v: als mensen om hulp vragen,
a: wees in ons
v: kracht,
hoop,
uithoudingsvermogen,
en liefde
om te doen wat U ons te doen geeft
voor ieder mens op deze weg.

adventsproject en -lied (melodie lied 496)
De tempel van Jeruzalem
waar alles heilig is.
Daar brengt de engel nieuwe hoop,
licht in de duisternis.
Op bergen in dalen
in tempel, huis en stal
Gods liefde straalt waar mensen zijn.
Het licht straalt overal.
inzameling van de gaven voor:
1) Kerk 2) Samen010
tijdens de collecte worden de schoenendozen van
Actie Schoenendoos binnengebracht

a: Amen

zingen lied 435: 1 en 2 (staande)

aanvangslied 433: 1, 2, 5 (staande)

“Kom tot ons, de wereld wacht”
gebed om ontferming
beantwoord met het Kyrie van 299 E
( I = mannen, II = vrouwen)
adventslied 441: 1, 6, 10

“Hoe zal ik U ontvangen”
DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag
lezing: Zacharia 14: 4 - 9
zingen psalm 25 A

“Mijn ogen zijn gevestigd”
lezing: I Tessalonicenzen 3: 9 - 13 en Lucas 1: 5 - 25
zingen lied 459: 1, 2, 6, 7

“Ik breng een rechter aan het licht”
UITLEG

“Hef op uw hoofden, poorten wijd”
zending en zegen
beantwoord met gezongen “Amen”
orgelspel

Nun komm der heiden Heiland
- Bram Beekman
koffie na de dienst

MEDEDELINGEN:
Bijbelkring Woord en Beeld
Elke bijeenkomst van de bijbelkring van dit seizoen staat op zichzelf. Op donderdag 3 december
staan we stil bij een bijzondere maar onbekende
vrouw: Rispa (II Samuel 21: 1 - 14). Een geschiedenis van geweld en de liefde van een moeder.
U kunt kiezen of u ’s middags van 14.30 - 16.30
uur komt, of ’s avonds van 20.00 - 21.30 uur. Het
is in de Hoflaankerk.

Advent schilderen / Kerststukjes workshop
Op woensdag 9 december bezinning op advent
door te schilderen. Vanaf 20 uur in Pro Rege. Wel
van tevoren opgeven bij ds Ilse Hogeweg omdat er
voldoende schildermateriaal klaar moet liggen.
En op donderdag 15 december, om 20 uur en ook
in Pro Rege, een avond waarop een mooi kerststukje gemaakt kan worden. Onder leiding van
Sipke Sels en Judith Korevaar. Kosten materialen: € 30,–. Opgeven bij sipke.sels@hetnet.nl
of t. 433 18 97.

Adventsbijeenkomst met maaltijd
Hoflaankerk, 18 december. Voor informatie zie
komende Caleidoscoop (a.s. zaterdag), agenda
op de website of de e-mailnieuwsbrief van 26
november. Opgeven bij de diaken Hiddo Oosterhuis tot uiterlijk zaterdag 12 december.

VOLGENDE VIERING:
Zondag 6 december
Pro Rege, 10 uur
ds Ilse Hogeweg

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

