DORPSKERK WASSENAAR
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2019
LUCAS 16:1-9: ‘DE ECONOOM VAN DE RIJKE MAN’

Klokluiden
Orgelspel
Welkom en mededelingen
-allen gaan staanPSALM 146 v1,3,5
Votum en groet:
vg:
Onze hulp is in de naam van de Heer
gm:
die hemel en aarde gemaakt heeft
vg:
die trouw houdt in eeuwigheid
gm:
en niet laat varen het werk van zijn handen.
vg:
Genade zij u en vrede van
God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest
gm:
Amen
-allen gaan zittenKYRIËgebed: V. SPREEKT LIED 300B,
ALLEN (7X): ‘HEER, ONTFERM U’
-allen gaan staan-: LOFLIED 146 C v1,2,3,7
de kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars, kinderen gaan
naar de nevendienst

Schriftlezing PSALM 49 : 1-14a
PSALM 62 v6,7
Schriftlezing LUCAS 16:1-9 (oecumenisch leesrooster)
LIED 915 (Negro spiritual)
Overdenking (‘de econoom van de rijke man’)
ORGELSPEL en LIED 422
Gebeden – stil gebed – ONZE VADER: LIED 369 B
Inzameling der gaven
1e Diaconale collecte St Vincentius (zie de achterkant van de liturgie)
2e Collecte voor de kerk
3e Collecte aankoop crèchematerialen
Kinderen aan het woord
-allen gaan staanLIED 418
Zegen
Gm:

Orgelspel
---

Voorganger: ds J.C. van Dongen (emeritus–predikant Duinzichtkerk
Den Haag)
Organist: Rijk Jansen

Vincentius Vereniging
Zondag 22 september 2019 collecteren we voor de Vincentiusvereniging.
De Vincentiusvereniging Den Haag, de oudste vereniging in Den Haag,
ondersteunt al sinds haar oprichting in 1846 individuele personen en
groepen, die in geestelijke of maatschappelijke nood verkeren. Bekend zijn
de pijlers: medeleven, soberheid, openheid en duurzaamheid. Zij
organiseren met een tiental vrijwilligers twee keer per week een verkoop
van goederen die om niet zijn ingebracht door de Haagse bevolking en
daarbuiten. Ook organiseren zij veel activiteiten om mensen met een
krappe beurs te ondersteunen. De opbrengst van deze collecte is ook deze
kinderen samen met hun ouders de gelegenheid te geven tijdens de
zomervakantie toch een leuke bestemming te gunnen. Voor verdere
informatie verwijzen wij naar hun website: www.vincentiusdenhaag.nl. Nog
meer informatie kan gegeven worden door Lyda Nell, @ mail
lydanell158@hotmail.com.
Gaat de voorkeur uit om per bank te doneren, kan dat op IBAN NL95 RABO
0128085002 t.n.v. Diaconie Protestante Gemeente Wassenaar, o.v.v.
“Vincentius”. Ook kunt u uiteraard spullen, kleding etc brengen en/ of in
overleg met de contactpersoon van de Vereniging laten halen.

