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Klokluiden
Orgelspel
Welkom en mededelingen
-allen gaan staanIntroïtus

Psalm 121: 1 & 4

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 zittenGezongen Kyrie en Gloria –lied 299 e
de kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars, kinderen gaan
naar de nevendienst
Gebed bij de opening van de Schriften
Lied

Psalm 105: 1

Schriftlezing

Genesis 12: 1-9

Lied

Psalm 105: 3

Schriftlezing

1 Timoteüs 4:11-16

Lied

542: 1

Schriftlezing

Mattheüs 4: 18-22

Lied

542: 3 & 4

Overdenking
Lied

531

Gebeden – stil gebed – onze Vader
Inzameling der gaven
1e collecte diaconie Kerk in Actie voor weeskinderen in Rwanda
2e collecte voor het werk van de Kerkrentmeesters
3e collecte voor de muziekdiensten
Kinderen aan het woord
-allen gaan staanSlotgezang

791: 1, 2, 5 & 6

Zegen van St Patrick
gemeente:

Orgelspel

--Voorganger:dr, G. Bosma
Organist: Rijk Jansen

Diaconale collecte voor weeskinderen in Rwanda (“Geliefd kind”)
Er is heel veel ellende in de wereld zoals ook in Rwanda. Rwanda heeft veel
weeskinderen als gevolg van de binnenlandse oorlog en door aids. De
Stichting Mwane Ukundun zorgt voor opvang, onderwijs en beroepsscholing
van weeskinderen. Ook wordt veel gedaan aan de bestrijding van aids. De
Stichting heeft inmiddels drie vestigingen. Mwane Okundun betekent
“geliefd kind”. En daar gaat het in deze collecte om: weeskinderen weer
perspectief te geven en hen laten weten dat zij “geliefde kinderen” zijn,
ondanks alle ellende die zij hebben meegemaakt.
Giften kunnen ook gestort worden op IBAN NL 95 RABO 0128085002 t.a.v.
de Diaconie van de Protestantse Gemeente Wassenaar, met vermelding:
Weeskinderen Rwanda. Verdere informatie: Harm Schelhaas, tel. 5111803
email: harm.schelhaas@ziggo.nl

