DORPSKERK WASSENAAR
ZONDAG 13 JANUARI 2018

Klokluiden
Orgelspel
Welkom en mededelingen
-allen gaan staanMorgenlied: Ld. 207
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
Toenaderingsgebed
vg:
gm:
vg:

Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
en laat ons weer in vrede leven.
Amen.

-allen gaan zittenPsalm 100

Gezongen Kyrie en Gloria: Lied 299e
de kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars, kinderen gaan
naar de nevendienst
Schriftlezing O.T.: Jesaja 43, 1-7 (uit Bijbel in gewone taal)
Psalm 72, 4. 6-7
Schriftlezing N.T.: Johannes 4: 39-42 en I Johannes 4: 14-16
(uit NBG'51)
Gezang 654, 3 t/m 5
Overdenking 'U is heden de Heiland geboren!' (Luc.2: 11a)
Gezang 518, 4-5
Gebeden – stil gebed – onze Vader
Inzameling der gaven
Diaconale collecte voor het plaatselijk Diaconaal werk
2e collecte voor het werk van de kerkrentmeesters
3e collecte voor de activiteiten rond de asielzoekers
Kinderen aan het woord
-allen gaan staanGezang 528, 1. 3 t/m 5
Zegen
Gm:

Orgelspel
--Voorganger: ds. M. Treuren, Pijnacker
Organist: Rijk Jansen

Medeling:
Op zondag 27 januari 2019 nemen wij afscheid van ds. Deodaat van
der Boon in een dienst waarin hij zelf zal voorgaan. De dienst zal anders dan
gebruikelijk om

10:30 uur aanvangen.

In verband met de openbreking van de Duinrellweg en de daarmee
beperkte bereikbaarheid per auto, alsmede het groot aantal verwachte
bezoekers van deze dienst, is in overleg met de brandweer, het niet
mogelijk om te parkeren op het kerkplein en niet op de invalidenplaatsen. U
kunt zich tot 10:10 uur wel laten afzetten bij de kerk.
Wij adviseren u te parkeren op de Berkhei of eventueel op ’t Kloosterland.
Dank voor uw begrip.

