Zondag 26 juni 2019
Voorganger: ds. Jilles de Klerk
Organist: Anneke Jansen
Orgelspel
Welkom
Bemoediging
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. en niet laat varen het werk van zijn handen
Zingen: Psalm 107: 1, 5 en 7
(kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan)
Gebed van de zondag
Schriftlezing: Lucas 8: 26-39
Zingen: lied 804
Verkondiging
Zingen: lied 686
Voorbede - Stil gebed
Inzameling van de gaven
voor Victory Primary School, Kampala, Oeganda (zie toelichting)
voor de Kerk
voor groothuisbezoek

Tafelgebed
V:
G:

Brengt dank aan God, want Hij is goed
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

V:

U komt onze dank toe,
Heer, onze God
….
U van ganser harte
de lofzang toe te zingen:

G:

Sanctus en Benedictus: lied 404e

V:

Gezegend bent U, God onze Vader
En gezegend is Jezus die komt in uw Naam
….
Doet dit, zo dikwijls U die drinkt
tot mijn gedachtenis

G:

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha!

V:

G:

Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God
….
door Jezus Christus, onze Heer
Amen

G:

Gezongen Onze Vader (lied 369b) …

V:

De vrede van Christus zij met u.

G:

Zijn vrede zij ook met u,

Wij wensen elkaar de vrede van Christus toe.

Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed
Zingen (staande): lied 869: 1 en 7
Zegen
g. Amen
Collecte diaconie voor Victory Primary School, Kampala, Oeganda
Begin mei 2018 is de Victory Primary School met financiële
ondersteuning van de Stichting Run For Rio, eigenaar geworden van
een stuk grond in Kalagala. Er zijn plannen om een nieuw opvanghuis
en een nieuwe school te bouwen. De doelstellingen van de nieuwbouw
zijn: zorgen voor voldoende financiële middelen en Run for Rio zal
daarvoor activiteiten organiseren en steun vinden bij fondsen en
bevriende relaties.
Victory Primary School is verantwoordelijk voor het realiseren van de
nieuwbouw. Stichting Run for Rio onderhoudt intensief contact met de
directie van de Victory Primary School om er voor te zorgen dat de
bouw binnen het gestelde budget zal plaatsvinden.
Missie van de school:
Kinderen hebben respect voor zichzelf, anderen en de schoolomgeving.
Ouders accepteren en begrijpen hun verantwoordelijkheden voor hun
kind en ondersteunen hun kind en onze school.
•

Zondag 30 juni 10.00 uur: ds. Jilles de Klerk. Gezamenlijke kerkdienst in
de Kievietkerk. Dorpskerk en Messiaskerk gesloten.
Overvliegen kinderen van de kindernevendienst, afscheid ambtsdragers,
Kidschurch

•

Iedere woensdag: ochtendgebed in de Kievietkerk (aanvang 10.00 uur,
ingang onder de toren)

