Gezamenlijke kerkdienst
Protestantse Gemeente Wassenaar

navolgen en overvliegen
Zondag 30 juni 2019
Kievietkerk te Wassenaar
Kidschurch, afscheid ambtsdragers, overvliegen van
kindernevendienst naar 12+ groepen

Overvliegers: Meike van der Berg
Floris van Ede
Michiel Smit
Ruben van Someren
Sophie Vink
Afscheidnemende ambtsdragers:
Marianne Baaijens
Hannie van Beelen
Jisk Heslinga
Frans Lugthart
Willy Vellekoop

Voorganger: Ds. Jilles de Klerk
Organist: Anneke Jansen

Orgelspel
Welkom
Zingen (staande): lied 288
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
‘Ik ga op reis en ik neem mee…’
Zingen: lied 806
Kinderen gaan naar de kindernevendienst, overvliegers en 12+ naar
hun nevendienst
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Lucas 9: 57-62
Verkondiging
Zingen: lied 835: 1, 3 en 4
Afscheid ambtsdragers
Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader
Overvliegen
Zingen: lied 425

Inzameling van de gaven
voor Gehandicapten(rij)dienst Leiderdorp (zie toelichting)
voor de Kerk
voor de verlichting in de gebouwen
Zingen (staande): lied 802: 1, 4, 5 en 6
Zegen

Toelichting op de diaconale collecte:
Sinds 1970 organiseert de Classis Leiden van de Protestantse Kerken in
Nederland (PKN) een kerkdienst voor en vooral met mensen met een
verstandelijke beperking. Zij worden merendeels begeleid door verwanten of
(vrijwillige) begeleiders. De bezoekers komen o.a. uit Swetterhage in
Zoeterwoude-Dorp, Willem van den Bergh in Noordwijk en
Gezinsvervangende tehuizen uit de omgeving van Leiden. Naast het
organiseren en regelen van vervoer van en naar de kerk, zijn er activiteiten
zoals voorbereiding van de diensten, het op schrift stellen van een (aangepaste)
liturgie het organiseren, plannen van roosters zowel voor voorgangers als
vrijwilligers en ga zo maar door met als doel een goede en fijne viering met
elkaar.
Mededelingen:
- Zondag 7 juli, 10.00 uur Kievietkerk: ds. M.A. Bezemer (Wassenaar)
Zondag 7 juli, 10.00 uur Messiaskerk: ds. Jilles de Klerk
Zondag 7 juli, 10.00 uur Dorpskerk: ds. Pieter van Winden
-

Zondag 7 juli, 11.30 uur, Raaphorstlaan 18
Boerderijdienst voor jongeren en geïnteresseerden, m.m.v. Charlotte
Griffioen (zang), Ellen Capel (gitaar), Pieter van Winden, Jilles de
Klerk en de koeien van Peter en Lucia.

-

Iedere woensdag: Ochtendgebed in de Kievietkerk, aanvang 10.00 uur.
Ingang onder de toren.

