Zondag 22 september 2019 – 13e zondag van de zomer

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
Lied (staande): 122: 1 en 3
Kyrië en Gloria: lied 299e
[kinderen kunnen naar de nevendienst gaan]
Gebed voor de opening der Schriften
Schriftlezing: Exodus 20: 1 t.m. 17
Lied: 310
Schriftlezing: Johannes 2: 13 t.m. 25
Lied: 119a: 1, 2 en 4
Uitleg: Lied: 422
Voorbeden
stil gebed
Onze Vader

Inzameling van de gaven
1e diaconale collecte 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.
2e collecte voor de Kerk
3e collecte voor aanschaf Crêchematerialen
Lied (staande): 974: 1, 2, 3 en 5
Zegen
g. Amen
Voorganger: ds. Ria Schultheiss
Organist : Anneke Jansen – Kot
Mededelingen:
- Zondag 29 september 2019, gezamenlijke dienst in verband
met startzondag. ds Jilles de Klerk gaat voor.
- Iedere woensdag: Ochtendgebed in de Kievietkerk, aanvang
10.00 uur. Ingang onder de toren.

