Zondag 3 maart 2019
Voorganger: ds. Ria Schultheiss
Organist: Anneke Jansen – Kot
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): 92: 1, 2 en 3
Kyrië en Gloria: Lied 299e
[kinderen kunnen naar de nevendienst gaan]
Gebed voor de opening der Schriften
Schriftlezing: Lucas 16: 19 t.m. 31
Lied: 718
Uitleg:
Lied: 912:1, 3, 5 en 6
Voorbeden
stil gebed
Onze Vader
Inzameling van de gaven
De eerste Diaconale collecte is voor een helpende hand voor kleinere noden
onder vluchtelingen op Duinrell
De tweede collecte is voor de Kerk
De derde collecte is voor de intrumentalia
Lied (staande): 977: 1, 2, 3 en 5

Zegen
g. Amen
Helpende hand voor kleinere noden onder vluchtelingen
In de afgelopen maanden verbleven circa 750 vluchtelingen in de tijdelijke
AZC op Duinrell. Een groot deel vond de weg naar onze kerkdiensten en de
op hen gerichte activiteiten: taalles, inloophuis, Bijbelstudie, catechese naar
doop en belijdenis, tekenen & schilderen. Met sommigen van hen deelden we
hun leed maar ook vreugde. Persoonlijke contacten zijn gelegd. Zij
vertrekken langzamerhand naar opvang elders in ons land. Op hun volgende
bestemming ontmoeten sommigen praktische problemen, vaak door de
locatie van de AZC. Wij willen hen, daar waar anderen daarin juist niet
kunnen helpen, de helpende hand reiken. Met vaak kleine dingen wat een
oplossing brengt voor een dagelijks probleem, te denken valt aan
bijvoorbeeld fiets, ov kaart, telefoon(reparatie), streven om afstand te
overbruggen en contact te houden met hun dierbaren etc. Daarvoor vragen
wij ook uw hulp in deze collecte! Voor verdere informatie kunt u zich
wenden tot Frans van Wilgen (vanwilgen@planet.nl ) . Giften kunnen ook
gestort worden op IBAN NL 95 RABO 0128 0850 02 t.n.v. de Diaconie van
de Protestantse Gemeente Wassenaar met vermelding: “Vluchtelingen”.

-

Mededelingen:
Zondag 2017, 10.00 uur zal voorgaan
Iedere woensdag: Ochtendgebed in de Kievietkerk, aanvang 10.00 uur.
Ingang onder de toren.

