LITURGIE
voor de zondagmorgendienst
in de Messiaskerk te Wassenaar
op 12 juli 2020

Orgelspel
Welkom en mededelingen
door de ouderling van dienst

- allen gaan zo mogelijk staan Alle liederen worden door de Cantorij gezongen. We volgen hier in de
Coronarichtlijnen van het RIVM en de Protestantse Kerk welke bepalen
dat enkel een beperkte groep mensen zingt op minimaal 5 meter
afstand.
Intochtslied: Lied 217: 1, 2 en 3
Stil gebed
Bemoediging en groet
- allen gaan zitten Gebed afgesloten met Kyrië en Gloria: Lied 299e

DIENST VAN HET WOORD
Schriftlezing: Jesaja 55: 6 t.m. 13
Lied 220: 1 en 2
Evangelielezing: Matteüs 13: 1 t.m. 9
Lied 764
Verkondiging
Orgelspel

DIENST DER GEBEDEN
Onze Vader (oecumenische woorden)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw
koninkrijk kome, Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in
verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.

COLLECTE
1e collecte: Fondsenwerving Lievegoed
2e collecte: kerkrentmeesters
Er wordt niet fysiek gecollecteerd maar bij de uitgang staan twee
schalen waarin u, uw gaven kunt deponeren, contant of met
kerkbonnen. Bij voorkeur verzoeken wij u het geld over te maken of de
Scipio App te gebruiken. U vind de systematiek in de PGWekelijks.

Slotlied 416
Zegen
Orgelspel

allen gaan zo mogelijk staan -

Helaas is er door de Corona omstandigheden geen koffiedrinken na de
kerk.
Bij binnenkomst van de kerk, krijgt u een plaats toegewezen door de
ceremoniemeesters.
Wij verzoeken u uw jas bij zich te houden. Na afloop verzoeken wij u
voor het verlaten van de kerk de instructie van de ceremoniemeesters
op te volgen.

Colofon
Voorganger:
ds. Ria Schultheis
Ouderling van dienst: Ria Snelleman
Diakenen van dienst: nvt
Orgel:
Cees van Delft
Leiding crèche:
Dorottya Koster
Kinderwoorddienst: Meta Tukker en Claudine Nogarede
Online kindernevendienst Sara en Josephine de Klerk
Ceremoniemeesters Jisk Heslinga en Jan Dalhuysen
Bloemen bestemd voor de heer en mevrouw Van Duine

U kunt zich abonneren op de PGWekelijks wanneer u deze
nog niet ontvangt. Gaarne uw e-mail opgeven aan:
info@pkn-wassenaar.nl o.v.v. PGWekelijks toezending

