PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 15 oktober 2017
in de Stefanuskerk te Noorddijk
OOGSTDIENST
voorganger: ds. Jan Wilts
organist: Gerard van Reenen
cantor: Helmer Roelofs
ouderling en lector: Dennis van der Laan
diaken: Ben Spruijtenburg
INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
lied ‘Zaaien, maaien, oogsten’, liedboek nr. 716
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: Genade zij u en vrede
van God, onze Vader,
en van Jezus Christus, de Heer.
A: Amen.
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen het werk van zijn handen.
eerste lied en gebed van toenadering, psalm 65
‘De stilte zingt U toe, o Here’, liedboek nr. 65
cantor: antifoon
Hij geeft brood aan alles wat leeft, eeuwig duurt zijn trouw
[Psalm 136, 25]
allen: vers 1
voorganger: vers en 6 (onberijmd)
allen: vers 5 en 6
cantor: antifoon
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië Liedboek nr. 299 B, regel 1-3; I: cantor, II: allen
gloria ‘Zing van de Vader die in den beginne’, liedboek nr. 304
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lied [voor de kinderen vertrekken]

DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften
‘Het woord brengt de waarheid teweeg’, liedboek nr. 318, 1.3.4
lezing uit het oude testament
Prediker 5, 7-11
lied ‘Alleen te leven om te zwoegen’, liedboek nr. 720
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Matthéüs 6, 9-15
acclamatie Liedboek nr. 339 F
[hierna: allen gaan zitten]
uitleg en verkondiging
orgelspel
lied ‘Soms groet een licht van vreugde’, liedboek nr. 910
[kinderen komen terug]
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GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diakonie
gebeden
dankgebed
voorbeden,
acclamatie na elke intentie ‘Heer, hoor ons bidden’, liedboek nr. 368 J
eerste keer: cantor
volgende keren: allen
stil gebed
onzevader, gezongen, Liedboek nr. 369 B
inzameling van de gaven
diaconie: Wereld diaconaat Wereldvoedseldag
kerk: Kerk en Israël

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan]
‘God, die leven hebt gegeven’ , liedboek nr. 718
zegen beantwoord met
A: Amen
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MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee in Kerkenheem; iedereen welkom
Gieneke Tillema zal een presentatie verzorgen in Kerkenheem. Het thema zal
gaan over duurzaamheid onder de mooie titel “Heerlijk Eerlijk”. Er is een
mooie oogsttafel, de kinderen hebben herfstbakjes gemaakt; de oogst kan
gedeeld worden. Uw gaven zijn voor de Voedselbank.
liturgie: enkele dagen voorafgaand aan elke dienst kunt u de liturgie
downloaden: http://www.damsterboord.nl/index.php/kerkdiensten/liturgie
kerkdienst op internet beluisteren: ga naar www.kerkomroep.nl, kies daar
Groningen en dan PKN Stefanuskerk of PKN Emmaüskerk. De diensten blijven
ongeveer een half jaar staan.
gemeente-avond gebouwen, dinsdag 17 oktober
De kerkenraad heeft een gemeenteavond gepland op 17 oktober om 20:00
uur in Kerkenheem, naast de Stefanuskerk. Inloop vanaf half acht.
Op deze avond bespreken we met elkaar het eerste deel van het
gebouwenrapport. De uitkomst van deze consultatie nemen we mee in de
discussie in de kerkenraad. We hopen op een grote opkomst!
Alle informatie staat in onze kerkbladen en op onze website:
http://www.damsterboord.nl/index.php/nieuws/253-onderzoeksrapportgebouwen
de Kerkenraad
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