De camping is nog niet vol, u bent van harte welkom om zich aan te melden:
lewenborg.debuurtcamping.nl
Meer info kunt u vragen aan Annie van Dam.
Vrijwilligers gezocht
De afgelopen tijd is gebleken dat onze klusgroep vrijwilligers bij de
Stefanuskerk en Kerkenheem aan het teruglopen is. Dat is de reden dat we nu
een bredere oproep doen om ons te helpen. Voor de vakantie staan nog een
aantal dingen op stapel die gedaan moeten worden. Dit betreffen: takken
opruimen, toren verdiepingen aanvegen, zoldering boven kerkruimte
zuigen, heggen scheren, onkruid op de graven verwijderen en in Kerkenheem
de bij-ruimten stoffen (spinnenwebben e.d.). De planning van deze klussen is
op: woensdag 10 juli en zaterdag 13 juli.
Op woensdag: takken opruimen, heggen scheren en Kerkenheem stoffen.
De rest op zaterdag. Een oproep dus om te helpen. Graag even doorgeven
wanneer je kunt aan onze coördinator Ate Jongeling, tel. 050-5411169 of email ajongeling@home.nl. Om 9.30 uur staat de koffie klaar!
Ambtsdragers gezocht
De kerkenraad is dringend op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Mocht u
iemand kennen binnen onze gemeente die volgens u zeer geschikt zou zijn
om een taak te vervullen binnen één van de werkgroepen Pastoraat, Diaconie
of Kerkrentmeesters, of iemand die geschikt zou zijn als scriba (secretaris),
dan kunt u dit doorgeven aan de kerkenraad via scriba@damsterboord.nl.
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PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 7 juli 2019
in de Emmaüskerk in Lewenborgen
voorganger: ds. Lambert van der Weide
organist: Gerard van Reenen
ouderling van dienst: Bertha Buist
diaken van dienst: Immy Klöpping
INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
welkom
intochtslied, Liedboek nr. 280: 1, 4 en 5 [wie kan, gaat staan]
bemoediging en groet
[allen gaan zitten]
kyriëgebed – afgesloten met:
kyrië en gloria, Liedboek nr. 299 E
DE SCHRIFTEN
gebed van de zondag
lezing uit het oude testament
Jesaja 66: 10 - 44
zingen, Liedboek nr. 84, 1, 2 en 3
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Lucas 10: 1 - 20
zingen, ELB 79: Vrede zij u [hierna: allen gaan zitten]

1

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diaconie
gebeden
inzameling van de gaven
diaconie: Amnesty International
kerk: oecumenische vieringen
ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 425
zegen

MEDEDELINGEN
2 Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn Woord moet in U zijn, dat maakt u vrij.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn Woord moet in U zijn,dat maakt u vrij.

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.

3 Ontvangt mijn Geest, heilige Geest
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
Ontvangt Mijn Geest, heilige Geest
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.

kerkdiensten in de zomer
Vanaf zondag 14 juli is er om en om dienst in de Stefanuskerk en de
Emmaüskerk. Het rooster van de “gastdiensten” is:
Stefanuskerk: 21 juli, 4 augustus en 18 augustus om 10.00 uur
Emmaüskerk: 14 juli, 28 juli en 11 augustus om 11.15 uur.

4 Vrede zij U, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook U.
Vrede zij U, vrede zij u,
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook U

buurtcamping
Net zoals vorig jaar is er dit jaar weer een buurtcamping in Lewenborg. Het
doel is tweeledig, nl mensen met elkaar in contact brengen , maar ook
mensen met een kleine portemonnee de mogelijkheid geven er even uit te
zijn. Een groot deel van wat er nodig is, wordt gesponsord, o.a. door de
winkeliers van Lewenborg. Wij doen als kerk o.a. mee met de opening en in
de vorm van het organiseren van een natuurwandeling.
wanneer: in het weekend van 12 t/m 14 juli
waar: op het scoutingterrein

overdenking
orgelspel
zingen, Liedboek nr. 737: 1, 2, 3, 4 en 5
2
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