PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 24 september 2017,
VREDESZONDAG, eerste van de herfst
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, dhr. Tymen Jan Bronda
ouderling van dienst, dhr. Douwe Hollenga
diaken van dienst, dhr. Ben Spruijtenburg
cantor, mw, Grietie Hollenga
INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: Genade van God en vrede met u allen
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.
aanvangslied, Liedboek nr. 281,
cantor: 1.2
allen: 3.4
vrouwen: 5; mannen: 6.
cantor:7
allen: 8
[hierna: allen gaan zitten]
lied [voor de kinderen vertrekken]
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DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Lucas 6, 27-38
lied Liedboek nr. 973
cantor: 1
allen: 2.3.4
[hierna: allen gaan zitten]
uitleg en verkondiging
orgelspel of lied door cantor
[kinderen komen terug]

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diakonie
lied bij de gebeden Liedboek nr. 915
cantor: refrein en couplet 1
allen: refrein
cantor: couplet 2
allen: refrein
gebeden
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dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader gezongen Liedboek nr. 369B
cantor: beden (regel 1-9)
allen: lofprijzing (regel 10 en 11)
inzameling van de gaven
diaconie: Pax
kerk

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 422
zegen beantwoord met
A: Amen

MEDEDELINGEN
keuzelied
In de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomer hebben we in een
bezinningsronde elkaar verteld welk lied uit het Liedboek ons persoonlijk
raakt. De komende weken zullen we telkens één van die liederen zingen.
Vandaag is dat lied 915.
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom
daarna
na het koffiedrinken kunt u vanaf Parkeerplaats tegenover de kerk om
11.35 uur
korte pelgrimswandeling naar Bevrijdingsbos (2,5 km)
11.35 uur
met rolstoel of scootmobiel naar Bevrijdingsbos (verhard)
In het Bevrijdingsbos ontmoeten we de wandelgroep uit de
Pepergasthuiskerk rond 12.15 uur en zingen we een vredeslied. Daarna gaan
we samen naar Kerkenheem, daar komen we tegen 12.45 uur aan. Voor wie
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niet mee kan of wil naar het Bevrijdingsbos, staat er een kopje koffie klaar in
Kerkenheem.
Rond kwart voor één delen we daar brood en wijn en rond één uur kunnen
we lunchen.
Om 13.45 uur begint het middagprogramma in de Stefanuskerk; dat zal een
muzikale viering zijn, verzorgd door het muziekteam van de Peper rond het
thema ‘vrede’. De viering is om 14.30 afgelopen.
Voor de kinderen is er een eigen middagprogramma. Rond 14.20 uur zullen zij
in de kerk komen en zich aansluiten bij hun ouders of anderen.
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.
gesprekskringen
U kunt zich nog opgeven. Zie voor een overzicht onze website.
volgende week zondag, 1 oktober
Oecumensiche dienst van de Walfriedgemeenschap, de Protestantse
wijkgemeente De Bron en Damsterboord - 10.00 uur, Emmaüskerk.

4

