PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor ochtendgebed op zondag 11februari 2018
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, dhr. Gerard van Reenen
cantor/lector, mw. Grietie Hollenga
ouderling van dienst, dhr. Douwe Hollenga
diaken van dienst, dhr. Bert van Dop
INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
ochtendgebed [wie kan, gaat staan]
Hier ben ik, Anton Ent, Liedboek blz. 1456
morgenlied
Lied 780 - cantor: 1.2; allen: 3.4.5
vredesgroet
V: dat de vrede van God ons verbindt
A: Amen
[hierna: allen gaan zitten]

DE SCHRIFTEN
psalm 18
lezen: Psalm 18, 1-4
zingen: Lied 18A
gebed voor de stilte
In mijn hart, Teresia van Avila, Liedboek blz. 1418
stilte
schriftlied
Lied 848
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Marcus 1, 40-45
acclamatie Lied339C -- cantor: “voorzang” en “koor”; allen: “allen”
[hierna: allen gaan zitten]
illustratie
bij Marcus 1,40-45, Jeannette Eisses
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meditatieve woorden
orgelspel

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diakonie
gedicht
Het is maar dat u ’t weet, Bara van Pelt, Liedboek blz. 1295
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader, gezongen Lied 369B
inzameling van de gaven
diaconie
kerk

ZENDING EN ZEGEN
slotcanon [wie kan, gaat staan]
Lied 832
2

zegen
V: Over onze harten, over onze huizen,
A: de zegen van God.
V: In ons komen, in ons gaan,
A: de vrede van God.
V: In ons leven, in ons geloven,
A: de liefde van God.
V: Aan ons eind en nieuw beginnen,
A: de barmhartigheid van God
V: om ons te ontvangen en thuis te brengen.
A: Amen.

EXTRA
1. lied [voor de kinderen vertrekken]

2. bij de stilte
De volgende aanwijzing voor een passende houding bij de stilte komt uit het
Dienstboek voor de PKN, deel I, blz. 1149:
“Zet de voeten plat naast elkaar neer, recht de rug, liefst los van de
leuning, leg de handen als een open schaal in de schoot, de ene hand in de
andere, de duimen losjes tegen elkaar, houd het hoofd rechtop, maar kijk
ongeveer een halve meter voor je op de grond, of sluit de ogen.
Als je aandacht afdwaalt, erger je dan niet, maar leg je gedachten weer
rustig opzij en wees weer stil. Je laat de stilte jou doordringen.
Je ademt in alle rust.”
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MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom;
om 11.00 uur start een natuurwandeling (tot ongeveer 12.15 uur).
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.
agenda
woensdag 14 februari
11.00 uur Bijbelkring Emmaüskerk
15.00 uur Gesprekskring Engelbert
20.00 uur Gesprekskring Kerkenheem
zondag 18 februari, eerste zondag in de veertigdagentijd
10.00 uur dienst van Schrift en Tafel, Stefanuskerk (tot ong. 11.00 uur)
11.15 uur gemeenteberaad werkplan eredienst, Kerkenheem
bezorgers Rotonde gezocht
Voor de bezorging van de Rotonde worden nieuwe bezorgers gezocht. Het
gaat om Ruischerbrug/Ruischerwaard. Verder ook om reservebezorgers die
incidenteel in kunnen vallen bij ziekte of vakantie. Aanmelden kan bij;
Margreeth Nagel admrotonde@live.nl telefoonnummer 050-3111260.
soberheidsmaaltijden
Bij de uitgang ligt een intekenlijst voor de ‘soberheidsmaaltijden’. Deze
maaltijden vinden plaats om 18.00 in de Emmaüskerk op 7, 14 en 21 maart.
Ze worden telkens gevolgd door een korte vesperviering die om 19.30 uur
begint. Op 7 maart is er daarna om 20.00 uur tevens een gezamenlijke
gespreksavond van de Walfriedgemeenschap en Damsterboord. Ieder van
harte welkom!
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