PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 16 september 2018
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger: Jolanda Tuma
organist: Gerard van Reenen
ouderling van dienst: Annie van Dam
diaken van dienst: Bert van Dop
lector: Annie van Dam
INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
eerste lied, Liedboek nr. 275: 1, 2, 3
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: De HEER zij met u!
A: ook met u zij de HEER!
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.
drempelgebed
V: Hoor ons aan, eeuwige God,
A: hoor naar ons bidden.
V: Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt,
A: blijf ons niet verborgen.
V: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
A: gij, heer, vergeef ons.
V: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw.
A: geef ons uw genade.
V: Breng ons in het reine met U en met elkaar.
A: zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht.
amen
vervolg lied, Liedboek nr. 275: 4, 5 [hierna: allen gaan zitten]

smeekgebed, kyrië en gloria (gezongen) Liedboek nr. 299e
lied [voor de kinderen vertrekken]

2. Wij geven Gods verhalen door
3. Straks zoeken wij elkaar weer op
en wie zich openstelt,
en elk heeft zijn verhaal.
ervaart met ons het licht van God,
Het licht verbindt ons met elkaar,
door wat er wordt verteld.
het is voor allemaal.
DE HEILIGE SCHRIFT
gebed om de heilige Geest
lezing uit het oude testament
Exodus 3: 1-14
lied Liedboek nr. 905: 1, 2, 3
lezing uit het nieuwe testament
Johannes 10: 11-18
acclamatie Liedboek nr. 339a

[wie kan, gaat staan]
[hierna: allen gaan zitten]

uitleg en verkondiging
orgelspel [kinderen komen terug]
lied Liedboek nr. 925

GEBEDEN EN GAVEN
mededelingen en toelichting van de diaconie

gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
Onze Vader
inzameling van de gaven
diaconie: Stille Hulp
kerk: PKN collecte Vredesweek
ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 791: 1, 2, 4, 6
zegen, besloten met gezongen “Amen”
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MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom
voor uw agenda: donderdag 4 oktober, oecumenische gespreksavond
onderwerp: Franciscus van Assisi en Paus Franciscus
milieu, klimaat en eerbied voor de schepping
plaats en tijd: Emmaüskerk, donderdag 4 oktober, 19.30-21.30
opgave, indien mogelijk bij
Hilda van Schalkwijk: h.van.schalkwijk@home.nl
Jan Wilts: janwilts@damsterboord.nl
Meer informatie in ons gezamenlijke kerkblad De Rotonde
gespreksgroepen Damsterboord 2018-2019
puber-eetgroep, voor brug- en tweede klassers
Samenkring, voor mensen met een verstandelijke beperking
gesprekskring Engelbert, voor inwoners van de MEERdorpen
Bijbelkring Emmaüskerk, over gelijkenissen
gesprekskring Kerkenheem, over wat er toe doet in ons leven
“tijd voor een goed gesprek”, open kring in Het Dok
Meer informatie in De Rotonde, KerkinStad en op onze website, van harte
welkom op een kring die bij u past.
toekomst Damsterboord
U kunt meepraten op maandagavond 24 of woensdagavond 26 september in
Kerkenheem of dinsdagmiddag 25 september in de Emmaüskerk. Meer
informatie in de Rotonde, KerkinStad en op onze website.
Geef u gerust op!
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.
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