PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op zondag 23 september 2018
eerste van de herfst
OOGSTDIENST
in de Stefanuskerk te Noorddijk
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen
ouderling van dienst, Gré Busz
diaken van dienst, Ben Spruijtenburg
lector, Christina Huisman
INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: De vrede van de Heer zij met u allen!
A: Zijn vrede zij ook met u!
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, psalm, Liedboek nr. 87,1
gebed van toenadering [Dienstboek nr. 35]
V: Hier zijn wij, God,
uw kinderen.
Soms voelen we ons verloren
in deze grote wereld,
soms zijn we elkaar kwijt.
Breng ons bij elkaar,
bescherm ons door uw liefde.
A: Amen.
vervolg Psalm: Liedboek nr. 87, 2.3.4
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië en gloria Liedboek nr. 299J
lied [voor de kinderen vertrekken]: Liedboek nr. 784
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DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften, Liedboek nr. 319, 1.2
voor de lezingen: [wie kan, gaat staan]
lezing uit het oude testament
Leviticus 25, 35-41
lezing uit het nieuwe testament
Marcus 9, 33-37
lied Liedboek nr. 319, 5.6.7
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel
[kinderen komen terug]

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diakonie
gebeden
acclamatie na elke voorbede, Liedboek nr. 368J
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader
inzameling van de gaven
diaconie: voedselbank
kerk: pastoraal werk in ziekenhuizen

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 718
zegen beantwoord met
A: Amen
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MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee in Kerkenheem; iedereen welkom. Daar is ook de
oogst verzameld. U kunt daarin delen. Dhr Ulfert Molenhuis, voorzitter van de
Voedselbank in de stad Groningen zal daar ingaan op (nieuwe) initiatieven
van de Voedselbank.
volgende week, zondag 30 september, nemen we afscheid van een aantal
mensen die een taak vervuld hebben in onze gemeente en deze taak in de
afgelopen periode neergelegd hebben.
zondag 14 oktober: doopdienst in de Stefanuskerk
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.
parochieavond 27 september; iedereen welkom
Thema: Kloosters! in een hectische wereld; door Leo Feijen.
De laatste jaren is er weer aandacht voor het kloosterleven. In een tijd dat we
het idee hebben dat we vooral moeten meegaan in de versnellingsdrift willen
mensen daar uitstappen en zoeken ze rust in een klooster.
Leo Fijen maakte de t.v.serie: Kloosterleven. Daarnaast is hij nu ook gestart
met het blad: KLOOSTER! Daarbij gaat het steeds maar weer om verhalen van
mensen die een antwoord proberen te geven op de vraag: Wie/Wat bezielt
je? Daarover gaat het op 27 september.
Van harte welkom in de Emmauskerk, Ra 4, Groningen. Aanvang 20.00 uur.
Koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. Met deurcollecte.
Opgave: leerhuisstadenommelanden@gmail.com
telefoon: 06 17896673 (dhr. H. Mars)
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