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: Ds. W.T. Knoeff
: Heleen Broerse
: Arjen de Jong
: Robert Reemer en Onno Bart
: aanwezig
: Renske de Vries
: 1e KIA zomerzending, 2e Kerk,
3e Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje
koffie, thee of een glas limonade.
Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

VOORBEREIDING
welkom en mededelingen
intochtslied psalm 118: 1, 9
stil gebed, votum en groet
vervolg intochtslied psalm 118: 10
gebed
zingen gez. 868: 1, 2, 5 (lof zij de Heer)
HET WOORD
gesprekje met de kinderen/inleiding dienst
zingen kinderlied 162: 1, 5, 6 (in het begin lag de aarde verloren)
1e schriftlezing Genesis 2: 4 tot en met 7
zingen gezang 825: 3, 5 (de wereld is van Hem vervuld)
2e schriftlezing 1 Korinthe 6: 19 + 20
zingen: gezang 841: 1, 2, 4 (wat zijn de goede vruchten)
verkondiging
orgelspel
zingen gezang 823: 1, 4 (Gij hebt o Vader van het leven)
GEBEDEN EN GAVEN
gebeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
TOT SLOT
slotlied gezang 978: 4 (laat dan mijn hart U toe behoren)
zegen + amen

Versterk geloven in Egypte, Kerk in Actie zomerzending
Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich
staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien.
Daarom willen ze graag meer leren over de Bijbel en over het geloof en
die kennis helpt hen om steviger in hun schoenen te staan. Het Egyptisch
Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, organiseert via
zondagsscholen een bijbelquiz, wat een groot succes is. De vorige quiz
ging over het boek Handelingen en achtduizend kinderen wonnen een
prachtig geïllustreerd Nieuw Testament. Dit jaar wil het
Bijbelgenootschap een bijbelquiz organiseren over het boek Matteüs. De
winnaars ontvangen weer een Nieuw Testament. De collecteopbrengst
van de 1e collecte van vanochtend gaat naar het Egyptisch
Bijbelgenootschap en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie. Geeft
u ook, zodat de kinderen op een speelse manier de Bijbel leren kennen?
Want juist dan kan het geloof groeien en onderdeel worden van hun
dagelijks leven. Hartelijk dank!
Namens de ZWO-commissie, Petra Mendrik
Bedankje
Hartelijk dank voor de mooie bloemen die wij zondag van u mochten
ontvangen, ze staan er prachtig bij, we genieten er van.
Met een hartelijke groet van Carla en Leen van Andel.
Bloemen
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en mevr. Scholman-Kieft , i.v.m. hun 40 jarig huwelijk

Agenda voor de week van 13 augustus 2017
Maandag 14-8 20.00 uur
Vergadering Kerkrentmeesters.
Woensdag 16-8 10.15 uur
Commissie Eredienst.
Zondag
20-8 10.00 uur
Ds. G. van de Meeberg.

