Vanmiddag in onze kerk: prachtige muziek van Brahms
Vanmiddag verzorgen celliste Hanneke Rouw en pianiste Sofia Vasheruk in
onze kerk een naar verwachting prachtig Zondagmiddagconcert. Zij spelen
zeven cello sonates van de Duitse componist , dirigent, pianist en organist
Johannes Brahms (1833-1897). Het concert begint om 14.30 uur. De entree
bedraagt 7,50 euro inclusief een drankje na afloop. Voor kinderen tot en
met 12 jaar betaalt u geen toegang. Van harte uitgenodigd, en neem gerust
iemand mee.
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten , Ben Broerse
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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.

[zegen]

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 25: 2, 8, 9 (Psalm 25)
[stil gebed]
Laten we in stilte naderen tot God.
[votum]

[groet]

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van Jezus Christus, de Heer,
en van de Heilige Geest.
Amen.
Lied 31: 1, 12, 15 (Psalm 31)

[moment van inkeer] …
Lied 62: 4, 6, 7 (Psalm 62)
HET WOORD
[epiclesegebed]

…

Kinderen gaan naar de kinderdienst
Bijbellezing: Lucas 6: 20 - 26
Lied 941
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 556 Alles wat over ons geschreven is
GEBEDEN EN GAVEN
Voorbede,
gezamenlijk Onze Vader
Collecte
De kinderen komen terug in de kerk
TOT SLOT
Slotlied Lied 146a: 5, 6, 7

De Heer zegene u en Hij behoede u,
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u
genadig,
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen

Orgelspel
*********************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. L van Oosterom - Vos, i.v.m. haar 95e verjaardag
De collecte van zondag 11 februari heeft opgebracht:
Diaconie € 95,20 - Kerk € 77,20 - Gebouw € 79,22
Meeleven
Mevr. Iet Agterhof-van der Schaaf (Zwanenburgerdijk 482A, 1161 NW
Zwanenburg) is onlangs geopereerd. De operatie is geslaagd en de
verkeerde cellen konden verwijderd worden. Nu zal er nog een traject
van bestraling volgen. We wensen Iet sterkte toe en hopen en verwachten
dat het de goede kant op blijft gaan. ds. Gert van de Meeberg.
‘Onvoorwaardelijke liefde’ Dit is het thema van Kerk in Actie in de 40
dagentijd. In de 40 dagentijd is er elke week een collecte bestemd voor
Kerk in Actie. Vandaag voor partnerorganisatie International Orthodox
Christian Charities (IOCC).
Met je kinderen op de vlucht Onder de vier miljoen Syriërs die hun land
zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze
neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe,
bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden
proberen deze gevluchte moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en
te beschermen.
Partnerorganisatie IOCC ondersteunt hen daarbij. Met verloskundige zorg,
voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en
gezondheidsvoorlichting redden medewerkers van IOCC niet alleen
kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun
kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

