Gezamenlijke maaltijd na de dienst op 27 januari
Op zondag 27 januari willen we weer na de dienst een maaltijd met elkaar
gebruiken. We denken te starten rond 12.00 uur, na de koffie.
U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.
We vragen ook uw medewerking daarbij. Wilt u thuis iets voorbereiden of
kopen, zodat we daar met zijn allen van kunnen genieten. Te denken valt
aan het koken van soep, of eieren, iets bakken, broodbeleg aanschaffen,
fruit, melk of karnemelk kopen.
U kunt zich aanmelden bij mij, via de telefoon, e-mail of rechtstreeks in de
kerk. Daarbij kunt u aangeven wat u wilt bijdragen.
Ook als u niets kunt voorbereiden, bent u van harte welkom. Er zal altijd
voldoende zijn.
We hopen op een gezellige en volle kerkzaal.
Heleen 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.

VOORBEREIDING

TOT SLOT
Slotlied Lied 416

Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 100
[stil gebed]
Laten we in stilte naderen tot God.
[votum]

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.

[groet]

Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van Jezus Christus, de Heer,
en van de Heilige Geest.
Amen.
[Verootmoedigingsgebed]
[Woorden van ontferming en vergeving]
[Glorialied]

Lied 487: 1 // Vs 2,3

WOORD VAN LEVEN
[lied]

Lied 840:1,2

[epiclesegebed]
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Bijbellezing: Marcus 1:14-20
Lied 826
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 802:1,2
GEBEDEN EN GAVEN
Voorbede
Collecte
De kinderen komen terug in de kerk

[zegen]

[Amen]

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 (gezongen)
Orgelspel

*********************************************************
Meeleven
Mevr. Biesheuvel-Kooiker is vrijdag voor revalidatie overgebracht naar
Steenwijk. We wensen haar een voorspoedig herstel toe. Wil u haar een
kaartje sturen, het adres is bekend bij Grietje Monster.
Mevr. Tangenberg-Dol is na een lange periode van revalidatie weer terug
in haar eigen woning. We wensen haar alle goeds toe en groeten haar
hartelijk.
Met vriendelijke groet Grietje Monster en Gerda Adolf.
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden
bij: Marlies Meijer
Er is vandaag ook een witte roos voor Hidde en Ellen Broerse i.v.m. de
geboorte van hun dochter Mara én tevens de kleindochter van onze
gemeenteleden Ben en Heleen Broerse.
De collecte van maandag 31 dec. heeft het volgende opgebracht:
Diaconie € 75,25
De collectes van zondag 6 jan. hebben het volgende opgebracht:
Diaconie € 114,30; Kerk € 89,95; Gebouw € 71,70
Op zondag 10 februari op ons podium: het Camus Trio
Raquel Garzás (piano), Fiona Robertson (viool) en
Pau Marquès (cello) vormen samen het Camus Trio.
Op 10 februari verzorgen zij in onze kerk het Zondagmiddagconcert. Zij brengen een lichtvoetig programma
van sprankelende kamermuziek, met werken van vooral
Felix Mendelssohn, waaronder het beroemde Lieder
ohne Worte. Noteert u deze activiteit al vast in uw agenda?
Nadere informatie volgt.
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse

