Protestantse gemeente te Haaksbergen – Buurse
Trinitatis
Zondag Drie‐eenheid
11 juni 2017

Voorganger
Organist

: ds. Bob Wijnbergen
: Harry Mast

__________________________________________________________________

‐ ontmoeting
‐ orgelspel
‐ de kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars
‐ welkom en mededelingen

INTREDE
‐ lied 217: 1, 2, 3, 4 en 5

‐ bemoediging

‐ drempelgebed

(zo mogelijk, staande)

v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. Schepper van hemel en aarde
‐‐‐‐gebedsstilte‐‐‐‐
v. God …………………...
a. Amen

‐ Eerste psalm 8a: 1, 2, 3 en 6
(u kunt gaan zitten)
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‐ Smeekgebed uitlopend op:

‐ Glorialied 304: 1, 2 en 3
‐ met en voor de kinderen

DIENST VAN DE SCHRIFT
- Groet

‐ Zondagsgebed

v. De Heer is met u
a. ook met u is de Heer
‐‐‐‐‐ gebedsstilte ‐‐‐‐‐
v. God,
………………………..
a. Amen

‐ Lezing uit het Oude Testament Exodus 34: 4 – 9
‐ Lied 912: 1, 2, 3, 4, 5 en 6
‐ Lezing uit het Nieuwe Testament Matteüs 28: 16 – 20
‐ Lied 686: 1, 2 en 3
‐ Overweging
‐ Orgelspel
‐ lied 834: 1, 2 en 3
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
‐ Gebeden
Dankgebed – voorbeden ‐ stil gebed – Onze Vader
‐ Collecte. Deze is vandaag bestemd voor KiA Werelddiaconaat, dat de stichting
Straatkinderen in de Colombiaanse stad Medellin ondersteunt .

WEGZENDING EN ZEGEN
‐ Slotlied 704: 1 en 3

‐ Zegen a. Amen (3x gezongen)
‐ Orgelspel
De collecte bij de uitgang is bestemd de instandhouding van de eredienst

Agenda
‐ Op zondag 18 juni is er om 10.00 uur een dienst met Heilig Avondmaal in de
Protestantse kerk te Haaksbergen waarin ds. Nico Pronk voorgaat.
‐ Vrijdag 23 juni is er de landelijke kerkennacht waaraan ook de kerken in
Haaksbergen deelnemen. Een programma vindt u op de achterzijde van het
onlangs uitgekomen kerkblad. Het start om 17.00 uur met het luiden van de
klokken. Daarna zal de vrouw van Luther, Katarina van Bora vanuit de
Pancratiuskerk een boekje over haar man open doen.
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