Protestantse gemeente Haaksbergen‐Buurse
5e zondag na Epifanie, 4 februari 2018,
Bijzonderheden: Collecte werelddiakonaat en aftreden van
ambtsdrager G.Stam

Voorganger: ds. H.J. Elzenga
Organist: H. Mast
Lector: M. Burggraaff
Koster: R. Vellekoop en M. Molderink

‐ Ontmoeting
‐ Orgelspel
‐ Moment van stilte en voorbereiding
‐ Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
INTREDE

(staande)

‐ Intredelied 213:1,2
‐ Bemoediging
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer
A. Die was, die is en die zal zijn!
‐ Drempelgebed staande
‐ Genadeverkondiging
‐ Psalm 67:1 (waarna zittten)

‐ De tien woorden als leefregels
‐ Lied 304
‐ Voor en met de kinderen
DIENST VAN DE SCHRIFT
‐ Gebed om verlichting met de Heilige Geest
‐ 1ste Schriftlezing: 2 Koningen 4:18‐21, 32‐35
‐ Lied 868: 1, 2, 3
‐ 2de Schriftlezing: Marcus 1:29‐39
‐ Lied 868:4,5
‐ Overdenking
‐ Orgelspel
‐ Lied 863: 1‐6 in wisselzang (vers 1 allen, 2 en 4 mannen, 3 en 5 vrouwen,
vers 6 allen)
AFTREDEN AMBTSDRAGER Gert Stam
V. Wij laten jou gaan en willen je danken
voor de overtuiging, de inzet en de liefde,
waarmee je de gemeente hebt gediend
en daarmee de kerk als geheel.
Wat blijft is de verbondenheid met het ambt,
waarin alles wat jou vertrouwelijk ter kennis is gekomen
geheim zal blijven ook na je afscheid.
‐ Dankgebed bij afscheid van ambtsdrager

V. Het pas ons, Heer God, U dank te zeggen
voor de toewijding van hem, die nu zijn ambt neerlegt.
Voor zijn volharding en trouw prijzen wij U, bron van alle goed.
Bevestig het werk van onze handen.
A. Ja, het werk van onze handen bevestig dat.
V. U die blijkens de kracht die in ons werkt
bij machte is oneindig veel meer te doen
dan wij bidden of beseffen.
A. U zij de heerlijkheid in de gemeente en in Jezus Christus,
tot in alle geslachten
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
‐ Lied 972: 5 en 6
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
‐ Dank, voorbede, stil gebed en het Onze Vader
‐ Inzameling van gaven:
1ste KiA Wereldiakonaat, Ghanese kindslaven bevrijd uit visserijsector
2e voor jeugd

ZEGEN
‐ Lied 150a: 1 en 2
‐ Zegen A. Amen (3x gezongen)
Fijne zondag gewenst!
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Maandag 5 februari is er een gemeenteavond, om 20.00 in de
Maranathakerk
Zondag 11 februari gaat voor Ds. O. Haasnoot

