Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse
10 juni 2018
2 zondag na Trinitatis
e

Voorganger:
Organiste:
Lectrix:
Ouderling:
Diaken:

‐
‐
‐
‐
‐

ds. J. van Schaardenburgh
Liga Vilmane‐Fioreze
Nynke van Genderen
F. Groot Nibbelink
H. Canrinus

Ontmoeting
Orgelspel
De kaarsen op tafel worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars
Moment van stilte en voorbereiding
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intrede
– intredelied: 276: 1, 2, 3
– bemoediging:
V. Onze hulp is in de naam van de Heer
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V. Die trouw is tot in eeuwigheid
A. Die nooit loslaat wat hij in mensen is begonnen.
– drempelgebed
– psalmlied: 130a: 2 en 3

Kyrie en Gloria
– smeekgebed, uitlopend op gezongen
– glorialied: 868: 1 en 2

– woord/lied van/voor de kinderen

(299e, alleen eerste deel)

Dienst van de Schrift
– groet: V. De Heer zij met u!
A. Ook met u zij de Heer.
V. Laten wij bidden…
….. gebedsstilte….
….. gebed
– lezing uit het Eerste Testament: Richters 12: 1 – 6
– lied 763

– lezing uit het Tweede Testament: Marcus 3: 20 – 35
– lied 837: 1 en 2
– uitleg en verkondiging
– orgelspel
– lied 675

Gebeden en gaven
– voorbeden
– stil gebed
– het Onze Vader
– collecte
1e collecte: Kerk in actie: Werelddiaconaat
Tijdens de collecte klinkt orgelspel

Zending en Zegen
– slotlied: 838: 1
– zegen
A. AMEN (3x) gezongen

– orgelspel

De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkmuziek.

U bent van harte welkom in de Richtershof om elkaar te ontmoeten onder
het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade.
Volgende week zondag, 17 juni 2018, gaat voor mw. ds. H.J. Elzenga. Het
is een dienst van Schrift en Tafel.

