Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse
Protestantse Gemeente te Usselo
Internetkerkdienst op zondag 14 juni
‐ 1e zondag na Trinitatis ‐

voorganger: ds. Job Stein
organist: Mw. Marion Röber

• DIENST VAN HET AFSTEMMEN OP GOD, ELKAAR EN ONSZELF •
‐Klokgelui
‐Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
‐Terwijl de ouderlingen van dienst de tafelkaarsen aansteken zingen wij
Lied 287 ‘Rond het licht dat leven doet;’: 1,3 & 5
‐Bemoediging
vg.:
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 dat zijn hand begon.
genade zij u en vrede, van God onze Vader
en van de Here Jezus Christus.
allen: Amen
‐Kyriegebed
‐Glorialied (samenzang) Psalm 100 ‘Juich Gode toe,…’
‐Groet
vg.:
De vrede van de Heer is met u allen!
allen: en zijn genade is met u!
‐Als gezongen gebed bij de opening van het Woord zingen we Lied 287
‘Rond het licht dat leven doet’ : 2
‐Voor en met de kinderen

• DIENST VAN HET WOORD •
‐De Schrift ‐ Jesaja 12‐ gezongen.: Lied 153 ‘Vol vreugde put je water’.
Solozang door Marion
‐Evangelielezing: Matteüs 9:35 – 10:14
‐Samenzang Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’
‐Uitleg en verkondiging
‐Muzikaal moment
• DIENST VAN HET ANTWOORD •
‐Solo‐ en samenzang Lied 973 ‘Om voor elkaar te zijn’ (Marion en allen)
‐Afkondigingen
(Als de afkondiging een bericht van overlijden betreft wordt er door
de diaken een kaars aangestoken en gaan allen staan.)
‐Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader )
‐Inzameling
In de inzameling krijgt onze solidariteit handen en voeten. Het is dus
een wezenlijk onderdeel van onze kerkdiensten. Zolang we
internetvieringen houden wordt u vriendelijk verzocht uw bijdrage
giraal over te maken. Onze partners rekenen ook nu op ons.
De eerste collecte in Haaksbergen is bestemd voor Dorcas. De
tweede voor de kerkmuziek.
De 1e collecte voor Usselo is bestemd voor de diaconie, de 2e voor de
kerkrentmeesters.
U kunt uw bijdrage over maken naar
‐NL79 RABO 03737 20912 – ten name van het CvK Prot. Gem
Haaksbergen‐Buurse of naar
‐NL84 RABO 0316 7265 32‐ ten name van de Diaconie PKN Usselo.
‐Lied ‘vertrouw de nieuwe wegen’ 2 & 3

3. Vertrouw de nieuwe wegen
waarop de Heer ons zond.
Steeds komt Hijzelf ons tegen:
wij gaan op vaste grond.
Wie opbreekt die mag hopen
in tijd en eeuwigheid.
De poorten staan wijd open,
het land wacht licht en wijd.
tekst: K.P. Hertzsch, vert ?, mel = L 864
uit: Vandaar november 1999

• DIENST IN DE WERELD •
‐Wegzending & zegen

‐Muziek

De eerstvolgende kerkdienst, zondag 21 juni, is wederom een
internetkerkdienst, te volgen via www.Kerkomroep.nl . Voorganger zal
dan zijn Ds. O.G. Haasnoot. Aanvang 10 uur.

