Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse
Protestantse gemeente te Usselo
10e zondag van de zomer
23 augustus 2020
voorganger:
ds. N.J. Pronk
cantrix‐organiste: Marion Röber

‐ 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:
gezang 848 : 1, 2 , 3 en 4. Allen.
‐ bemoediging: v. In de Naam van de Vader,
van de Zoon en van de Heilige Geest.
a. Amen.
v Onze hulp in de naam van de Heer
a. die hemel en aarde gemaakt heeft.
‐ drempelgebed: v. Heer onze God,
voor heel uw kerk en voor elkaar
belijden wij onze onmacht
ons falen en tekort.
a. Ontferm u over ons.
v. Bewaar ons bij uw Woord
en de tekenen van uw aanwezigheid
en leid ons binnen in het geheim
van uw Heilige dienst.
a. Door Jezus Christus onze Heer.
Amen.
‐ eerste psalm: psalm 139 : 1 allen

kyrië en gloria
‐ smeekgebed, uitlopend op:
v. Zo bidden wij en roepen: (gez. 299e). I = vg. II = cantrix
‐ glorialied: gezang 304 allen: 1 en 3, cantrix: 2
‐ voor en met de kinderen
dienst van de Schrift
‐ groet:

v. De Heer zij met u!
g. Ook met u zij de Heer.
v. Laten we bidden
…gebedsstilte…
‐ zondagsgebed
Gij, die luistert naar mensen,
wees hier aanwezig
en doe ons ondervinden
hoe Gij ons de poort tot uw rijk opent
in Jezus, de Zoon der mensen.
Onderricht ons
hoe wij door zijn Woord
ons leven zullen behouden
en de aarde
een huis van gerechtigheid wordt
dit uur en al onze dagen.
a. Amen.
‐ lezing uit het Oude Testament: Jesaja 51 : 1 ‐ 6
‐ lied: gezang 803 : 1, 4 en 6. cantrix 1 allen: 4 en 6.
‐ lezing uit het Evangelie:
Matteüs 16 : 21 – 27
‐ acclamatie (lied 339A) allen
‐ uitleg en verkondiging
‐ orgelspel
‐ lied: gezang 835 : 1 en 4. Cantrix en allen samen.
gebeden en gaven
‐ gebeden:

‐ voorbeden
‐ stil gebed
‐ het Onze Vader.

‐ collecte.
Zolang de gemeenten internetvieringen houden wordt u vriendelijk
verzocht uw bijdrage giraal over te maken. Onze partners rekenen
namelijk ook nu op ons. De 1e collecte voor Haaksbergen‐Buurse is
voor het kinderfonds Oost‐Europa. De 2e is voor het plaatselijk
jeugdwerk.
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 CvK Prot. Gem. te
Haaksbergen‐Buurse ‐ of naar
‐ NL45 RABO 03167 26532 ‐ Diaconie Prot. Gem. te Usselo.
zending en zegen.
‐ slotlied: lied 767 : 1, 2, 3 en 4. Allen
‐ zegen.
a. Amen (3x gezongen).
‐ orgelspel
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
In de dienst van volgende week, zondag 30 augustus, gaat Ds. O.G. Haas‐
noot voor.
Voor het eerst sinds de sluiting van het kerkgebouw vanwege de corona‐
crisis zal dit weer een dienst zijn, waarin de gemeente fysiek bij elkaar
komt. Echter nog steeds wel met beperkingen: slechts 50 personen kunnen
meevieren.
Wie de dienst in de kerk wil meevieren moet zich, zo zijn de voorschriften,
van te voren aanmelden bij het kerkelijk bureau. En wel voor donderdag
27 augustus 12.00 uur.
Dat kan telefonisch: tel. (053) 5741725
of per e‐mail: kerkelijkbureau@pkn‐haaksbergen.nl .

