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Viering Schrift en Tafel

‘Tastbaar evangelie’

Orde van de dienst
OM TE BEGINNEN

Inzameling van de gaven

Orgelspel

RONDOM DE TAFEL BIJEEN

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Zingen: Lied 386

Aanvangslied: Lied 273 : 1, 2, 4 (zo mogelijk
staande)

V: De Heer met u allen!
A: ZIJN VREDE MET U!
V: Verheft uw harten!
A: WE ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER!
V: Zegenen wij de Heer onze God!
A: HEM ZEGGEN WE DANK!

- moment van stilte Bemoediging en drempelgebed (We gaan zitten)

RONDOM HET WOORD BIJEEN

Tafelgebed (Uit: ‘Bij gelegenheid ‘ ,
blz. 238 - Sytze de Vries)
V: U zegenen wij, eeuwige God, want onze tijden zijn
in uw hand….
….en met hen mee zingen ook wij U toe:

Groet

Zingen: Lied 405 : 1, 3

Gebed bij de opening van de bijbel

V: U zegenen wij om Jezus uw Zoon…
…..gij die drinkt tot mijn gedachtenis.

Kyriegebed met gezongen: (Taizé-kyrie)
Zingen: Lied 938

Moment met de kinderen
Samen met de kinderen zingen we: Alles wordt nieuw
II : 18; Kleine dochter van Jaïrus.
Daarna gaan de kinderen met het licht van de
Paaskaars naar de kindernevendienst.

Zingen: Lied 407A
Gebed om de Geest / Onze Vader
Vredegroet

Profetenlezing: Jesaja 3 : 25 t/m 4 : 6 (NBG 1951)
Zingen: Psalm 111 : 1, 3

Tijdens de uitdeling zingen wij:
Lied 568A en Lied 117D

Evangelielezing: Marcus 5 : 21 – 43 (NBG 1951)

Gebed na de Maaltijd

Zingen: Lied 855

De kinderen kunnen worden opgehaald uit de oppas

Uitleg en verkondiging

Zingen slotlied: Lied 418 : 1, 2, 3

Zingen: Lied 611

WEGZENDING EN ZEGEN

RONDOM ONS ANTWOORD

Amen (gezongen)

De kinderen van de kindernevendienst komen terug
in de kerk

Allen een zegenrijke zomer toegewenst!

Dankgebed en voorbeden

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: ds. Klaas Santing (Ede)
Ouderling van dienst: Mientje Schep
Lector: Inge van Vemde
Organist: Jan Hamberg
Koster: Marinus Ditzel
Beeld: Henk Feijen
Geluid: Erik Linden

Bestemming collecten:
1: Werelddiaconaat
2: Kerk
Uitgang: De Herberg / Citypastoraat
Na de dienst koffie drinken

Overige mededelingen
Gastpredikant op zondag 8 juli is ds. A.P. de Graaf uit Lieren
Volgende week zondag gaat niet ds. Janny Eldering uit Vaassen voor in de dienst, maar ds. Arjan de Graaf.
Gedurende de tijd, dat wij geen predikant hebben, is hij onze consulent.
Een mooie gelegenheid om kennis met hem te maken.
**********
Vakantie Remko Groen, kerkelijkwerker
Remko Groen is met vakantie tot 16 juli. Zo nodig nemen kerkenraadsleden waar.
**********
Voedselbank
Ook tijdens de vakantiemaanden juli en augustus blijft de Bronkerk actief voor de voedselbank.
We richten ons in deze twee maanden op artikelen voor de persoonlijke verzorging. Denk daarbij aan zeep,
shampoo, tandpasta, scheerschuim, deodorant etc.
Geeft u liever houdbare levensmiddelen dan zijn die ook van harte welkom.
**********
Lekker lezen in de vakantie?
In de hal van De Duiker (voorbij de trap) staat een boekenkast van de Waterloopleinmarkt, gevuld met
spannende thrillers en mooie romans.
Prijs: 1 euro per stuk.
Het is zelfbediening. Er staat een geldkistje bij en de opbrengst is voor onze goede doelen.
Je kunt overdag en ’s avonds bij de boekenkast terecht als de deur van De Duiker open is.
***********
ZOMERGROETEN
Zieken en ouderen gaan vaak niet meer met vakantie. Een kaartje krijgen van een “onbekend” gemeentelid
kan dan heel goed doen.
Ook dit jaar hopen we, dat we samen weer veel mensen kunnen verrassen.
In de maanden juni, juli en augustus staan de contactmedewerkers regelmatig na de dienst bij de uitgang met
een mandje. Gemeenteleden kunnen daaruit een adres meenemen en een kaartje sturen.
Mocht u denken ik weet ook nog wel iemand die daarvoor in aanmerking komt, laat het mij dan weten:
Bea Rigterink, tel. 533.37.18 brigterink@zonnet.nl

