WIJKGEMEENTE CENTRUMKERK

Zondag 28 januari 2017
Aanvang: 10.30 uur
Voorganger
Ouderling
Diakenen
Lector
Kinderkerk
Organist
Beamteam
Koster
Collecte

ds. Harold Oechies
Tjitske Maarsingh
Tini van der Sluijs
Tjitske Maarsingh
Endry van Garderen
Wim Brands
Johan Biemond en Ingmar Biemond
Yvonne van der Graaf
Catechese en Educatie

Hartelijk welkom in de Centrumkerk. Na afloop is er koffie/thee in de serre.
Kinderkerk
Marcus 1: 21-28: Ik luister
We gaan het deze zondag hebben over luisteren. Echt luisteren naar
iemand, valt niet altijd mee. Jezus onderwijst de mensen in de
synagoge. Ze luisteren naar wat Jezus te vertellen heeft. Zijn woorden
maken iets in hen los. In de synagoge is ook een bezeten man. Als
Jezus de onreine geest toespreekt, luistert deze. Zo blijkt alles en
iedereen in de synagoge ontvankelijk voor Jezus’ woord.
Kerkdienst volgende week in deze kerk
10.30 uur Collecte: Werelddiaconaat (Kerk in Actie)
Sobere maaltijd
Op 14 februari begint de 40-dagentijd. Die avond wordt er in de Serre een
Sobere Soepmaaltijd gehouden. Ds. Harold Oechies zal hierbij een liturgische
inleiding geven op de 40-dagentijd. De maaltijd begint om 18.00u. U kunt
hiervoor inschrijven na de dienst bij de mensen van de werkgroep ZWO.
40-dagenboekjes/kalenders
Na deze viering kunt u in de Serre een bestelformulier halen waarmee u
kosteloos een 40-dagen boekje kunt bestellen bij Kerk in Actie. Deze
formulieren zijn verkrijgbaar bij de mensen van de werkgroep ZWO. U kunt dan
ook een spaardoosje meenemen.
Agenda komende week
di.
30/01 20.00 uur
20.00 uur
wo. 31/01 19.45 uur
do. 01/02 08.30 uur
17.30 uur
19.00 uur

Groothuisbezoek sectie Oost 1, Lassuslaan 27
Martien E. Brinkman behandelt dichter Marsman
Repetitie cantorij en vanaf 21.00 uur kamerkoor
Maandopeningen Julianaschool, in twee groepen
Youth Alpha voor 16-25 jarigen (met maaltijd)
Kerkdienst in de Koperwiek

ORDE VAN DIENST
orgelspel vóór de dienst
intochtspsalm psalm 86: 1 en 2 (staande)
stil gebed
bemoediging voorganger Onze hulp in de Naam van de Heer
allen
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
voorganger die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
drempellied lied 277
de gemeente gaat zitten
kyriëgebed met acclamatie: Kyrië eleison
kyriëlied
lied 103C: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 5 allen
groet
voorganger De Heer zij met u
allen
OOK MET U ZIJ DE HEER
gebed voor de opening van de schriften
aandacht voor de kinderen / kaarsenlied
Kaars jij mag branden: je geeft aan ons je licht.
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht.
De Bijbel gaat open, wij horen Gods verhaal.
Woord, dat doet hopen. God spreekt in mensentaal.
de kinderen gaan naar de kinderkerk
lezing O.T.: Deuteronomium 18: 15-20
zingen
lied 283: 1 en 2
lezing N.T.: Marcus 1: 21-28
zingen
lied 686: 1 en 3
overweging
zingen
lied 793: 1, 2 en 3
mededelingen
collecte voor Catechese en Educatie onder orgelspel
gebeden met gesproken acclamatie: “Heer, onze Heer, hoor ons gebed”
zingen (staande) slotlied 675: 1 en 2
wegzending en zegen Amen
orgelspel na de dienst
welkom in de Serre bij koffie/thee/limonade
Programma komende weken
30 januari 20.00 uur De dichter Marsman door dr. M.E. Brinkman.
6 februari 20.00 uur Muzikale lezing Luther en kerkmuziek door dr. Hanna
Rijken m.m.v. kamerkoor o.l.v. Seline Loef
8 februari 20.00 uur Spiritualiteit in beweging door Harold Oechies
13 februari 16.00 uur Leren filosoferen door Benedikte Bos
13 februari 20.00 uur De dichter Nijhof door dr. M.E. Brinkman
20 februari 20.00 uur Leerhuis Psalmen met psalm 88 door Harold Oechies.
13 maart 20.00 uur Leerhuis Psalmen met psalm 23 door Harold Oechies.

