WIJKGEMEENTE CENTRUMKERK

Zondag 11 februari 2017
Aanvang: 10.30 uur
Voorganger
Ouderling
Diakenen
Lector
Kinderkerk
Cantorij
Organist
Beamteam
Koster
Collecte

ds. Adriaan Plantinga, Den Dolder
Piet Stammes
Dirk Verburg
Lummy Blömer
Nicole Eggermont
Kamerkoor o.l.v. Seline Loef
Han Siemons
John van Zijl en Casper Loef
Yvonne van der Graaf
Missionair werk (PKN)

Hartelijk welkom in de Centrumkerk. Na afloop is er koffie/thee in de serre.
Kinderkerk
Marcus 1:40-45; Niet meer eenzaam
Jezus raakt een melaatse man aan die hierdoor geneest.
Jezus zegt dat de man het niet verder mag vertellen. Maar
dat valt nog niet mee voor iemand die net verlost is uit zijn
isolement. Hij bazuint het overal rond, aan iedereen die het
maar horen wil.
Kerkdienst volgende week in deze kerk
10.30 uur, collecte: projecten 40-dagentijd en plaatselijke gemeente
Tafelgesprekken
In de Serre liggen formulieren waarmee u zich kunt opgeven voor deelname
aan de tafelgesprekken die dit voorjaar worden gehouden. De ingevulde
formulieren kunt u deponeren in de dozen bij de uitgang.
Agenda
vandaag
10.30 uur
di. 13/02 10.00 uur
16.00 uur
20.00 uur
wo. 14/02 18.00 uur
19.45 uur
do. 15/02 17.30 uur
19.00 uur

Jeugdkapel
Verjaardagviering 80+ in deze maand
Cursus "Leren filosoferen"
Lezing dichter M. Nijhof door Martin Brinkman
Aswoensdag: Vastenmaaltijd ZWO
Repetitie cantorij en vanaf 21.00 uur kamerkoor
Youth Alpha voor 16-25 jarigen (met maaltijd)
Kerkdienst in de Koperwiek

ORDE VAN DIENST
orgelspel vóór de dienst
intochtspsalm psalm 98: 1 (staande)
stil gebed
bemoediging voorganger Onze hulp is 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: lied 301a
glorialied
psalm 95: 1
groet
voorganger De Heer zij met u
allen
OOK MET U ZIJ DE HEER
zingen voor de opening van de schriften: lied 670: 1 allen, 2 koor, 3 allen, 4 koor
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
gezongen lezing uit O.T.: op psalm 46 is gebaseerd hét Lutherlied: 898: 1, 3 en 4
lezing N.T.: 1 Korinthe 15: 35 – 44
zingen
lied 618: 1 koor; 2 t/m 4 allen
uitleg en verkondiging met een deel uit een Luther-preek uit 1532, gevolgd door
het Luthermotet: Non moriar sed vivam (Ik zal niet sterven maar leven.)
mededelingen
collecte voor Missionair werk (PKN)
onderwijl zingt het koor: - Verleih uns Frieden - Mendelssohn
zingen
lied 671: 1 koor; 2 t/m 4 allen
dank- en voorbeden met acclamatie: “Heer, onze Heer, hoor ons gebed”
zingen (staande) slotlied 905: 1, 3 en 4
inleidend tot de zegen: lied 414 (1 x voorzang; 1 x allen)
wegzending en zegen Amen
orgelspel na de dienst
welkom in de Serre bij koffie/thee/limonade

