WIJKGEMEENTE CENTRUMKERK

Zondag 25 maart 2018
Aanvang: 10.30 uur
Palmpasen
voorganger
ouderling
diaken
kinderkerk
lector
orgel
beamteam
koster
collecte

ds. Benedikte L. Bos
Ria Foeken
Susanne Heeger
Caroline Süssenbach en anderen
Lotte Kriekaard
Seline Loef
Piet van Vuuren en Jeroen Kieviet
Yvonne van der Graaf
project 40-dagentijd

Hartelijk welkom in de Centrumkerk. Na afloop is er koffie/thee in de serre.
Kerkdiensten komende week in deze kerk
Maandag, dinsdag en woensdag: Avondgebed, aanvang 19.30 uur
Donderdag: Agapèmaaltijd in de Serre, aanvang 18.30 uur !!!!
Goede Vrijdag: kerkdienst mmv cantorij, aanvang 19.30 uur
Stille Zaterdag: Paaswake, aanvang 22.00 uur
Paaszondag: kerkdienst mmv kamerkoor, aanvang 10.30 uur
Agenda komende week
do. 29/03 08.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
za. 24/03 14.00 uur

Paasviering Julianaschool
Kerkdienst in de Koperwiek
Kerkdienst in de Bremhorst
Open kerk

Vanmiddag: Koren op zondag
Van maart t/m juni is op de laatste zondag van de
maand een kooroptreden in de Centrumkerk.
Vanmiddag treedt het wereldmuziekkoor Sophie’s
Voice uit Utrecht op. Aanvang 16:00 uur.
Vrijwillige bijdrage gevraagd, met borrel na afloop.
Sophie’s Voice geeft een voorproefje van zijn nieuwe
project, “When will we ever learn”; liederen uit de
loopgraven. Liederen én gedichten waarin de Eerste
Wereldoorlog die honderd jaar geleden eindigde
centraal staat.
Extra optreden: zondag 29 april: Gospelkoor uit Houten met muziekband.

ORDE VAN DIENST
als de organist begint te spelen zijn we stil
Inleidend orgelspel
zingen
psalm 24: 1 en 4 (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
drempelgebed
de gemeente gaat zitten
kyrielied
lied 546: 1, 2, 3 en 5
groet
voorganger de Heer zij met u
allen
OOK MET U ZIJ DE HEER
gebed bij de opening van de Schriften
lezing O.T.
Zacharia 9: 9-10
zingen
lied 550: 1, 2 en 3
1e lezing N.T. Marcus 11: 1-9a
zingen
psalm 118: 1 en 9
2e lezing N.T. Marcus 14: 17-19 en 26-31
zingen
lied 653: 1 en 4
uitleg en verkondiging
zingen
lied 204: 1, 5 en 9
gebeden (met gesproken acclamatie: “Heer, onze Heer, hoor ons gebed”)
mededelingen
inzameling van de gaven voor 40-dagenproject
als de kinderen nog niet in aantocht zijn zingen we
lied 553 en zonodig psalm 118: 5 en 10
bij binnenkomst van de kinderen zingen we lied 555
gesprek met de kinderen door Claran Lieve
slotlied (staande) refrein: Kijk eens wat een drukte,
wie komt daar aan?
Een koning op een ezel
die naar Jeruzalem wil gaan.
Hosanna, hosanna,
gezegend is hij!
De zoon van David
maakt ons vrij.
1. Hij rijdt niet op een paard;
dat had ik wel verwacht!
Hij woont niet in een mooi paleis.
‘t Is anders dan ik had gedacht.
En tóch is hij koning.
(refr.)

2. Hij heeft geen gouden kroon;
dat had ik wel verwacht!
Hij heeft geen dure kleren aan.
‘t Is anders dan ik had gedacht.
En tóch is hij koning.
(refr.)

zegen
zingen
amen
orgelspel na de dienst
welkom bij koffie/thee in de Serre
40-dagentijdthema: Onvoorwaardelijke Liefde.
Collectedoel: Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda.
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede,
ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Mothers' Union, het
vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen.
Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange
burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor
totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen
zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers
van Mothers’ Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze
leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’
Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met
conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Vrouwen voelen
zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk
en dorp. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie
zoals Mothers’ Union in Oeganda. Van harte aanbevolen!
De spaardoosjes worden op 1e Paasdag ingezameld!
Omgekeerde collecte
Hebt u ook meegedaan aan de omgekeerde collecte op de 1e zondag van de
40-dagentijd? Er zijn mensen, die al contact gezocht hebben met de ander,
maar zelf nog steeds niets gehoord hebben!
Oecumenische viering
Op 2e Paasdag, 2 april a.s., vindt de oecumenische viering plaats in de OLV aan
de Gregoriuslaan in Bilthoven, aanvang 10.30 uur.
Voorgangers zijn pastores Annelies van den Boogaard en Lauk Spelberg.
Met betrekking tot de collecte tijdens de viering:
Even ontsnappen aan alle zorgen en lekker spelen op vakantie: dat is
ontzettend belangrijk voor kinderen. Helaas is dat voor kinderen van
vluchtelingen vaak geen optie. Daarom organiseert Vluchtelingenwerk al meer
dan vijfentwintig jaar vakantieweken voor vluchtelingkinderen én
eenoudergezinnen. Zij hebben een weekje ontspanning hard nodig. Voor meer
informatie: www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/organisatie-vankindervakanties. Van harte aanbevolen.
Toelichting Opstandingsikoon door Ds. Benedikte Bos
Datum:
dinsdag 3 april in de Centrumkerk, aanvang 20.00 uur

