WIJKGEMEENTE CENTRUMKERK

Zondag 15 april 2018
Aanvang: 10.30 uur
voorganger
ouderling
diaken
lector
kinderkerk
orgel
beamteam
koster
collecte

ds. Harold Oechies
Johan Biemond
Erik Kappetijn
Lummy Blömer
Endry van Garderen
Seline Loef
Dirk Verburg en John van Zijl
Yvonne van der Graaf
1e. diaconie en 2e. plaatselijke gemeente

Hartelijk welkom in de Centrumkerk. Na afloop is er koffie/thee in de serre.
Kerkdienst volgende week zondag in deze kerk
10.30 uur. Collecte: 1e. diaconie en 2e. plaatselijke gemeente
Kinderkerk
Genesis 4: 1-16; Ik zie het aan je
De Heer ziet het offer van Abel wel en het offer van
Kaïn niet. Hoe dat komt, wordt niet verteld. Wel wat
het gevolg is. Nog voordat Kaïn zijn broer heeft
doodgeslagen, spreekt God Kaïn aan op zijn
kwaadheid. Later merkt de Heer hem met een teken:
het is aan hem te zien wat hij gedaan heeft.
Collecte afgelopen zondag
Voor het zendingsproject van Rineke van Ginkel in Zuid Afrika werd €261,12 en
voor de plaatselijke gemeente werd € 181,05 bijgedragen. Hartelijk dank.
Agenda komende week
wo. 18/04 19.45 uur
do. 19/04 18.30 uur
19.00 uur
vr. 20/04 19.00 uur
20.00 uur
za. 21/04 07.00 uur

Vakantie ds. Benedikte Bos tot 6 mei
Repetitie cantorij en vanaf 21.00 uur kamerkoor
Youth Alpha voor 16-25 jarigen (met maaltijd)
Kerkdienst in de Koperwiek
Rock Solid voor 10- tot 13 jarigen
Film: Hier ben ik. Over Ad van Nieuwpoort (2017)
Ontbijtactie

Film: Hier ben ik (Sarah Vos en Sander Snoep, 2017)
Een documentaire die inzicht geeft in het werk van een dominee in
Bloemendaal. Hier zijn gejaagdheid en grote ambitie de maatstaf. Elke zondag
gaan enkele Bloemendalers naar de kerk van ds Ad van Nieuwpoort die hen via
de Bijbel probeert de vertellen over de simpele schoonheid van het bestaan.
Datum: vrijdag 20 april, Plaats: Centrumkerk, Tijd: 20.00 uur.

ORDE VAN DIENST
als de organist begint te spelen zijn we stil
oefenen
lied 804
zingen
psalm 33: 1 en 8 (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

kyriegebed
glorialied
groet

(gezongen Kyrië)
lied 655: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen, 5 allen
voorganger de Heer zij met u
allen
OOK MET U ZIJ DE HEER
gebed bij de opening van de Schriften
aandacht voor de kinderen
zingen
projectlied
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.
Tekst: Hanna Lam
Wij zijn in de wereld niet alleen.
Muziek: W. ter Burg God zal altijd voor ons zorgen,
Elke avond, elke morgen.
Of je blij of droevig bent,
Er is Iemand die jou kent
de kinderen gaan naar de kinderkerk
lezing O.T.
Ruth 1: 14-19
zingen
lied 790: 1 en 3
lezing N.T.
Johannes 21: 15-24
zingen
lied 804: 1 en 2
overweging
zingen
lied 941: 1 t/m 4
mededelingen
inzameling van de gaven voor 1e. diaconie en 2e. plaatselijke gemeente,
orgelspel
gebeden met acclamatie: “Heer, onze Heer, hoor ons gebed”
slotlied
lied 418: 1 t/m 4 (staande)
zegen
zingen
amen
orgelspel na de dienst
welkom bij koffie/thee in de Serre

