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: ds. Freek Brandenburg
: Henk Vriend
: Mirjam Berendsen

Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet
van de gemeente naar mevrouw A. Pardijs, Stationsweg 2, Vorden, die tijdelijk verblijft in Den Ooiman,
Groot Hagen 6, Doetinchem. De bezorging is nog niet
geregeld.
Kindernevendienst
Leiding: Carin Wagenvoort

Ouderling
Diaken
Kerkrentmeester
Koster

:
:
:
:

Corry Peters
Henri Eskes
Wouter Uittenbroek
Gerhard Krajenbrink

Collecte 1: Diaconaal werk
Collecte 2: Eredienst en Pastoraat
Beide collectes komen ten goede aan het werk in onze
gemeente.
Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of
thee te drinken. Voor kinderen is er limonade.

Mededelingen
Van collectebonnen naar collectemunten
De voorraad nieuwe collectebonnen raakt op. Daarom
hebben de kerkrentmeesters besloten over te gaan op
collectemunten. Deze kunnen namelijk hergebruikt
worden. De collectemunten zijn er in 2 waarden, € 1 en
€ 2.U kunt de munten bestellen op dezelfde manier als
voorheen. De collectebonnen kunt u voorlopig ook nog
blijven gebruiken. Meer info vindt u in het juni-nummer
van VoorAl.

Amnesty: Schrijfactie Rusland: gezondheid
Oekraïense filmmaker zorgelijk
Oleg Sentsov protesteerde eind 2013 tegen de Russische inname van de Krim. De Russische autoriteiten
bliezen het protest enorm op en beschuldigden Sentsov
zelfs van terroristische activiteiten. Sentsov ontkent alle
betrokkenheid bij terroristische activiteiten en zegt om
politieke redenen te zijn vervolgd. Na een showproces
besloot de rechter in augustus 2015 dat hij voor twintig
jaar de gevangenis in moest. Hij moest dit bekopen met
een buitensporig hoge gevangenisstraf. Het gaat inmiddels erg slecht met zijn gezondheid. De omstandigheden in de gevangenis waar hij wordt vastgehouden
zijn slecht. Hij krijgt bijna geen zonlicht en er is geen
schoon drinkwater.
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Lunch in de Voorde
Op de eerste zondag van de maand wordt u uitgenodigd na de koffie met elkaar een
broodje te eten en tijd te hebben voor een goed of interessant gesprek.
Ont-moeten: Thema ‘Leprazending herstelt levens’ in het Achterhuus
Dhr. Paul Emans verzorgt een presentatie over het werk van de leprazending dat
deel uitmaakt van de The Leprosy Mission International. Dit werk is in Ierland gestart
in 1874 en is daarmee een der oudste zendingsorganisaties ter wereld. In de
projecten van de Leprazending, verspreid over 28 landen, worden niet alleen de
medische gevolgen van lepra behandeld o.a. door medicatie en hersteloperaties,
maar ook de sociale en geestelijke aspecten van lepra zoals discriminatie en
uitsluiting worden aangepakt o.a. door gehandicaptenzorg, scholing en werk. Er wordt
zoveel mogelijk samengewerkt met de lokale christelijke kerken.
Uur van gebed in de Dorpskerk
We zingen een lied, er is een korte inleiding, we danken voor al het goede, bidden
voor moeilijke situaties en doen voorbede voor mensen met zorgen en/of ziekte.
Repetitie Cantorij in de Dorpskerk
Kerkdienst in de Dorpskerk met ds. Wilma Klein uit Almen

Z.O.Z.

Orde van dienst
VOORBEREIDING
Woord van welkom
Aanvangslied: Psalm 123
Votum en Groet
Gebed van verootmoediging
Glorialied: Psalm 81: 1, 4, 8 en 1
Leefregel
Zingen: Lied 695
HET WOORD
Gebed om de Geest
Lantaarn aansteken, zingen: 'Jezus, u bent het licht'

Lezing OT: Job 1: 1-5, 6-12, 13-22, Job 2: 1-7, 8-10
Orgelspel
Epistellezing: 2 Kor. 4: 1-10
Zingen: Lied 752: 1, 5 en 6
Preek
Zingen: Lied 701
ONS ANTWOORD
Pastorale mededelingen
Gebeden
De kinderen keren terug van de nevendienst
Collecte
Zingen: Slotlied 704
Zegen, afgesloten met ‘Amen’

Kinderen gaan naar nevendienst

Kopij voor de zondagsbrief inleveren vóór donderdag 19:00 uur, via post.zondagsbrief@live.nl
Wilt u de zondagsbrief per e-mail ontvangen? Meldt u dan aan via bovenstaand mailadres.
Meer informatie over onze gemeente is te vinden in het kerkblad INFO en op www.protestantsegemeentevorden.nl.
Daar vindt u ook de contactgegevens en kunt u diensten uit de kerk beluisteren.
Kosterdienst van maandag t/m zondag: Manje Rigterink (bereikbaar via 0575-551712 of 06-57919458)

