zondagsbrief
TRINITATIS

27 mei 2018
Voorganger
Lector

: ds. Jan Kool
: Ansje Vrieling

Organist
: Mirjam Berendsen
Muzikale medewerking : Cantorij o.l.v. Wilbert Berendsen
Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet
van de gemeente naar mevrouw G. Klok-Seggers,
de Jongstraat 19, Vorden en naar mevrouw A. Nijland,
Zelledijk 5, Vorden. De bezorging is geregeld.
Collecte 1: Vluchtelingenwerk Nederland
Medewerkers van Vluchtelingenwerk Nederland
ondersteunen asielzoekers in de procedure voor
asielaanvraag. Er worden spreekuren gehouden op de
opvanglocaties en er wordt hulp verleend om tot
gezinshereniging te komen. Ook wanneer asielzoekers
niet langer in Nederland mogen blijven, geeft
Vluchtelingenwerk voorlichting en ondersteuning.
Verder wordt bij de overheid en de politiek aandacht
gevraagd voor knelpunten in de uitvoering van wet- en
regelgeving. Help Vluchtelingenwerk in deze collecte
om het werk voort te zetten.

jaargang 18
nummer 24

Ouderling
Diaken

: Dick Norde
: Wim Bargeman, Ineke Fröling,
Henri Eskes, Arend Jan Menkveld
Kerkrentmeester : Dick Boerstoel
Koster
: Hans Aartsen
Collecte 2: Eredienst en Pastoraat
Kindernevendienst
De kinderen horen deze zondag dat Job alles
kwijtraakt. God laat Job niet alleen, maar blijft dicht bij
hem. Job gelooft dat en blijft op God vertrouwen.
Leiding: Harriët Schouten
Viering Maaltijd van de Heer
Vandaag wordt de Maaltijd van de Heer gevierd. U
wordt tijdens de viering gevraagd naar voren te komen.
Als u niet zo goed ter been bent, kunt u blijven zitten.
Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of
thee te drinken. Voor kinderen is er limonade.

Mededelingen
Trintatis
Vandaag - de eerste zondag na Pinksteren - wordt
genoemd naar de Drie-eenheid: Trinitatis.
Met deze zondag wordt de periode van de kerkelijke
feesten, die met Kerst is begonnen, afgesloten. We
hebben vorige week de gave van de Geest herdacht en
kennen nu Vader, Zoon en Geest. In de kracht van de
Drievuldigheid van God gaan wij in de wereld aan het
werk. Op de kerkelijke kalender breekt nu de feestloze
periode aan tot Advent. Vandaag hangt er nog een rood
antependium, vanaf volgende week groen.

Gemeenteavond 31 mei
De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeenteavond op
donderdag 31 mei a.s. Koffie vanaf 19:45 uur, start
20:00 uur. Op deze avond hopen wij u over een aantal
zaken te informeren en met u van gedachten te
wisselen. Onderwerpen: hoe verder na het vertrek van
ds. Jan Kool, de profielschets voor de nieuwe predikant
en van onze gemeente, de beroepingsprocedure, stand
van zaken in onze gemeente en in de kerkenraad.
En ... bovenal is er weer tijd om elkaar te ontmoeten en
beter te leren kennen. Van harte welkom!
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‘Vorden Zingt’ in de Dorpskerk met ds. Jacqueline Krajenbrink uit Vorden
Muzikale begeleiding: de heer W. Kuipers - orgel en Reik Heusinkveld - trompet.
Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie of thee en
kunt u gebruikmaken van de boekentafel.
Vergadering Raad van Kerken in De Voorde
Gemeenteavond in de Dorpskerk
Repetitie Cantorij in de Dorpskerk
Kerkdienst in de Dorpskerk met ds. Freek Brandenburg
Ont-moeten: Thema ‘Leprazending herstelt levens’ in het Achterhuus
Dhr. Paul Emans zal een presentatie verzorgen 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.

Z.O.Z.

Orde van Dienst
Orgelspel

Verkondiging

VOORBEREIDING
Woord van welkom
Aanvangslied: Lied 8a: 1 allen, 2 cantorij en 3 allen
Stilte
Bemoediging: v: De Heer zij met u.
g: Ook met u zij de Heer.
Zingen: Lied 8a: 4 allen, 5 cantorij en 6 allen
Kyriëgebed en Gloria, afgesloten met Lied 299e

ONS ANTWOORD
Zingen: Lied 858: 1 cantorij, 2, 3 en 4 allen
--- de kinderen komen terug ---

HET WOORD
Gebed om de Geest
Zingen: Lied 695: 1 cantorij, 4 en 5 allen
Aandacht voor de kinderen
Zingen met de kinderen: Lied 385: 1
--- de kinderen gaan naar hun eigen dienst --Eerste lezing: Handelingen 4: 1 – 17
Zingen: Lied 512: 1 en 2
Tweede lezing: Handelingen 4: 18 – 31
Zingen: Lied 512: 3 en 4
Evangelielezing: Matteüs 10: 16 – 20
Responsie: v: Lof zij U, Christus,
g: in eeuwigheid, amen.
Zingen: Lied 512: 6 en 7

Pastorale mededelingen
Gebeden:
dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’
Collecte
Binnendragen van de gaven
MAALTIJD VAN DE HEER
e
Tafelgebed, met tussenzang: Lied 404
In gereedheid brengen van de Tafel
terwijl gezongen wordt:
Lied 388: 1 en 2 cantorij, 3 allen
Zegenen van brood en wijn
Nodiging
Uitdelen van brood en wijn,
terwijl gezongen wordt: Lied 234 – 1x cantorij, 1x allen
Dankgebed
Slotlied: Lied 706: 1 allen, 2 cantorij, 3 en 4 allen
Zending en zegen,
afgesloten met gezongen ‘Amen’.

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: Gerhard Krajenbrink (bereikbaar via 0575-551712 of 06-57919458)

