7juli 2019

Afscheid groep 8

Liturgische kleur: groen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorganger:
Mmv:
Ouderling van dienst:
Diaken van dienst:
Lector:
Muziekcoördinator:
Kosters:
Beamer:
Kerk TV:

ds. J.S. Kortleve
Gospelband: More than Words
dhr. Jelle de Jong
dhr. Douwe Dijkstra

dhr. en mw. Willem en Ietje Kramer
dhr. Herman Klink
dhr. Theo de Jong

Orde van dienst
Vóór de dienst zingt de muziekgroep: “En ik kom tot U”
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaars voor Rwanda door Eke v.d.Wal
Drempelgebed
Zingen met muziekgroep
Psalm 121
Begroeting
Zingen
Melodie Lied 473 “Wij loven God ons leven lang”
Gebed
Zingen samen met muziekgroep Opwekking: 668
Schriftlezing
Lukas 10: 1 – 11
Zingen
Lied 832 : “Geroepen om op weg te gaan”
Verkondinging
Zingen
“Ik wil jou van harte dienen”.
Zingen met muziekgroep
Opwekking 798 “Houd vol”
De kinderen van groep 8 worden in het zonnetje gezet
Zingen met muziekgroep;
Opwekking: 746 “Zo zegent Hij jou”
Berichten uit de gemeente
We leggen een steen in de gedachtenisruimte
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven voor:
1. Diaconie, 2. Kerk
Slotlied
Lied 416: 1 en 4 “ Ga met God”
Wegzending en zegen
Amen
Uitgangscollcte:
Plaatselijk Gemeentewerk
Bij het verlaten van de kerkzaal zingt muziekgroep: “Jezus overwinnaar”.

Brievenactie

in juni 2019 voor :

** PIERRE ESPERANCE, mensenrechtenactivist, doodsbedreigingen, HAITI.
Hij leidt een organisatie die mensenrechtenschendingen door de staat en gewapende
bendes aan de kaak stelt. Er zijn serieuze aanwijzingen voor een moordaanslag.
Hij heeft onmiddellijke bescherming nodig!!
** SALOMÉ ARANDA van groep “AMAZONEVROUWEN'' bedreigd, ECUADOR.
Zij en andere vrouwen worden bedreigd omdat ze zich inzetten voor de bescherming
van het Amazonegebied, het grootste regenwoud . Ze protesteren o.a. tegen de
oliewinning die ernstige milieugevolgen veroorzaakt voor het gebied. Ook zetten de
vrouwe zich in tegen seksueel geweld. Ze riskeren hun leven maar worden niet
beschermd!!
( Er is meer informatie bij de brieven in de
hal)
Amnesty verzoekt ons (VERZENDKLARE) brieven naar de autoriteiten van beide
landen te sturen.
GOED NIEUWS uit NEW HAMPSHIRE V.S.: AFSCHAFFING van DOODSTRAF:
In mei 2019 is de doodstraf afgeschaft. Daarmee is het de 21e staat in de V.S. waar
geen doodvonnis meer uitgesproken kan worden.

STEUN MENSENRECHTEN ! DOET U MEE? HET HELPT DUS ECHT!
(In aug. geen brievenactie)
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