
              
 
 

  Zondag  1 september 2019  
  
 Heilig Avondmaal              Kleur: groen 
  

 
 

Voorganger:    ds. J.S. Kortleve 
Organist:   dhr. Tj. Van Tuinen  
Muziekcoördinator:  mw. Tavenier 
Ouderling van dienst:   mw. A. de Jong 
Diaken:   mw. L. Wester 
Lezer:    dhr. B. vd Meer 
Kosters:    dhr. C. Wester en mw. L. Wester 
Beamer:    dhr. P. vd Starre 
Kerk TV:    dhr. B. Sjoerdstra 
 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
VOORBEREIDING 
- 1e lied: 276: 1 en 3 
- Begroeting 
  voorganger:   “Onze hulp is in de Naam van de Heer” 
  
  gemeente:  “Die hemel en aarde heeft geschapen, 
     die trouw is tot in eeuwigheid 
     en het werk van zijn hand niet loslaat – Amen” 
- Voorganger leest: Hebreeën 13: 1 – 3 en 8  
 
DIENST VAN HET WOORD 
- Gebed – drie maal beantwoord met het a capella zingen van lied 710d 
- Lied: 146c: 6 en 7 
- We lezen uit de bijbel: Lukas 14: 1 – 14  (Bert van der Meer is lector) 
- Verkondiging 
 
HEILIG AVONDMAAL 
- We zingen: “Maak de maaltijd klaar” 
- Avondmaalsvoorbereiding, ingeleid door: 
  voorganger:    De Heer zij met U! 

gemeente antwoordt:   “Zijn Geest is in ons midden” 
 

voorganger:    Heft uw hart omhoog! 
gemeente antwoordt:   “Wij heffen ons hart op tot God” 

 
voorganger:    Brengen wij dank aan de Heer, onze God! 
gemeente antwoordt:   “Hij is het waard onze dank te ontvangen” 

 
- Inleiding, afgesloten door het zingen van: lied 974: 1  
- Dankzegging, afgesloten door het zingen van lied 974: 3  
- We delen brood en wijn 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
- Inzameling van de gaven 
- Slotlied: 990  
- Zegen 
 
- Uitgangscollecte:  plaatselijk gemeentewerk 
 
 



 

 
In tegenstelling van wat er in “Perspectief”staat is er vanmorgen geen koffiedrinken  
na de dienst 
 

 
Avondmaalscollecte  
“Bouw de kerk in Syrië weer op”. 
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist  
(bijna 400.000 doden!), maar ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten:  
meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven. 
Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met  
de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is de kerk daarbij belangrijker dan hun 
eigen huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden  
om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor  
de toekomst. 
 

 
VANDAAG WEER AMNESTY BRIEVENACTIE!! 
 

 
a.s. Maandag start het inloophuis weer. 
Vanaf 9 uur bent u van harte welkom in Het Anker. 
 

 
Kliederen in de kerk 
Op zondag 8 september is de collecte bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. 
Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. 
Kliederkerk is een creatieve, missionaire vorm van kerk-zĳn voor mensen van alle leeftĳden, 
maar speciaal gericht op gezinnen. Jong en oud gaan samen op verrassende manieren aan  
de slag met een Bĳbel verhaal.  
In Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen, creatief bezig zijn, bidden en 
eten met elkaar. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met 
heldere handleidingen, netwerk bĳeenkomsten en programmamateriaal. 
Steun het werk van JOP. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over  
op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte JOP 
september. 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
Meer informatie www.kerkinactie.nl/collecte en www.kliederkerk.nl 
 

 
15 SEPTEMBER STARTZONDAG. 
Op 15 september is het startzondag.  
Thema is: “verhalen”, Ruth staat centraal. Het oude achter je laten en opnieuw beginnen. 
Openstaan voor nieuwe dingen. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
10.00 uur koffie met cake in de grote zaal. 
10.30 uur kerkdienst 
11.30 uur   koffie/thee met high tea hapjes 
We nodigen U/jullie allemaal uit om favoriete high tea hapjes mee te nemen. 
Deze kunnen vanaf 09.30 uur in de keuken worden gebracht, dan maken wij er mooie 
schalen/etagères van. 
 
De werkgroep startzondag. 
 

 
 


