Protestantse Gemeente
Vlissingen

Orde van Dienst voor zondag 10 februari 2019

Voorganger
: Ds. L. Wüllschleger, Wijk bij Duurstede
Ouderling van dienst : Annelies Steglich
Organist
: Jos Vogel
Lector
: Bram Leenhouts

Muziek: Allegro, uit Concerto del SIgnor Vivaldi – Johann Gottfried
Walther (1684-1748)

Welkom en mededelingen
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Moment van verstilling
- de gemeente gaat staan Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw is voor eeuwig
G: die niet loslaat wat Zijn hand begon.
Zingen: Psalm 138 gezongen en gesproken
vers 1 gezongen
vers 3 - 6 gesproken
vers 4 gezongen
- de gemeente gaat zitten –
Schuldbelijdenis
Zingen: Psalm 25 vers 3
Genadeverkondiging
Zingen: Psalm 25 vers 4
Gebod
Zingen: Psalm 133 vers 1 en 3

DIENST VAN HET WOORD
Groet
V: De Heer is met u!
G: Ook met u is de Heer!
Gebed bij het openen van de heilige Schrift
1e Lezing: Jesaja 6 vers 1 - 8 (door de lector)
Zingen:

Lied 405 vers 3 en 4

2e Lezing: Lukas 5 vers 1 - 11
Zingen:

Lied 531 vers 1, 2 en 3

Verkondiging
Zingen:

Lied 919 vers 1, 2, 3 en 4

DIENST VAN HET ANTWOORD
Inzameling van de gaven
1e collecte: Kerk
2e collecte: Diaconie
Dankgebed en Voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader…'
- de gemeente gaat staan Slotlied: Zie, als koning zal Hij komen
(Sytze de Vries, Liefste lied van overzee, I-57
vers 1, 2 en 4)

Uitzending en Zegen, beantwoorden met:

Muziek: Allegro – Johann Gottfried Walther

Na deze dienst wordt u hartelijk uitgenodigd voor koffie
of thee.

Mededelingen

Op verhaal komen bij ….
Karen Armstrong staat bekend als schrijfster van godsdiensthistorische boeken. In het boek met de titel: ‘Door de nauwe
poort’ beschrijft zij haar ervaringen uit haar kloosterjaren.
De inhoud van dit boek geeft veel stof om over na te denken.
Wilt u meer over dit boek horen? Kom dan op zondag 24 februari naar De Herberg. Aanvang 15.00 uur.
Bloemenkist.
Na afloop van de kerkdienst gaan de bloemen van de dienst
naar gemeenteleden als teken van medeleven. Daarom staat
er achter in de kerk de bloemenkist.
Mogen wij ook op uw steun rekenen?
Namens de commissie onze hartelijke dank.
Ina Seijnstra
De Herberg
De volgende activiteiten zijn er de komende week in De Herberg:
maandag 11 februari, 14.15 uur: ouderensoos
maandag 11 februari, 19.30 uur filmavond (‘Fill the Void’)
vrijdag 15 februari, 13.00-14.00 uur: spelletjes-uur met de
Ichtusschool
vrijdag 15 februari, 14.00 uur: digiwijzer-café (tabletcafé)
dinsdag 19 februari, 19.00 uur: mantelzorgcafé
Informatie over de activiteiten kunt u lezen in ‘Kerk-in-Druk’

Actie Kerkbalans is van start gegaan.
U heeft de enveloppe met het verzoek
tot toezegging of de e-mail, als u zich
daarvoor heeft aangemeld, ontvangen.
Uw financiële steun is nodig om onze
gemeente een levende gemeente te
laten zijn waar mensen zich “thuis”
voelen.
Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen?
College van Kerkrentmeesters.

Collecte Werelddiaconaatdienst van 3 februari
Vorige week is gecollecteerd voor de gevolgen van overstromingen in Bangladesh. Om lokale partnerorganisaties te trainen in rampenpreventie. Met als doel de bevolking zo veilig
mogelijk te laten leven. De collecte bracht het mooie bedrag
op van € 744,40, hartelijk dank daarvoor.
Uw bijdrage vergeten voor deze collecte? U kunt alsnog geven, dan wel graag op de envelop vermelden Werelddiaconaat
februari. Of uw bijdrage overmaken via NL 89 ABNA 0457 457
457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat
3 februari.
ZWO-werkgroep.

