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Muziek
Welkom en mededelingen
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Moment van inkeer en stilte
- de gemeente gaat staan Bemoediging
V:
A:
V:
A:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw is voor eeuwig
Die niet loslaat wat Zijn hand begon.

Drempelgebed
V:
A:
V:
A:

Wees hier aanwezig,
God van de machten, licht in ons midden,
wees onze Heiland, dat wij herleven.
Wees hier aanwezig,
dat wij herleven.

Aanvangslied: Lied 216

- de gemeente gaat zitten Kyriëgebed
Glorialied: Lied 273 vers 1
DIENST VAN HET WOORD

Groet
V:
G:

De Heer is met u!
Ook met u is de heer!

Gezongen gebed bij het openen van de Schriften:
Lied 317 vers 2

Lezing: Jesaja 65 vers 17 t/m 25
Zingen: Lied 1003
Lezing: Lucas 12 vers 32 t/m 40 (door de lector)
Muziek
Overdenking
Zingen: Lied 816
DIENST VAN HET ANTWOORD
Inzameling van de gaven
Collectes: 1e Diaconie
2e Kerk
Dank- en Voorbeden, Stil Gebed
Gezongen ‘Onze Vader’: Lied 1006

- de gemeente gaat staan Slotlied: Lied 984 vers 1, 4, 5 en 6
Wegzending en Zegen
De zegen wordt beantwoord met een gezongen "amen"

Muziek

Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd voor koffie of thee

Mededelingen
Zomerzendingscollecte: Een lening dankzij de kerk.
Op het platteland van Egypte is de armoede groot. Grote werkeloosheid en inwoners met nauwelijks toekomstperspectief.
BLESS, de diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe
Kerk, wil de leefomstandigheden in arme dorpen verbeteren.
De armste inwoners krijgen hulp om water en elektriciteit te
betalen en dorpelingen kunnen een microkrediet aanvragen
om een eigen bedrijfje te starten. Daardoor kunnen kinderen
naar school en vertrekken minder jongeren naar de stad of het
buitenland. Help mee en steun het diaconale werk van deze
kerk in Egypte, alvast bedankt.
ZWO-werkgroep.

Cursus Theologische Verdieping (CTV)
Al jaren wordt in Goes de CTV georganiseerd. De CTV omvat
de 1ste twee jaar theoretische vakken, gevolgd door een (facultatief) derde jaar met zgn.praktische vakken.
De CTV wordt op 32 donderdagavonden per jaar in de Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2 4461 NC te Goes gegeven. In september 2022 start bij minimaal 12 aanmeldingen
weer een 1ste jaarsgroep.
Voorlichtingsavond voor belangstellenden:
Donderdag 25 augustus, aanvang 19.30 in de Vredeskerk te
Goes.
Kennismakingsavond voor de 1ste jaarscursisten:
Donderdag 08 september, aanvang 19.00 uur in de Vredeskerk te Goes.
Informatie over de CTV kunt u vinden op de website van de
CTV: www.ctvgoes.nl

