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Dienst van Woord en Gebed op
27 mei 2018 in de Vredeskerk
Voorganger: ds. André Vlieger

Orde van dienst
Morgenlied 216
Begroeting en Welkom

Ouderling:
Diaken:
Organist:
Crèche:
Kindernevendienst:

Henriëtte Koelé
Teunis de Weerd
Jan-Sjoerd van der Vaart
Hester
Arno

Eerste lezing: Spreuken 8, 12 – 21; 34 - 35
Lied 706 : 1 en 4

(door ouderling van dienst)

Tweede lezing: Johannes 3 : 1 - 16

Intochtslied 139 : 1 en 2 (staande)

Acclamatie
V: Lof zij U, Christus
G: IN EEUWIGHEID, AMEN

Groet
V: De Heer zij met u
G: OOK MET U ZIJ DE HEER

Uitleg en verkondiging

Bemoediging en drempelgebed
V: Onze hulp is in de Naam van de Levende

Lied 837: 1 en 4

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed Vader God, U kent mijn naam

V: Die trouw is tot in eeuwigheid
G: DIE NIET LAAT VAREN HET WERK VAN
ZIJN HANDEN

V: Die de gevangenen bevrijdt
G: DIE BLINDEN ZIENDE MAAKT
V: die rechtvaardigen liefheeft
G: DIE DE VREEMDELING BEHOEDT
V: wees en weduwe bestaan schenkt
G: DIE LEVENDE KONING IS VOOR EEUWIG
V: van geslacht op geslacht
G: AMEN
(gemeente gaat zitten)

Gebed
Loflied 705 : 1 en 4
Aandacht voor de kinderen
Kinderlied: Ik moet weggaan
(kinderen gaan naar de kindernevendienst)

Gebed bij de opening van de Schriften

Dienst der gebeden
Dankgebed, voorbeden, stil gebed;
Onze Vader
(kinderen komen uit de kindernevendienst)

Collectes
Slotlied 675
Wegzending en zegen
AMEN, AMEN, AMEN (gezongen)

MEDEDELINGEN
Collectes
1. Plaatselijk pastoraat
2. Diaconale doelen
3. Landelijke quota

Toelichting 2e collecte
Hoewel de kerk beschikt over vermogen, willen we elk jaar zoveel mogelijk beschikbaar
hebben voor het oplossen van problemen in
onze plaats. Naast zorg voor diaconale taken,
zoals in de eredienst, bestrijden we ook armoede en zorg bij de Stichting Leergeld en
de Goederenbank. We hebben geen rijke
diaconie nodig maar wel steeds ondersteuning om onze taken te kunnen blijven vervullen.
Bloemengroet
De bloemen gaan ter bemoediging en groet
naar mw. A.J.C. Goosens en naar dhr. M.L.
de Wind
Wie de bloemen wil bezorgen, kan zich na de
dienst melden bij de diaken.
Zieken
Mw. H.B.Puijman-Weerts, Keiweg 85a is na
een valpartij voor revaledatie opgenomen in
Schijndel. Tijdelijk adres: Mgr. Bekkershuis,
Deken Baekerstraat 83, 5482 JP Schijndel.
Voorbereiden jeugddienst
Vanochtend is er geen tienerkerk,
want……zondagavond 27 mei (vanavond
dus!!) om 19.00 uur zijn alle jongeren van de
tienerkerk en Church en Chill van harte welkom om in de Beuk mee te komen denken
over de invulling van de jeugddienst van 24
juni a.s. We hopen met elkaar weer een leuke
jeugddienst in elkaar te kunnen zetten. Heb jij
ook leuke ideeën kom dan vanavond naar De
Beuk!
Ds. Marco Boevé en Desirée Langerhuizen
Ladies-Event 2018 zondag 3 juni 2018
Thema = Prachtig én Krachtig
“Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij
is meer waard dan edelstenen. Moge zij de
vruchten plukken van haar werk, moge haar
daden geprezen worden in de poorten.”
(Spreuken 31:10, 31)
Tijdens de high-tea, met de kletspotten op
tafel, ontdekken we op een ontspannen manier welke kracht God in jou heeft gelegd als
vrouw! Inspiratie voor elkaar, met elkaar en
muziek van o.a. de Ladies of Faith. Leuke
ideetjes op doen bij de diverse producten van
boekhandel ‘Het Gouden Lint’ uit Sprang Capelle.
Van 14.00-17.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur
Kaarten € 10. (incl. high-tea) bestellen op
ladieseventoosterhout@gmail.com.
Judith, Alice, Blijde, Karien, Marjolein en Ineke

Bezoekbriefje
Bij de uitgang van de kerkzaal op het kleine
tafeltje liggen bezoekbriefjes om in te vullen
als u bezoek wilt. U kunt ook een e-mail sturen aan: bezoekpgo@gmail.com.
Agenda
27 mei, Church & Chill, De Beuk (podium)
19.00-21.00 uur
29 mei, Woord onderweg, Siltecentrum,
Arendstraat 35, 15.00-16.30 uur
30 mei, Gespreksgroep Geloof en wetenschap, Valkenplein 13, 10.00 uur (0162769136)
Volgende week, 3 juni 2018
Vredeskerk, ds. Marco Boevé
Katjeskelder: da. Dorothea Timmers- Huigens
E-mailadres voor berichten voor deze
nieuwsbrief: nieuwsbrief@pgoosterhout.nl
Berichten (graag als Word-bestand) verzonden vóór vrijdag 18.00 uur, kunnen worden
geplaatst in de nieuwsbrief van de zondag
erna.
U kunt de Nieuwsbrief elke zaterdag al lezen
op onze website: www.pgoosterhout.nl
en op uw tablet of telefoon met de app
Protestant (kies Oosterhout).

