Liturgie bij de dienst van 15 september 2019 - 13e zondag van de zomer, kleur: groen
voorganger: ds Hans van Solkema - organist: Margreeth Hartman
toelichting bij de dienst
Waar vertrouw je op? We lezen het verhaal over David en Goliath. Een kleine herdersjongen met een slinger en een paar steentjes
neemt het op tegen een reus. David wint doordat hij op God vertrouwt.
voorbereiding - stilte voor de dienst, ophalen voorbedenschaal, consistoriegebed
welkom en mededelingen - door de de ouderling van dienst
orgelspel - onder het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken, na het orgelspel gaan we staan

groet
v
a

Genade en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest.
Amen

bemoediging
v
a

Onze hulp is in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft

gebed van toenadering
eerste lied - lied 272: 1, 2, 3 en 4
kyriegebed
glorialied - lied 305
gebed van de zondag
1e lezing - I Samuel 17, 31-40; samenzang - Psalm 68: 1 en 10
2e lezing - I Samuel 17, 41-54; samenzang - Psalm 68: 7
uitleg en verkondiging
v
a

... in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest
Amen.

orgelspel
samenzang - lied 1012
mededelingen uit de gemeente - afgesloten met:
a

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem
behoren wij toe.
gebeden - gebedsintenties, dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
inzameling van de gaven - Ondanks de langslepende oorlog in Syrië, zijn er sprankjes hoop. Voorzichtig keren
mensen terug naar veilige gebieden. Daar aangekomen treffen zij echter een enorme verwoesting aan. Samen met
lokale kerken helt Kerk in Actie bij herstel van huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen, hulp bieden bij
traumaverwerking.
slotlied - lied 416 Versterk de kerk in het Midden-Oosten

zending en zegen
v
a

...
Amen, amen, amen!
collecte bij de uitgang - plaatstelijk diaconaal werk

MEDEDELINGEN
Contactavond voor bezoekers/sters van de K.C.O. en andere belangstellenden
Op dinsdag 24 september a.s. is de jaarlijkse contactavond voor bezoekers/sters van de K.C.O. in
’t Kerkhuus te Heino. De avond begint om 19.30 uur.
Deze avond zal ds. Hans van Solkema ons vertellen over de reis naar Rome. Ook nemen we op deze avond afscheid
van Henny Spijker als commissielid.
Wij kunnen ons voorstellen dat er naast onze bezoekers ook andere belangstellenden zijn voor deze avond.
Daarom willen wij deze avond ook voor hen openstellen. U bent allen van harte welkom.
De K.C.O.- commissie
Zingen op Zondagavond
Zondag 15 september is er Zingen op Zondagavond.
Er worden weer bekende liederen gezongen uit verschillende liedbundels
en we worden daarbij begeleid door Jos Mulder op het orgel.
Aanvang 19.00 uur in de Nicolaaskerk in Heino.
Iedereen is van harte welkom.

WIE WIL KOMEN HELPEN?
Op 4 en 5 oktober wordt de muziekestafette weer gehouden. Net als voorgaande jaren is er op
ZATERDAG 5 oktober tegenover de kerk een terras ingericht. De mensen kunnen hier genieten van een
kopje koffie / thee met eigengebakken cake of (appel)taart.
U begrijpt de vraag al: Wie wil/ kan ons komen helpen met de bediening op zaterdag 5 oktober of het
bakken van een cake of taart?
Aanmelden bij: Ineke Mulder, tel. 393083 mailadres ; inekemulder@planet.nl
Jan Smeenk , tel.393406 mailadres : jsmeenk@xs4all.nl
Verassingstocht 18 september
U kunt zich opgeven voor de verrassingstocht op 18 september 2019. Meer info vindt u in de laatste Samenklank.
Opgave is mogelijk bij:
Janny Boelhouwer tel. 394914 of bij
Jan Smeenk tel: 393406 of na 18.00 uur 06-57718042.

Berichten voor de Zondagsbrief uiterlijk donderdag 20.00 uur zenden naar:
zondagsbrief@pknheino.nl

