ZONDAGSBRIEF 18 augustus 2019
PROTESTANTSE GEMEENTE te HEINO
Liturgie bij de dienst van 18 augustus 2019 - 9e zondag van de zomer, kleur: groen
voorganger: ds Hans van Solkema - organist: Margreeth Hartman
toelichting bij de dienst
Gewelddadigheid en zachtmoedigheid zijn twee thema’s die tegenover elkaar staan. Het is
van tweeën één. Vandaag maakt Jezus echter duidelijk dat een keuze voor de zachtmoedige
weg van het evangelie ook felle tegenspraak oproept en verzet: Hij waarschuwt zijn leerlingen
dat Hij vuur en verdeeldheid is komen brengen.
voorbereiding - stilte voor de dienst, ophalen voorbedenschaal, consistoriegebed
welkom en mededelingen - door de ouderling van dienst
orgelspel - onder het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken, na het orgelspel gaan
we staan
eerste lied - psalm 139 1 en 14 - de gemeente gaat staan
groet
v Genade en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, door de
Heilige Geest.
a AMEN
bemoediging
v Onze hulp is in de Naam van de Heer,
a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
gebed van toenadering
kyrie en gloria - 305
gebed van de zondag
1e lezing - Jeremia 23, 23-29; samenzang - lied 1009
2e lezing - Lucas 12, 49-56; samenzang - lied 748: 1, 2 3, en 4
uitleg en verkondiging
v
... in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest
a Amen.
orgelspel
samenzang - lied 313: 1, 2, 3 en 4
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 - één collecte bestemd voor de het diaconale werk
slotlied - lied 704
zending en zegen
v ...
a AMEN, AMEN, AMEN!
collecte bij de uitgang t.b.v. algemeen kerkelijk werk

MEDEDELINGEN
Aanwezigheid van de pastores tijdens de vakantieperiode
In verband met de zomervakantie zijn ds. Hans van Solkema en ds. Lieke van Houte enkele
weken afwezig. U kunt in de komende weken contact opnemen met één van de onderstaande
pastores. Hij of zij is er in die week voor dringende pastorale hulp . Ook zal de pastor van
dienst in voorkomende gevallen met u bekijken wie er beschikbaar is voor het leiden van een
begrafenisdienst.
Van: ma 12 aug t/m zo 25 aug: ds. H. van Solkema, 0572-712013
Open kerk: organist Jos Mulder
Maandag 19 augustus is de laatste maandag van de zomervakantie. De kerk is dan weer open
van 10.00 tot 12.00 uur. Er is een gastheer of gastvrouw aanwezig en het orgel wordt bespeeld
door Jos Mulder.
Zondag 25 augustus dienst in de Hof van Rakhorst
Volgende week zondag, 25 augustus, is er een tentdienst in de Hof van Rakhorst. Heel Heino
feest, maar wat is feest? Dat is het thema van de tentviering. Het kan zómaar gebeuren dat de
mensen die je uitnodigt, niet komen. Ieder met een eigen excuus. En wát doe je dan? Blijf je
dan zitten met je gedekte tafel en al het eten? Of ga je op zoek naar anderen aan wie je
normaal niet gedacht zou hebben? Voor Jezus is het duidelijk: het feest moet hoe dan ook
doorgaan…De voorganger in deze viering (die om 10.00 uur begint) is ds. Hans van
Solkema. Zoals alle jaren kunnen we ook nu weer genieten van de muziek van Ons Genoegen,
zowel in de begeleiding als ook solo.
Zonnebloem Heino actief tijdens Nationale Ziekendag 2019
Dit jaar wordt de Nationale Ziekendag, een initiatief van de Zonnebloem, op zondag 8
september gehouden. Het doel van deze dag is om het contact tussen zieken, mensen met een
beperking en gezonde mensen te bevorderen en er voor te zorgen dat we niet vergeten dat wij
als mensen - ziek en gezond - samen door het leven gaan.
Om namen door te geven van mensen die in aanmerking komen voor een presentje, staan er
enkele mandjes in de Nicolaaskerk te Heino. Hierin kan men een briefje met naam en adres
van de betreffende persoon deponeren.
Voor inlichtingen en het doorgeven van namen kan men ook bellen of mailen naar:
Ria Lugtenberg (commissie Nationale Ziekendag De Zonnebloem).
Tel. 0572-392637 e-mail: ria.lugtenberg@hotmail.com

Geen Zondagsbrief
In verband met de tentdienst is er volgende week geen Zondagsbrief.

