KERKBRIEF
Zondag 19 juni 2022
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger
Ouderling
Diaken
Lector

: Ds. D. van Doorn, Eefde
: Joke Bouwhuis
: Johan Zoerink
: Ko van Raamsdonk

Organist/pianist
Techniek
Koster

: Roel Smit
: Wim Bieleman
: Jannie Zoerink

Aan deze dienst werkt de Cantorij mee o.l.v. Alyde Touwen.
ORDE VAN DIENST
Orgel/Pianospel
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Aansteken van de kaars(en) (ouderling van dienst)
Moment van stilte
Aanwezigen gaan staan
Drempelgebed (ouderling van dienst)
Indien aan de orde herdenken van de overledene door het noemen van de naam van
de overledene en het aansteken van een kaars, gevolgd door een tekst of een lied.
Aanvangslied Psalm 104 : 1 en 4 Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht
Cantorij zingt antifoon vóór couplet 1 en na couplet 4 :
Alles wacht op U vol hoop, alle levenden vragen U om voedsel
Bemoediging en Groet (voorganger)
Lied 276: 1-3 Zomaar een dak boven wat hoofden
Aanwezigen gaan zitten
Lied 299f – gezongen Kyrië en Gloria

RONDOM HET WOORD
Openingsgebed
Schriftlezing: Marcus 8 : 1 t/m 9
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Lied 722: 1-3 Uw stem, Heer, hebben wij gehoord
Uitleg en verkondiging
Lied 389: 1-4 Het brood dat ons voor ogen staat
Voorbeden met acclamatie Heer, ontferm U, (melodie Lied 814)

HET HEILIG AVONDMAAL
Inleidende Woorden
De tafel wordt klaargemaakt
Gezongen Tafelgebed met refrein lied 8c Heer, onze Heer,
Gezongen Onze Vader lied 369b
Nodiging
Vredegroet lied 421 Vrede voor jou
Delen van brood en wijn
Onderwijl zingt de Cantorij - Eat this bread en
- Ubi caritas
Afkondiging collectedoelen door diaken of ouderling van dienst
inzameling van de gaven
Dankgebed
Lied 1014: 1-5 Geef vrede door van hand tot hand
Uitzending en Zegen
Lied 814 (3x) als be-aming op de Zegen (i.p.v. gezongen Amen)
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Collecten
Eerste collecte diaconie: Kerk in Actie Noodhulp
Opvang gestrande vluchtelingen in Griekenland. Op zoek naar veiligheid zijn veel
vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Daar wacht hen een
lange, moeilijke en onzekere tijd en de aandacht van de wereld richt zich intussen op
andere groepen. Gelukkig blijft een aantal organisaties zich inzetten. Kerk in Actie
ondersteunt drie van hen die zorgen voor kleding en voedsel en zorg en onderwijs
geven aan kinderen
U kunt uw bijdrage overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.
Tweede collecte kerkrentmeesters: Plaatselijk kerkenwerk. We kunnen gelukkig weer
van alles doen samen met onze gemeenteleden en dat gebeurt dan ook. Van
Havekedienst tot zomerlunch, de cantorij zingt weer met een nieuwe cantor, we
hebben twee organisten, de wervingscommissie is actief, naast Kerkvenster elke
week een kerkbrief en alles kost geld. Daarom dank voor uw steun.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL02 RABO 0322 3025 01 t.n.v. Protestantse
Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.

Voorganger
Volgende zondag vieren wij de dienst samen met Gorssel/Epse in de kerk in Gorssel.
Voorganger is dan ds. P. van den Berg uit Malden.
------------------------------------Berichten

Koffieconcert in Gorssel op 26 juni
Het maandelijkse koffieconcert dat gewoonlijk is te horen in Eefde wordt deze keer
gegeven in de kerk in Gorssel. Reden hiervoor is de gezamenlijke dienst van Eefde
en Gorsse/Epse, een viering die gehouden wordt op 26 juni. Het koffieconcert volgt
daar na de dienst. Muzikale gasten zijn deze keer 6 leerlingen van zangcoach
Annemieke Brouwer, die ondermeer actief is op de muziekschool in Deventer. Vijf
zangeressen en één zanger zingen een programma met solo’s en duetten in sterk
verschillende muziekstijlen zoals jazz, pop, klassiek en musical.
Om kwart over 11 is er koffie, waarna het concert begint om half 12.
Zoals gebruikelijk is de toegang vrij en wordt er gecollecteerd bij de uitgang.
Koos Ornée
Gevonden voorwerp
Achtergebleven na de Havekedienst: lichtblauw jasje. De eigenaar kan zich melden
bij Jannie Zoerink.
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