KERKBRIEF
zondag 7 augustus 2022

Voorganger: Ds. G.E. (Rien) Lutmers,
Den Haag
Ouderling : Trix Drewes
Diaken
: Tjerie Kale

Lector
Organist
Techniek
Koster

: Tjerie Kale
: Tooske Hinloopen
: Gert Kale
: Gerda Kamphuis

ORDE VAN DIENST
Enkele minuten voor aanvang van de dienst worden de klokken geluid.
We luisteren in stilte naar het orgel- of pianospel
AANVANG
Orgelspel
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Aansteken van de kaars(en) met een tekst of een zin (ouderling van dienst)
- moment van stilte Aanwezigen gaan staan
Drempelgebed (ouderling van dienst)
(Indien aan de orde herdenken van de overledene door noemen van de naam van de
overledene, het aansteken van een kaars, eventueel gevolgd door lezen tekst of
zingen lied.)
Intochtspsalm 92: 1, 2 en 3 Waarlijk, dit is rechtvaardig
Bemoediging en groet (vanaf hier voorganger)
Onze hulp is in de Naam van God
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn handen.
……….
Amen
Aanwezigen gaan zitten
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Kyriegebed met gezongen acclamatie

Glorialied Gez. 791: 1, 3 en 6 Liefde, eenmaal uitgesproken

RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van de bijbel
Eerste Schriftlezing Spreuken 30: 15 en 16

(in de NBG vertaling van 1967)

Lied 755: 1 en 2 Toch overwint eens de genade
Tweede Schriftlezing I Korinthe 12: 1 t/m 11
Lied 686 : 1-3 De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt
Verkondiging [Thema: Energietransitie !]
Meditatief orgel- of pianospel
Lied 841: 1 en 2 Wat zijn de goede vruchten

RONDOM ONS ANTWOORD
Afkondiging collectedoelen door diaken of ouderling van dienst
Gebeden
– stil gebed
– Onze Vader
Slotlied Lied 675: 1, 2 Geest van hierboven
ZEGEN
Amen
Orgel- of pianospel
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Collecten
Diaconie
Uw bijdrage wordt gevraagd voor het UAF Studiefonds (Universitair Asielfonds).
Het UAF is een mensenrechtenorganisatie die steun biedt aan studenten en
professionals die hun land hebben moeten verlaten, omdat ze slachtoffer zijn
geworden van geschonden mensenrechten. Het UAF is de oudste
vluchtelingenorganisatie van Nederland, in 1948 opgericht door Nederlandse
universiteiten. In meer dan 70 jaar uitgegroeid tot een professionele hulporganisatie
die duizenden vluchtelingen helpt bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Zo
worden vluchtelingen betekenisvol.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.
Kerkrentmeesters
Zij vragen uw bijdrage voor Oikocredit.
Oikocredit zorgt ervoor dat groepen arme, maar ondernemende mensen in
ontwikkelingslanden geld kunnen lenen. Banken geven arme mensen vaak geen
lening, omdat ze geen onderpand hebben. Oikocredit kan door haar jarenlange
ervaring en haar lokale netwerken deze mensen wél verder helpen. Via een netwerk
van lokale kantoren financieren ze microkredietinstellingen, coöperaties en kleine en
middelgrote ondernemingen.
Veel, voorheen kansarme, mensen hebben met een microkrediet inmiddels hun
eigen onderneming opgezet en hun levensomstandigheden verbeterd.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL02 RABO 0322 3025 01 t.n.v. Protestantse
Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.

Voorganger
A.s. zondag 14 augustus gaat drs. Eduard Groen voor in de dienst.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bericht
Inleverdata voor de kerkmarkt
Op 3 september is er van 10 tot 16 uur een kerkmarkt voor Beeld en Geluid op het
Triverseplein vóór de kerk. Vanaf nu kunt u iedere zondagmorgen na de dienst
boeken, LP's, singles, puzzels, DVD's en CD's in de hal afgeven voor verkoop op 3
september op de kerkmarkt.
We kunnen desgewenst ook spullen bij u ophalen als u dat aanvraagt. We hopen op
een rijke oogst!
Namens de werkgroep Beeld en Geluid, Ymte Groeneveld, tel 06 24966473
of ymtegroeneveld@kpnmail.nl.
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