Kop
Orde van Dienst

zondag 5 november 2017
7e zondag van de herfst

voorganger: ds. Erica Scheenstra
Plaats hie r uw beric ht. He t be richt hee ft h et m eeste eff ect als u h et nie t lan ger ma akt d an tw ee o f dri e zinn en.

organist: Jamie de Goei
ouderlingen van dienst:
Rob Augusteijn en Ab-Jan Jacobse
diakenen: Age Visser en Arla Heins
koster: Jozef de Queljoe
jeugdgroepen:
kindernevendienst 1-4 en 5-8

VOORBEREIDING
Orgelspel - "Herr, Jesu Christ, dich zu uns wend" van J.G. Walther
Oefenen nieuw lied - Lied 209
Welkom en mededelingen namens de kerkenraad

Er kan weer gestemd worden!! Wat is jouw favoriete nummer uit de
top 2000 (de lijst is van 2016). Vergeet niet te vertellen, wat je zo
aanspreekt in jouw favoriete lied, en wie weet kun jij dit horen op 28
december in het top 2000
Kerkcafé in de Grote Kerk uitgevoerd door het popkoor “Just Between”
of gevoelig gespeeld en gezongen door de close harmony band “Just 4
You”.
Jacoline Goossen kan je er alles over vertellen!

Stil gebed
Allen gaan staan
Aanvangslied - Lied 209
Drempelgebed - door de ouderling:
ouderling: Gij die ons kent en ons doorgrondt, zie ons hier
aan met het licht van uw ogen
allen: LATEN WIJ WANDELEN IN UW LICHT!
ouderling: Het licht van uw woord wijst ns hoe te gaan,
bewaart ons voor dwalen:
allen: LATEN WIJ WANDELEN IN UW LICHT!
ouderling: Gij zelf zijt de zon die ons warmt en beschijnt,
het licht dat ons voedt en doet groeien:
allen: LATEN WIJ WANDELEN IN UW LICHT!
ouderling: Uw liefde brengt aan het licht wat onaf is,
wat breekt, wat wij verzwijgen, elkaar onthouden:
allen: LATEN WIJ WANDELEN IN UW LICHT!
ouderling: Uw oordeel schept licht in alles wat zich nog
verliest aan het duister:
allen: LATEN WIJ WANDELEN IN UW LICHT!
ouderling: Aan U vertrouwen wij ons toe,
vat ons samen in uw stralen:
allen: LATEN WIJ WANDELEN IN UW LICHT!
Bemoediging - door de ouderling:
“Onze hulp is in de Naam van de Heer”
allen:

Allen gaan zitten
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Een grote kerstboom!!
Wie vindt het leuk om mee te helpen om er een feestelijke boom van
te maken?
Dit jaar weer één grote kerstboom in de kerk! Daar hebben we
natuurlijk wel wat hulp bij nodig.
Vandaar deze oproep.
Schroom niet en meld je aan bij Toos van Helden
toossikking@hotmail.com of op het Kerkelijk Bureau 073-6139740.

Vrijwilligers voor de 'Nacht van de Hoop'
In de Paasnacht van zaterdag 31 maart op zondag 1 april 2018,
organiseert de Grote Kerk in samenwerking met de San
Salvatorgemeenschap de 'Nacht van de Hoop'. Aansluitend aan de
Paaswake-viering op de zaterdagavond zal de kerk open blijven tot
zondagmorgen 7 uur. Gedurende deze nacht zullen er momenten zijn
van meditatie, bezinning en samenzang. Melodiek, het koor van de
San Salvatorgemeenschap verleent hieraan zijn medewerking. Ieder
uur zal er aandacht besteedt worden aan een project dat hoop biedt
aan de mensen in onze stad: het vluchtelingenwerk, duurzaamheid,
Inloopschip, kunst. De nacht wordt afgesloten met een wandeling naar
de Bossche Broek- waar we de zon zullen zien opgaan. Aansluitend zal
er een Paasontbijt worden gehouden. Voor de organisatie van deze
nacht zijn er vrijwilligers nodig. Wilt u meedenken en meedoen? U en
jij kunnen zich aanmelden bij ds. Ruud Stiemer. Tel. 073-2110330,
ruud@pgdenbosch.nl

MEDEDELINGEN:

Kyriegebed, afgesloten met -

Denkt u na de dienst aan de brieven van de schrijfactie voor Amnesty
International?
Vorige zondag hebben 11 nieuwe Engelen zich aangemeld,
Wij staan weer bij de Engel tafel om uitleg te geven op al uw vragen
over dit mooie project, wat met uw hulp, tijdens de
Adventsdagen, mensen groot en klein wat vreugde kan brengen.
Weet u iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken?
Of wilt u zelf iemand anoniem tijdens de Advent weken vier maal
verrassen?
Kom even een formuliertje in vullen of stuur een mail met de gegevens
naar: kerstengel@pgdenbosch.nl

Kerkcafé in De Biechten
Morgen, maandag 6 november, vindt het Kerkcafé in De Biechten
plaats. Gesprekleider is ds. Ruud Stiemer.
Aan de hand van een aantal vragen maken we nader kennis met de
predikant en met elkaar.
We beginnen om 17.00 uur en sluiten rond 19.00 uur af.
De kosten zijn € 7.00. U krijgt hiervoor een warme maaltijd en een
consumptie.
Sociaal-cultureel buurtcentrum 'De Biechten' ligt aan de Vincent van
Goghlaan 1 in de wijk Hintham.
U kunt zich opgeven bij Lucia Basemans: l.basemans@gmail.com
Van harte welkom!

Kerk op schoot – Peuterviering
Spelenderwijs vertrouwd raken met de Bijbelverhalen in de kerkruimte,
spelenderwijs vriendjes en vriendinnetjes maken in de kerk. Dat is de
opzet van ‘Kerk op schoot’. Op zondag 19 november wordt de eerste
viering gehouden van 9.15 tot 9.45 uur. In dat halfuurtje komen vaste
onderdelen voorbij: er is een verhaal dat beeldend wordt verteld en
uitgespeeld. We zingen een eenvoudig liedje. We bidden samen. Na
afloop van de viering kunnen de kinderen naar de oppas, waar ze een
eenvoudige verwerking bij het thema kunnen knutselen. Ouders en
grootouders zijn uitgenodigd de ‘gewone’ kerkdienst te volgen. Heb je
zin om de eerste peuterviering mee voor te bereiden? Neem dan contact
op met Ruud Stiemer, ruud@pgdenbosch.nl of 073-2110330.

Allen gaan staan
Glorialied - Lied 103c: 1, 3 en 5
DE HEILIGE SCHRIFT
Groet - door de voorganger:
“De Heer zij met u”
allen:

Allen gaan zitten
Woord voor de kinderen
Zingen - Lied 822
Gebed bij de opening van het woord
Brieflezing - Efeziërs 6: 10-17
Zingen - Lied 912
Evangelielezing - Johannes 4: 46-54
3

Zingen - Lied 760
Overdenking
Orgelspel - "Herr, Jesu Christ, dich zu uns wend" van M. Reger
Zingen - Lied 791: 1, 2, 3 en 5

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied - Lied 727: 1, 3, 4 en 10
Wegzending en zegen allen zingen:

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Aandacht voor Amnesty International
Mededelingen met het oog op de gebeden

Orgelspel - "Herr, Jesu Christ, dich zu uns wend" van G. Böhm

Dankgebed en voorbeden
Stil gebed, afgesloten met gezamenlijk gebeden oecumenisch Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

U bent allen van harte uitgenodigd voor koffie, thee, limonade en
ontmoeting.

Collecten - 1. Diaconie
2. Kerk
De jongste kinderen komen terug in de kerk
Allen gaan staan
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