ORDE VAN DIENST
Zondag 25 september 2022

Startzondag
Gezamenlijke kliederkerkviering

Voorgangers alle predikanten en pastores van de Protestantse Gemeente Haarlem,
organist Anton Pauw, ouderling Hester Wesselius, diaken Hans Nagelkerke, koster Bas
Romeijn, m.m.v. het kliederkerkteam en veel vrijwilligers

Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat je snel je weg
zult vinden in deze gemeente. Spreek de ouderling van dienst gerust na
de dienst aan voor meer informatie over deze gemeente.
Orgelspel
Welkom
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen
We gaan staan
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

We begroeten elkaar in de naam van God die sprak
“er zij licht”
EN ER WAS LICHT
In de naam van Jezus
GODS LICHT IN DE DUISTERNIS
In de naam van de Heilige Geest
DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN

Drempelgebed:
(…)
Voorganger:
Allen:

Eeuwige God, wees ons genadig
en doe ons weer in vrede leven, amen.

Zingen: lied 218 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
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2.

Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

3.

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

4.

Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

5.

Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
We gaan zitten

Inleiding op de dienst
Ontdekactiviteiten
We verplaatsen ons gedurende de viering, neem ajb je boekje mee!
GESPREK
Bijbelstudie
Samen breken en bespreken
Blind gesprek
CREATIEF
Blote voetenverfpad lopen
Wijn- of limonadeglas versieren
Tafellaken tekenen
Kleien van brooddeeg
Mozaïek
Kleurplaat van Annelie Versteeg kleuren
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SPEL
Avondmaalrace
Vertrouwensspel
Wie ben ik?
ONDERZOEKEN
Proeverij van wijn en brood (ook alcoholvrij)
Goocheltruc
Puzzel, gemaakt door Gerben Valkema
Bouwhoek
MUZIEK
Zingen
DIVERS
Kunstroute lopen
Stilteplek
Iedereen is vrij om van activiteit naar activiteit te lopen. Halverwege de tijd
hoor je een bel, dan weet je dat je op de helft van de tijd zit die er is voor
de ontdekactiviteiten. Als de bel voor de tweede keer gaat gaan we aan de
tafels zitten in de viering.
In de kring
Collectes
De eerste collecte is voor Kerk in Actie: ‘Colombia, Vrouwen als
vredestichters’. Colombia werd tientallen jaren geteisterd door een
gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de
regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren
om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken
verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die
slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor
verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bijbelverhalen is
hierbij een belangrijke inspiratiebron. Meer lezen:
kerkinactie.nl/vrouwenincolombia
De tweede collecte is voor de toekomst van de kerk in Haarlem
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Het verhaal, terug te lezen in Lucas 24
Vredegroet
Gebeden rondom de gebedsboom, we sluiten af met het zingen van
tafellied 388

2.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.
Refrein
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3.

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.
Refrein

4.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.
Refrein

5.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.
Refrein

Nodiging
Delen van brood en wijn tijdens het delen van brood en wijn zingen we:

Vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God
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Als dankgebed zingen we: lied 369b ‘Onze Vader’
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Zegen
De kinderen die dat willen mogen onder de regenboogdoek komen staan,
na de zegen zingen we ‘Vrede voor jou’
Slotlied: lied 421 ‘Vrede voor jou’ We zingen het drie keer

Orgelspel
In de Brouwerskapel (koffiehoek) staat eten voor de lunch. Er genoeg voor
iedereen. Hiermee sluiten we de Kliederkerk af. Eet smakelijk!

Mededelingen
Zomeravondmuziek. Vanavond in deze kerk om 19.00 uur:
Vesper. Bavocantorij van de Kathedraal Sint Bavo Haarlem o.l.v. Sanne
Nieuwenhuijsen, voorganger: ds. W. van Dijk-Heij
Een Moment’ voor vreugde en verdriet
Op 1 september is een dagelijks ‘moment’ in de Grote Kerk gestart, om
midden in de stad even stil te staan bij wat je bezighoudt. Het monumentale
koorhek wordt hier speciaal voor geopend. Elke werkdag tussen 12.30 en
13.00u is iedere Haarlemmer van harte welkom voor een moment van stilte
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en bezinning. Iedere maandag wordt de vreugde en het verdriet verwoord
in een korte viering om 12:45u door wisselende voorgangers. Kom gerust
eens langs. Zie voor meer info het kerkblad.
Vorming & Toerusting
Dinsdag 27 september – De kerk wereldwijd, met Karin van de Broeke.
Aanvang 20.00u, in de consistorie van de Grote Kerk.
Woensdag 5 oktober – Spiegelreis. Een moslim en een christen op reis door
elkaars geloof. Aanvang 20.00u, in de Ontmoetingskerk.
Gemeentemaaltijd
De gemeentemaaltijd start weer! Een lekkere maaltijd voor jong en ouder
waarbij er veel ruimte is voor ontmoeting. De start is op woensdag 5 oktober
in de Oosterkerk. Inloop 17:30u. Om 18:00u gaan we aan tafel. De maaltijd
duurt ongeveer tot 20:00u.
Tijdens het koffiedrinken na de dienst loopt Hester Weselius met een
inschrijflijst rond. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij Hester Wesselius
tel.06 29 30 75 89 of Rosmarie Neff tel. 06 39 30 32 99.
Zet u de volgende maaltijddata ook vast in de agenda? 14 december, 1
Februari, 29 maart en 7 juni.
Koffie en thee voor Stem in de Stad
Volgende week is er weer gelegenheid om koffie en thee voor Stem in de
Stad mee te nemen.
Watersnoodramp Pakistan
Momenteel is er een grote humanitaire ramp gaande in Pakistan, de
moessons houden nog aan.
Gigantische gebieden (1/3 deel van het land) staan onder water, dorpen zijn
verwoest, meer dan 30 miljoen mensen zijn dakloos en er is acute hulp
nodig voor de primaire levensbehoeften als eten en drinken.
Het college van diakenen roept ons op om gul te zijn in de EXTRA collecte
die wij volgende week zondag 2 oktober zullen houden.
Zoals vaker is gebeurd zal het College de collecte verdubbelen. Van harte
aanbevolen!

9

Gezocht: feestelijke vrijwilligers!
De afgelopen jaren is gebleken dat er in het missionaire jeugdwerk rond de
feestdagen veel energie zit. Er zijn bijvoorbeeld verschillende basisscholen
in Oost die Pasen willen vieren in de Oosterkerk. We vertellen bijvoorbeeld
Godly Play-verhalen of de kinderen beleven een Paasviering op hun eigen
niveau. Dit zijn prachtige, creatieve en inspirerende bijeenkomsten.
Naast de activiteiten die we nu hebben, willen we nog meer activiteiten
oppakken: Tijdens de Adventszaterdagen in de Bavo willen we een
kinderactiviteit aanbieden. Rond de Ontmoetingskerk willen we een
inspirerend Kinderkerstevent aanbieden.
Graag zouden we met een team van vrijwilligers deze activiteiten
organiseren. Dit betekent dat je in de voorbereiding ongeveer twee keer
rond één uur meedenkt. Eventueel dingen thuis voorbereidt en twee à drie
uur besteed tijdens de daadwerkelijke activiteit. Natuurlijk staat het je ook
vrij om alleen een gedeelte op je te nemen.
Houd jij ook zo van Kerst en Pasen? En van het organiseren van activiteiten
voor kinderen in de basisschoolleeftijd? Alle vrijwilligers, van welke
generatie of wijk dan ook zijn welkom! Neem contact op met Jeugdpastor
Peter: jeugdpastor@pghaarlem.nl’
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De volgende Kliederkerk is op zondag 27 november.
Vind je het leuk om mee te helpen de Kliederkerk te organiseren?
Laat het dan weten aan ds. Willemijn of jeugdpastor Peter:
predikant@bavo.nl / jeugdpastor@pghaarlem.nl
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