ORDE VAN DIENST
Zondag 27 november 2022

Bevestiging van ambtsdragers
Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, jeugdpastor Peter van der Zalm – van
der Beek, cantor-organist Anton Pauw, ouderling Frits Verhagen, diaken Marianne
Immink, koster Ruud Balkenende

Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg
zult vinden in deze gemeente.
zult vindenSpreek
in onze
degemeente.
ouderling van dienst gerust na
de dienst aan voor meer informatie over deze gemeente.
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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

Gebed van toenadering
Voorganger:

.....
eeuwige God, wees ons genadig

Allen:

EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN.

Zingen: lied 442 ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’
We gaan zitten
Inleiding op de dienst
Kyriëlied: lied 463 ‘Licht in onze ogen’
Vanwege het ingetogen karakter van de adventsperiode zingen we het
glorialied niet.
Gebed bij de opening van het Woord
Ontsteken adventslicht
Moment met de kinderen
De kinderen die dat willen mogen na het projectlied naar de
kindernevendienst.
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Projectlied ‘Komt als kind in onze nacht’ Bible Basics

Lezing: Jesaja 58: 1-10
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Zingen: lied 537 ‘Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft’
Overdenking
Zingen: lied 466: 1, 3, 5 en 6 ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’
DIENST VAN DE BEVESTIGING
Inleiding op de bevestiging
Persoonlijke woorden van Marieke Jansen en Jeanette Sprong
Zingen: lied 419 ‘Wonen overal’
Bevestiging van Marieke Jansen als ouderling en Jeanette Sprong als
diaken
We gaan staan
Aanvaarding en verwelkoming
Gemeente van Christus, belooft u om uw nieuwe ambtsdragers te steunen
en hen bij te staan als we ons samen inzetten om Gods liefde zichtbaar te
maken, en wilt u bij dit alles aan hen denken in uw gebeden? Wat is
daarop uw antwoord?
Allen: JA VAN HARTE
Zegen
Zingen: lied 913: 1, 2 en 4 ‘Wat de toekomst brengen moge’
We gaan zitten
We gedenken Mary Dijkstra en zingen lied 954.
Gebeden Dankgebed, diaconale voorbeden, stil gebed en afsluitend
zingen wij het ‘Onze Vader’ lied 369b
Mededelingen en bloemengroet
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Collecte
De eerste collecte: voor het werk van de Haarlemse diaconie
In de maand december, de adventstijd, zal de diaconie een aantal
keren uw gaven vragen voor het meehelpen het kerstfeest voor
zoveel mogelijk mensen feestelijk te maken. Vandaag vragen wij
uw bijdrage om alle mensen die financiële hulp krijgen van de
diaconie en het noodfonds van de kerken met kerst iets extra te
geven. Met die kerstbijdrage kunnen zij dan ook de kerst feestelijk
maken. Laat uw hart spreken en geef deze mensen ook een
hartverwarmend Kerstfeest.
De tweede collecte: Missionair werk en kerkgroei
Onze kerken lopen leeg en daar kunnen we somber over zijn. Maar
we kunnen ook iets gaan doen! Zoals andere vormen en manieren
bedenken om het Evangelie door te geven aan de mensen van
vandaag. De Protestantse Kerk wil de komende jaren op honderd
plekken in Nederland nieuwe vormen van gemeenschap en kerkzijn realiseren. Eén van deze plekken kennen wij: het werkterrein
van stadsdominee Tom de Haan. Tijdens culturele of
maatschappelijke bijeenkomsten, op het net en gewoon op straat:
ds. De Haan zoekt naar nieuwe wegen en eigentijdse taal om
cultuur en de boodschap van Christus met elkaar te confronteren.
Met uw bijdrage maakt u zijn werk mogelijk!
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de
app ‘Givt’. Installeer de app, en volg de aanwijzingen.
Zingen: lied 444 ‘Nu daagt het in het oosten’
Zegen

Allen:

A - MEN

Orgelspel

Na de dienst is er koffie, thee en limonade. We ontmoeten u graag!
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Mededelingen
Kerstactie Scharlaken Koord
Voor de kerstdagen wil de wijkdiaconie de kwetsbare vrouwen die in de
prostitutie werken graag een kerstpakket aan bieden. Daarom is het
gedurende een paar weken mogelijk om spullen voor deze kerstpakketten
in te leven na afloop van de kerkdienst. De spullen die ingezameld worden,
worden vervolgens door vrijwilligers ingepakt in kleine pakketten, die
daarna door het Scharlaken Koord worden verspreid.
Na afloop van deze kerkdienst kunt u een strookje ophalen met wat
wenselijk is in het kerstpakket. Zondag 4 december kunnen de spullen
worden ingeleverd na de dienst. De diaconie is ook op zoek naar mensen
die mee willen helpen om de pakketten in te pakken. Geef u gerust op!
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met
Marleen van Anken: marthavananken@gmail.com.
Huiskamergesprekken Gesprek over geloof en gemeente
Om als gemeente elkaar te blijven ontmoeten en in gesprek te blijven zijn
er jaarlijks huiskamergesprekken; ontmoeting en gesprek bij
gemeenteleden thuis. Dit jaar zijn dat gesprekken over geloof en gemeente.
O.l.v. ds. Willemijn van Dijk en ouderenpastor Esther van Bijsterveld
spreken we over hoe je naar je geloof kijkt en hoe je vandaaruit naar onze
gemeente kijkt.
De gesprekken zijn op 8 december, 17 januari, 7 maart en 22 mei. Opgeven
kan op de lijst bij de uitgang of via de mail naar: Clazien Verheul
clazinaverheul@gmail.com
of
Hester
Wesselius
hesterwesselius@hotmail.com. Ook zijn we op zoek naar gastheren en vrouwen!
Als deelnemer wordt er van je gevraagd om een voorwerp mee te nemen
naar de gesprekken die je kijk op geloof symboliseert.
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Deze dienst is live te volgen en later terug te zien op bavo.nl of via
kerkdienstgemist.nl
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