Zondag, 4 juli 2021 (3e van de zomer)
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN
Voorganger: ds. Ben Hengeveld, Huizen
Ouderling: Jan van Hell
Diaken: Fenny Meijer-van Klompenburg
Kerkrentmeester: Henny Besteman
Lector: Cocky van Hell
Beeld en geluid: Chris Dijkens en Bert Gerritsen
Koster: Henk Scholten
Organist: Leen Jacobs
MUZIEK
De ambtsdragers komen binnen
DE DIENST BEGINT
WOORD VAN WELKOM
MOMENT VAN STILTE
INTOCHTSLIED: Lbk 27, 1, 7

We gaan staan
BEGINWOORDEN
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a: en die nooit laat varen het werk dat zijn hand aan heel de schepping begon!
v: Genade zij u en vrede,
van God onze Vader,
van Jezus Christus, de Zoon,
door de heilige Geest.
a: Amen.
We gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
GLORIALIED : Lbk 723, 1 en 2
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DE DIENST VAN HET WOORD
GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT
ENIGE LEZING: Matt. 28, 16-20 (Dordtse/Naardense Bijbel Vertaling 2008)
‘Maar de elf leerlingen maken voort naar Galilea,
naar de berg waar Jezus hen heeft ontboden,
en als ze hem zien bewijzen ze hem hulde,
al twijfelen sommigen.
Jezus komt naderbij, en spreekt tot hen; hij zegt:
mij is gegeven alle gezag in hemel en op aarde;
maak dan voort, maakt alle volkeren tot leerlingen,
hen dopend in de naam
van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest,
hen onderrichtend in het bewaren van al wat ik u heb geboden;
en zie, ik ben met u
al de dagen tot aan de voleinding
van de wereld’

ZINGEN: Lbk. 314, 1, 2

OVERDENKING:
MUSICA PRO DEO
ZINGEN: Lbk. 362, 1, 3
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DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
GEDACHTENIS van een overleden gemeentelid
GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)
MEDEDELINGEN
SLOTLIED : Lbk. 919, 1, 2 en 4

We gaan staan
ZEGEN
Allen antwoorden: Amen
MUZIEK
We gaan nog even zitten. Op aanwijzing verlaten we de kerk

COLLECTE:
U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of via onderstaande link:
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita le-collecte.html
of bij het verlaten van de kerkzaal in de schalen.
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1.

Diaconie – Kerk in Actie / Binnenlands diaconaat (vakantietas)
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld
hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol
speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare
gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze
rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten
waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.

2.

Goede Herderkerk

3.

Wijkkas

BLOEMENGROET:
Naar de heer Vogelaar.
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