Zondagsbrief 24 maart 2019
Voorganger : ds. Bert Faassen
Organist

: Willem Lekkerkerker

Hoog Soeren
Orde van dienst
1. De ontmoeting


Lezing: Matthëus 3: 1-17 (NBV)

Begroeting door de ouderling van dienst
Sylvia van der Hoeven



Zingen: Lied 456B: 1,2,3,4,5 en 6



Ieder gaat (zo mogelijk) staan



Overdenking



Zingen: Psalm 25: 1,7 en 10



Zingen: Lied 538



Stil gebed



V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw is en het werk van Zijn
handen niet loslaat

3. Het verzamelen
 Gebeden
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Ieder gaat zitten



Mededelingen door de dienstdoende
diaken Cor Bouman

(over het optreden van Johannes de Doper)



Collecte



Smeekgebed



Slotlied: Lied 536



Zingen: Lied 439, 3



Zegen



Tien richtlijnen van God voor een goed
leven



Zingen: Lied 310



Thema: KWAM VAN GODSWEGE

2. De lezingen en de verkondiging
V:
De Heer is met u allen
A:
Zijn vrede is met u


Gebed
20ste jaargang

Nieuws uit en voor de wijkgemeente
Collecte, tijdens de dienst
1.De eerst rondgang is voor de diaconie een wel de 40dagentijd-collecte Kerk in Actie
(Kinderen in de knel). Stop kinderarbeid in India. In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector
booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote
deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw
of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Dat moet stoppen. Daarom
werkt Kerk in Actie samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs
2.De tweede rondgang is voor de Jachtlaankerk/ Kapel Hoog Soeren, o.a. Ppastoraat en
onderhoud gebouwen.
3.De derde rondgang is voor wijkkas en wel voor de Kinderkring. Door ondersteuning
vanuit de wijkkas kunnen veel wijkgerichte activiteiten plaatsvinden. Vandaag noemen we
speciaal de Kinderkring. Tijdens de kerkdienst hebben kinderen van de basisschoolleeftijd,
verdeeld over twee of drie leeftijdsgroepen, hun Kinderkring. Een enthousiaste groep
vrijwilligers bereidt dit iedere week, in overleg met de dienstdoend predikant, voor.
Soepmaaltijden
De Jachtlaankerk nodigt een ieder van harte uit om deel te nemen aan onze gezamenlijke
soepmaaltijden in de voorbereidingstijd voor Pasen. Steeds meer mensen gebruiken deze tijd
om zich voor te bereiden op het feest van Pasen. Daarbij hoort bezinning, gebed, inkeer en
ook een zekere soberheid. Daarop inhakend willen we, wekelijks in deze tijd gezamenlijk
maaltijd houden. Ook dat doen we sober door soep en brood te eten. Een paar mensen wordt
gevraagd om een flinke pan soep te koken en voor brood te zorgen. Iedereen die wil kan meeeten, ook gezinnen met kinderen en als je geen lid bent van de JLK. Het kost niks. Wel vragen
we aan iedereen een donatie voor een goed doel. Dit jaar willen we het geld geven aan ‘De
Kap’. Zij biedt hulp en ondersteuning in de thuissituatie. Zij is er voor hulpvragers, vrijwilligers
en mantelzorgers.
Samengevat: alle maaltijden zijn op de woensdagen: 27 maart en 3 april van 18.00-19.00 uur
in de Jachtlaankerk. Woensdag 10 april van 17.00-18.00 uur in De Loohof, Kon. Lodewijklaan
2, samen met de bewoners daar. Belangrijk! Graag zelf een soepkom en lepel meenemen.
Opgave uiterlijk de maandag er voor via: sjani-gijsvdlaan@hetnet.nl
of 055-5218534/06-29464959
Bloemen
De bloemen van vandaag worden, als groet van de gemeente, naar een aantal
gemeenteleden gebracht.
Kerkdiensten zondag 31 maart 2019
Jachtlaankerk
: Ds. w. van Iperen
Kapel Hoog Soeren
: De hr. G.R. Bloemendal
Kopij volgende zondagsbrief
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl
Marja Wijnholds, tel. 06-5364 9330

website: www.kapel-hoogsoeren.nl

