Zondag 13 januari 2018

Voorganger: ds. Wytske Dijkstra
Lector: zr. Freddy den Herder
Organist: dhr. Anton Visser
Dienstdoende koster: br. Heiko van der Wijk

Vanaf 9:45 uur is er gelegenheid tot stilte en inkeer ter voorbereiding op de dienst.

Psalm 50:21 Zou ik dan zwijgen bij wat je doet,
Je denkt toch niet dat ik ben als jij?
Orgelspel – Christum wir sollen loben schon - J.G. Walther 3 var, J.S. Bach 1 var
(In het liedboek opgenomen als Van 't vroeglicht van de dageraad - LB 516)

gevolgd door een moment van stilte
+++++++++++++++++

SAMENROEPEN
Welkom
Aansteken van de kaarsen
Zingen: lied 791: 1 en 2 Liefde, eenmaal uitgesproken (staande)
Bemoediging
Zingen: lied 791: 3 (hierna gaat de gemeente zitten)
Inleidende woorden n.a.v. de ophef over de Nederlandse Nashville Verklaring in verband met het thema
Stilte en gebed
Zingen: lied 156: 1, 2 en 4 Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd

HOREN
Eerste bijbellezing: Psalm 50
Zingen: lied 361: 1, 2 ,6 en 7 Er heeft een stem gesproken
Tweede bijbellezing: Johannes 8: 1-11
Zingen: lied 316: 1 en 4 Het woord dat u ten leven riep
Overweging
Stilte
Orgelspel Christum wir sollen loben schon - G. Bhöm

DELEN
Open ruimte (o.m. reacties op wat u gehoord heeft en gebedsintenties, u mag blijven zitten, een kerkenraadslid komt
met de microfoon naar u toe)

Gebeden (voorbeden / stil gebed / Onze Vader- te vinden voorin het Liedboek )
Toelichting op de collecte en eventuele mededelingen
de kinderen van de crèche komen terug

Zingen: lied 315 Heb dank, o God van alle leven (staande)
Uitzending en zegenbede
Gezongen Amen

Orgelspel, Christum wir sollen loben schon - D. Erich

collecte
++++++++++++++

Mededelingen
 Collecten: de eerste collecte is voor Stichting Dienstverlening Buitenlanders.
SDB helpt buitenlanders, (ex-) asielzoekers, uitgeprocedeerd of in een vervolgprocedure), die zonder
inkomsten en overheidssteun in Nederland proberen te overleven. Verreweg de meeste cliënten van
de stichting komen niet (meer) in aanmerking voor hulp door de reguliere, door de overheid
gefinancierde instellingen. De tweede collecte is voor het werk in de Doopsgezinde Gemeente
Utrecht.
 Na de dienst is er koffie en thee in de Gemeentezaal. Iedereen is van harte welkom.
 Om 11.30 repeteert het Gemeentekoor in de Kerkzaal.
 Op de tafel in de hal liggen 2 brieven van Amnesty. Wilt u uw handtekening zetten?
 Vanaf 13.00 uur is de Kerkzaal verhuurd voor de Culturele Zondag. Vanaf 14.00 uur vindt er de
kindervoorstelling: ‘Waar is kat’ plaats.
 Op zondag 27 januari vindt vanaf 11.30 uur de Buurkerkenlunch plaats in de Gertrudiskerk,
Willemsplantsoen 2. U kunt zich tot 20 januari opgeven bij het Kerkelijk Bureau, tel. 030-321 15 01 of
via de mail: info@doopsgezindutrecht.nl
Agenda:
Volgende dienst: zondag 20 januari 2018, Wereldbroederschapsdag, voorganger: ds. Anneke van der Zijpp
en ds. Carolien Cornelissen.
dinsdag 15 januari
woensdag 16 januari
woensdag 16 januari
donderdag 17 januari
donderdag 17 januari
vrijdag 18 januari

14.00 uur
10.00 uur
17.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
24.00 uur

Archiefcommissie in de Steenen Camer
Bijbelkring De Bilt bij één van de deelnemers thuis
Tafel van 12
Ubi Caritas in de Tuinkamer
Kring ‘Zo goed als nieuw’ bij één van de deelnemers thuis
Uiterste inleverdatum copy voor Menno Sticht nr. 1
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