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OM TE BEGINNEN

Orgelspel

Welkom -  door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken door een kind. 

Beginlied: psalm 111: 1 en 2  'Van ganser harte loof ik Hem'

Gemeente gaat staan

Bemoediging en drempelgebed

Bemoediging:

V. Onze hulp is in de naam van de Heer
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V. de Heer is met U
A OOK MET U IS DE HEER

V. wij groeten elkaar in de naam van de opgestane Heer

Drempelgebed: 

V. Heer, onze God,
Wij komen hier samen op de zondag na Pasen 
om U lof toe te zingen en te luisteren naar uw woorden.
Ga met ons mee over de drempel van een nieuwe week 
en wees met ons in dit kleine uur 
en vooral ook in de dagen die komen gaan.
Amen.

 Psalm van de zondag 111: 5 en 6
 
Gemeente gaat zitten

Kyrië en Gloria

We zingen lied 299 j 1 t/m 4 'Om de mensen en de dieren'
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DE BIJBEL IN HET MIDDEN

Gebed van de zondag: 

Verhaal of gesprek met de kinderen

Eerste lezing uit Genesis 28: 10 – 22

Lied: 646: 1 en 2  'De Heer is onze reisgenoot'

Tweede lezing uit het evangelie van Lukas 24: 13 – 35

Lied:  646: 3 en 4

Uitleg en Verkondiging

Orgelspel

Geloofslied:  868: 1 en 2 
'Lof zij de Heer, de almachtige koning, der ere'

HET DELEN

De gebeden
dankgebed 
voorbeden 
Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ 

Mededelingen - door dienstdoende ouderling

Inzameling 1 Wilde Ganzen
2 Kerkelijke drukkerij
3 Algemene diaconale doelen

Slotlied (staande):  868: 3, 4 en 5

Uitzending – Zegen afgesloten door allen
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Orgelspel

Na de dienst is er koffie/thee/limonade in de Wehmerhof. 
We verlaten de kerk via de consistorie.

Taakdragers in deze viering zijn: 
Voorganger, ds. Nathalie da Costa; Ouderling van dienst, Ernst
Boesveld; Diaken, Fokje Westra; Lector, Ernst Boesveld; Organist,
Wilbert Berendsen; Koster, Benny Besselink; Kinderviering,
Margreet Eldering

Bij de inzameling van gaven
De volgende doelen bevelen wij van harte bij u aan:

Wilde Ganzen
Wilde Ganzen bestrijdt  armoede wereldwijd.  Door middel van een
financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren zij  projecten en
sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van
bevlogen  Nederlanders  en  mensen  die  in  armoede  leven.  De
projecten en ondernemingen zijn kleinschalig en leveren zichtbare
resultaten op. Ook versterken ze de kracht van mensen die in arme
omstandigheden  leven  om in  eigen  land fondsen en middelen  te
mobiliseren.  Voor  een directe  én een  structurele  verbetering  van
hun situatie en een kansrijke toekomst.

Kerkelijke drukkerij
In  2011  zijn  we  gestart  met  het  zelf  uitvoeren  van  de  acties
Kerkbalans,  Solidariteitskas,  Eindejaarscollecte  en  andere
geldwervingsacties. Daarmee besparen we behoorlijk veel geld ten
opzichte  van  de  uitbesteding  aan  de  Dienstenorganisatie  van  de
Protestantse Kerk in Nederland. Voor 2019 is er € 2.000 aan kosten
begroot.  Onder  andere  met  deze  collecte  willen  wij  deze  kosten
bestrijden. 
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Algemene diaconale doelen
De collecte Algemene Diaconale Doelen is o.a.  bestemd voor de
diverse diaconale doelen binnen de gemeente. We kunnen hierbij
denken aan de bloemen die ter bemoediging worden gegeven aan
gemeenteleden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Maar
ook  aan  de  vergoedingen  van  de  onkosten  die  gemaakt  worden
voor brood en wijn bij het Avondmaal. Tevens worden hiermee de
kosten  vergoed  die  gemaakt  worden  voor  het  ouderen-  of  het
jeugdwerk, abonnementen en Paas- en Kerstattenties.  

Afsluiting van het seizoen Ouderencontact op 9 mei

Donderdagmiddag 9 mei a.s. sluiten we ons seizoen af in de Ars
Longa tuin in Achter Drempt.
Het adres: Zomerweg 29, 6996 DP Drempt.  Tel: 06 30874151.
Het  is  een  parkachtige  tuin  met  veel  doorkijkjes,  vijver  en  een
bamboetuin. Er zijn brede paden gemaakt, zodat je met een rollator
kunt wandelen.  Er is ook een winkel,  dus neem uw portemonnee
mee!!  Mevrouw Jeannette Baart geeft ons een uitleg.
We hopen op een gezellige middag met elkaar.

De eigen bijdrage is € 5,- per persoon 

Opgave tot en met 5 mei bij Gerrie Meenink, Zandveld 32, Angerlo 
telefoon: (0313) 476795, mailadres: fam.meenink@tele2.nl
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Vieringen

05 mei Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors

12 mei Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors 
Preekcarrousel 

19 mei Martinikerk 10.00 uur ds. Arjen Hiemstra 
Preekcarrousel  Zondag Cantate m.m.v. de cantorij

26 mei Galluskerk 10.00 uur ds. Alle Jonkman
Preekcarrousel  

'Komdersuut' 16.00 uur  Kliederkerk

30 mei Galluskerk 10.00 uur ds. Chris Kors 
Hemelvaartsdag

7


