Remonstranten Den Haag
zondag 3 oktober, aanvang 10.30 uur,
Voorganger: ds. Antje van der Hoek. Organist: Hans Jacobi.
Welkom: Rachel Adriaanse m.m.v. Doortje van Ginneken

Voorbij Landschap (Neeltje Jans II)

Welkom, mededelingen en ontsteken van het licht
Aanroeping en inkeer
Lied: ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’ (Lied 274)
Votum en groet (staande)
Ons samen-zijn dragen we op aan de Eeuwige,
die liefde is en grond van ons bestaan,
die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst,
die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.
Groet
Moge Zijn genade en vrede onze harten vervullen
Inleidende lezing/Gebed van inkeer
Acclamatie: ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’ (Lied
368g, voorzanger 2x)

Woord en gebed
(Bijbel)lezingen Gen. 1:1-5 en Ez. 37: 1-1-14

Zang: ‘Van ver van oudsher aangereikt’ (Lied 326)
Gesprek met Doortje van Ginneken over haar werk
Overweging en moment stilte
Orgelspel
Bidden en geven
Tijdens de voorbeden zingt voorzanger ‘Kyrie, Kyrie, Kyrie
eleison’ (Lied 367d);

het Stil Gebed wordt beantwoord met: “Heer, verhoor mijn
gebed, laat mijn roepen U bereiken” (Lied 367f).
Gezongen Onze Vader (Lied 1006)

Bloemengroet en aankondiging collecte: de collecten zijn
bestemd voor: het collectedoel van het Vierde kwartaal,
Creating Hope In Society * en de Remonstrantse gemeente
Den Haag
Sluiting
Zang: ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!’ (Lied 834)

Uitzending en zegenbede (staande)

Gezongen Amen

Uitleidend orgelspel

Een goede week!

Komende diensten/activiteiten:

Za. 9 okt, 10.00 uur Poëzie cursus o.l.v. Ingrid de Bonth
zo 10 okt, 10.30 uur dienst o.l.v. Ds. Reinhold Philipp
* In het vierde kwartaal van 2021 collecteren we voor
de Stichting Creating Hope in Society Uganda
https://www.creatinghopesociety.ca/. CHIS is een
kleinschalig project in Kampala, Oeganda, en wordt
ondersteund vanuit de Doopsgezinde
Gemeente in Den Haag.

U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder vermelding
van: Stichting Creating Hope
U kunt ook de QR code gebruiken.

* Voor verdere informatie over het werk van Doortje van
Ginneken, zie
https://www.door-werken.nl/
Doortje van Ginneken

