Zondag 1 mei 2022
Gezamenlijke dienst met de Dorpskerk
Misericordia Domini, Barmhartigheid des Heren

voorganger:
organist:

ds. H. Gijsen, Sliedrecht
dhr. Peter de Rijke
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Woord van welkom
Aanvangslied: 23 b: 1, 2 en 5
Stil gebed, onze hulp en groet
Klein gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen
Smeekgebed
Loflied: 305: 1, 2 en 3
Gebed voor de opening van de Bijbel
1e lezing uit de Bijbel: psalm 23
Zingen: lied 576a: 4, 6 en 7
2e lezing: Johannes 10: 1 – 15
Zingen: psalm 23: 1, 2 en 3
Verkondiging
Meditatief moment met orgelspel
Zingen: lied 686
Wilt u gaan staan.
We zingen onderstaand lied op de melodie van lied 247
‘Blijf mij nabij’.
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Reik mij Uw hand
en spreek Uw reddend woord,
wijs mij de weg en leid mij veilig voort.
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet,
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet.
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Slotlied: 653: 1, 4, 6 en 7
Zegen

De eerste collecte is bestemd voor Hydepark
Hydepark, het vroegere Roosevelthuis, is een aangepast hotel in
Doorn, waar mensen die zonder hulp niet op vakantie kunnen, mogen
genieten van een heerlijke week. Er zijn veel vrijwilligers die het de
gasten zoveel mogelijk naar de zin proberen te maken. Er worden veel
activiteiten georganiseerd waar de gasten aan kunnen deelnemen.
De tweede collecte is bestemd voor het werk in de kerk
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Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad
Bloemen
De bloemen gaan namens de Dorpskerk naar mevrouw
G. Klok-van Ingen, Molendijk 34 en namens de Welkomkerk met
de hartelijke felicitaties naar de fam. De Grave-van Vliet,
Vroonweerde 11 voor hun 55-jarig huwelijk en naar mevrouw
A. Baalbergen-van der Wiel, Briggemandreef 7, die gisteren
haar 93e verjaardag mocht vieren.
Koffiedrinken
Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de
hal. Weet u welkom. Denkt u aan de spaarpotten?
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