Voor onze gasten
Mededelingen

Diensten

Fijn dat u als gast bij ons in de dienst aanwezig wilt
zijn.
De Bijbelvertaling die we hanteren is de Herziene
Statenvertaling. De liederen die we in deze dienst
gaan zingen worden weergegeven op dit scherm.
We hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen en
wensen u een gezegende dienst toe.

Kindernevendienst

Zondag 22 maart
09:30u:
ds. J.P. Rozema
14:30u:
ds. J.P. Rozema
Zondag 29 maart
09:30u:
ds. J.P. Rozema
14:30u:
ds. S.P. Roosendaal

Tijdens de morgendienst kunnen de kinderen van
groep 1, 2 en 3 van de basisschool naar de
kindernevendienst gaan. Tijdens het naspel van het
lied voor de preek kunnen de kinderen de kerk
verlaten. Ze worden tijdens de collecte weer
opgehaald door de ouderling van dienst.

Vrijdag 3 april – Goede vrijdag
19:30u:
ds. J.P. Rozema (heilig avondmaal)

Zondagsschool
Vanmiddag is er zondagsschool voor groep 1.

Zondag 5 april – Eerste paasdag
09:30u:
ds. J.P. Rozema
14:00u:
ds. J.P. Rozema
Maandag 6 april – Tweede paasdag
09:30u

Ontmoetingsavond

Collecten
1e

Tijdens de dienst zijn er 2 collecten, de voor de
kerk en 2e voor het bouwfonds.
Vanmorgen is er bij de uitgang een extra collecte
voor de zending.
Collecteren bij de uitgang aan de Luringstraat:
Marjon en Arjen Wever
Collecteren bij de uitgang aan de Boslaan:
Tessa Heidekamp

Paasproject
Vanmorgen wordt het paasproject uitgevoerd door
Anke Wubs, Thirza Joosten en Seth Bijl.

Zaterdag 28 maart wordt er in ons kerkgebouw een
feestelijke ontmoetingsavond georganiseerd voor
dominee Rozema en zijn gezin.
De avond zal beginnen om 19.00 uur en een ieder is
hiervoor uitgenodigd. Graag opgeven via de lijsten in
de hal.

Rommelmarkt
Binnenkort organiseert de GWC weer haar jaarlijkse
rommelmarkt. U kunt dus alvast uw zolder opruimen
en uw “rommel” voor verkoop aan de GWC
aanbieden.

Drogeworsten actie
De drogeworstenactie van de GWC heeft het mooie
bedrag van € 395,- opgeleverd. Allen heel hartelijk
bedankt! De GWC heeft het aangevuld tot een mooi
bedrag voor het bekostigen van de opknapbeurt van
de pastorie.

Ouderenmiddag
Donderdag 29 april wordt er voor de ouderen weer
een gezellige middag georganiseerd in de zaal
achter de kerk. Meer info volgt later.

Zanguitvoering
Op vrijdag 27 maart is er een zanguitvoering van Chr.
Gem. koor Nil Sine Labora o.l.v. Roelie Girbes.
Het wordt gehouden in de Brinkhof en begint om
19:30 uur.
Na zang zal het Taanger Volk
"Camping en Botenverhuur Zoer" spelen
Entree € 5,Inclusief koffie en cake.

Liturgie morgendienst

Liturgie middagdienst

Zondag 22 maart 2015

Zondag 22 maart 2015

Psalm 62
Psalm 43
Psalm 32
Psalm 56
Schriftlezing
Gezang 188
Verkondiging
Gezang 182
Psalm 118

vers 1, 3 en 5
LvdK
vers 1 en 3
OB
vers 1 en 3
OB
vers 1
NB
Johannes 18 vers 15 t/m 27 HSV
vers 1 en 2
LvdK
‘Gebroken, maar niet voorgoed’
vers 3
LvdK
vers 5 en 10
NB

Gezang 435
Psalm 51
Psalm 51
Schriftlezing
Gezang 436
Verkondiging
Gezang 182
Psalm 66
Psalm 68

vers 1 en 5
vers 1 en 2
vers 4 en 5
Lucas 10 vers 25 t/m 37
Zondag 2
vers 1, 4, 6 en 7

LvdK
NB
NB
HSV
HC
LvdK

‘Ik & ‘mijn ik’

vers 4
vers 1, 8 en 10
vers 10

LvdK
OB
OB

