PROTESTANTSE GEMEENTE LAREN - EEMNES
ONTMOETINGSKERK

kleur: wit

ORDE VAN DIENST voor zondag 6 januari 2019
Voorganger: Ds J.G. de Bruijn

Organist: Frits Heil

VOORBEREIDING
Zingen: Lied 509
Orgelspel
Lezing: Jesaja 60: 1- 6
Begroeting door de ouderling van dienst
Zingen: Lied 520
Aansteken kaarsen
Preek
We gaan staan
Zingen: Lied 322
Zingen: Lied 444
Stilte
V.: Onze hulp is in de naam van de Heer
A.: Schepper van hemel en aarde
V.: Die trouw is en het werk van Zijn
handen niet loslaat

Orgelspel

We gaan zitten

Gebeden

Drempelgebed en gebed voor de nood van
de wereld
Zingen: Lied 505

Zingen: Lied 476: 1, 3 en 4
- Voorbeden
- Stil gebed
- Onze Vader

Glorialied: Lied 72: 6

Mededelingen door de ouderling van dienst

DE SCHRIFT

Collecten: 1. Diaconie
2. Plaatselijke kerk

GEBEDEN EN GAVEN

V: De Heer zij met u
A: Ook met u zij de Heer

Slotlied: Lied 919: 1 en 4

Gebed om de Geest

Allen: amen

Inleiding

Orgelspel

ZONDAGSBRIEF van 6 januari 2019
KOMENDE KERKDIENSTEN
Zondag 13 januari
Zondag 20 januari

10.00 uur
11.00 uur

Ontmoetingskerk
ds. J.G. de Bruijn
Basiliek St. Jan Laren pastoor J Vriend
ds. J.G. de Bruijn
Oecumenische dienst

COLLECTEN
Diaconie: Grotere en kleinere hulpvragen, van praktische hulp tot meerjarige financiële
ondersteuning. Denk aan noodopvang, financiële problemen en extra zorg, van mensen in Laren
en Eemnes: ze zijn dicht bij u in de buurt, ook al merkt u dat niet. De Diaconie helpt deze
mensen in nood… discreet en snel. Voor lang niet alle, met name kleinere doelen, kunnen wij
collecteren, maar vaak is een steuntje in de rug al voldoende.
Met uw hulp kunnen wij dit dankbare werk blijven doen.
De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk

BLOEMENGROET
Vandaag gaan de bloemen uit de kerk als gebaar van verbondenheid naar:
Dilène van Dijk – Laren
en
Marleen de Kock - Laren
Wilt u iemand van binnen of van buiten de gemeente voordragen voor de bloemengroet, dan kan
dat bij Rieke Swaan, tel. 5389172, e-mail riekeswaan@hotmail.com

OVERIGE MEDEDELINGEN
*Winterse lunch en diner
Winterse lunch en diner op 19 januari afgelast!
Helaas hebben de initiatiefnemers van het sponsorevenement op 19 januari moeten besluiten
om zowel de lunch als het diner af te gelasten. Alhoewel de reacties over het algemeen positief
waren, hebben zich tot nu toe (4 januari) in totaal slechts zestien mensen daadwerkelijk
opgegeven.
Gezien de twee keer veertig plekken die beschikbaar zijn een veel te klein aantal om het
evenement door te laten gaan. Jammer!
Paula, Brenda, Liesbeth, Jan, Jan Dirk en Ruud.
*Voorbedenboek
Achter in de kerk ligt een voorbedenboek. U kunt hierin vóór aanvang van de dienst opschrijven
wat u bezig houdt.
Zo mogelijk zal hiervoor in de voorbeden aandacht worden gevraagd door de predikant.
.
*Gesprek
Wie graag een gesprek met ds. de Bruijn wil hebben kan een afspraak met hem maken.
Telefoon 035-8873301 of e-mail: j.g.debruijn@ziggo.nl.
*Kerkomroep
De kerkdiensten uit zowel de Ontmoetingskerk als de Johanneskerk zijn te beluisteren via
kerkomroep.nl
De diensten kunnen ‘live’ of achteraf worden beluisterd.
Zo kunnen mensen die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, toch betrokken blijven.
*Wereldwinkel
De Wereldwinkel Eemnes gaat in maart dicht. In februari start de opheffingsuitverkoop.
Vandaag is het onze laatste kerkverkoop achterin de kerk.
Jofride en Betty hopen u bij de tafel te ontmoeten.

