
Gi#en. 
De kerkrentmeesters hebben een app die u kunt gebruiken om gi3en te doen. De 
app is ook te gebruiken voor gi3en aan de diaconie.  

Nieuwsbrief. 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven 
aan: nieuwsbrief@pknkloe4nge.nl 

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 

• Preludium:  
• Welkom. 
• Zingen: Psalm 107: 1 en 4  Gods goedheid houdt ons staande 
• Drempelgebed. 
• (We gaan staan) 
• Bemoediging en Groet:  
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
gemeente: die hemel en aarde gemaakt hee3, 
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon. 
voorganger:       Genade zij u en vrede van God onze Vader 
                             en van Jezus Christus, onze Heer                                                        
gemeente: Amen. 

(We gaan ziLen) 

• Zingen: Lied 995  O Vader, trek het lot U aan 
• Gebed om onMerming, besloten met lied 299c Heer onUerm u 
• Zingen: Lied 985  Heilig, Heilig, heilig 

DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Inleiding 
• Lezing: Galaten 2: 1-10 (lector) 
• Zingen: Lied 827  Mensen, wij zijn geroepen om te leven 
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• Lezing: Galaten 3: 1-9 (lector) 
• Zingen: Lied 803: 1 en 6  Uit Oer is hij getogen 
• Overweging. 
• Orgelspel 
• Zingen: Lied 923  Wil je wel geloven dat het groeien gaat 
• Geloofsbelijdenis (lezen) 
• Zingen: Lied 910: 1 en 3  Soms groet een licht van vreugde 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
• Inzameling der gaven. De diaconiecollecte is bestemd voor:  Egypte KIA: De 

Kerk staat op tegen armoede in het dorp. Op het uitgestrekte plaLeland van 
Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma moYveert 
de KopYsch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan 
en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf 
jaar lang samen met de inwoners aan een betere gezondheidszorg, onderwijs 
en werkgelegenheid. Er worden ook alfabeYseringscursussen georganiseerd en 
ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten. Waar mogelijk worden huizen 
gerepareerd. 

• Dankgebed, voorbeden, SYl Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 905: 1 en 4  Wie zich door God alleen laat leiden 
• Zegen  

 

• Postludium 

Komende zondag, 21 augustus, is onze voorganger mevr. A. Datema uit 
Koudekerke 


