Zondagsbrief
17 juni 2018
3e zondag na Trinitatis

Voorganger:
Organist:
Ouderling van dienst:

Ds. Trinette Verhoeven
Sander van den Houten
Jolly Valstar-Vos

Voorbeden
Aan de straatkant van de kerk treft u een kaarsentafel aan. U
kunt daar een kaarsje aansteken voor iemand die u in uw
gebeden gedenkt.
Heeft u voor vandaag een voorbede, meldt u dat dan voor de
dienst bij ds. Verhoeven.

Orgelmuziek, liederen en lezingen
De liturgie die we volgen treft u aan in het aparte katern achter
in het liedboek vanaf blz. 10A.
Muziek voor de dienst:

Improvisatie op psalm 55

Introitus:
Lezing Oude Testament:
Gradualepsalm:
Epistellezing:
Zondagslied:
Evangelielezing:
Credo:

Psalm 25: 2, 4 en 5
Job 1: 6-12
Psalm 55: 1 en 2
Jakobus 1: 2-4
Lied 370
Matteüs 6: 7-14
Lied 898: 1, 3 en 4

Na de preek wordt in twee rondgangen gecollecteerd:
De 1e collecte: voor het Aandachtscentrum
Het Aandachtscentrum bestaat 35 jaar. Al 35 jaar een speciale
plek in Den Haag. Een veilige plaats, waar geen vragen en
eisen gesteld worden. Iedereen is welkom. Dankzij de vele
vrijwilligers is dit een rustpunt in de drukke stad.
De 2e collecte: voor onderhoud van de gebouwen
Uw gift in de collecte is van harte welkom. De gebouwen gaan
ons ter harte, maar zijn ook een flinke kostenpost.
Muziek tijdens de collecte:

Prélude
César Franck (1822-1890)

Slotlied:

Lied 807

Muziek na de dienst:

Praeludium in C-dur
Johann Christoph Kellner
(1736-1803)

Na de dienst…
…bent u welkom om nog een kopje koffie of thee te drinken in
de kerk. Bij de uitgang staan de predikant en de ouderling van
dienst om u te begroeten en te woord te staan.

Activiteiten in de komende week:
Woensdag 20 juni
Wekelijks is er Citykwartier in deze kerk. U kunt hier dan van
12.00-13.30 uur terecht voor koffie en gesprek;
van 12.45-13.00 uur is er een liturgisch moment met stilte
en gebed.
Zondag 24 juni
10.15 uur: Viering 4e Zondag na Trinitatis in de Lukaskerk.
Voorganger is ds. Trinette Verhoeven.

