Orde van Dienst
26 juni 2022
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ds. John Boogaard
Pieter Mol
Gerard Rosier
Hans van der Voorde
1e Diaconie
2e Kerk

Wijkkerk “De Open Hof”

Woord van welkom door Pieter Mol, de ouderling van dienst
Lied 103C:1,2,3 ‘Loof de koning, heel mijn wezen’
Moment van stilte
Woord van Bemoediging en Groet
Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gem: die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg: die trouw blijft tot in eeuwigheid
Gem: en die nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon.
Vg: Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus
in de gemeenschap met de Heilige Geest.
Gem: Amen
Gebed
Lied 283 ‘In de veelheid van geluiden’
Exodus 20:1-12
Psalm 119:13, 40 ‘Geef mij een hart dat U met vreugde groet’
Jesaja 40:21-31, gelezen door Hans van der Voorde
Lied 825:1,4,5 ‘De wereld is van Hem vervuld’
Uitleg en verkondiging
Lied 317 ‘Grote God, Gij hebt het zwijgen;’
Wel en wee
Gebed
Collecte-moment
Lied 978:1,4 ’Aan U behoort, o Heer der Heren’
Zegenbede - afgesloten met een gezamenlijk ‘Amen’
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Wijkkerk “De Open Hof”

Na afloop van de dienst word je/ wordt u uitgenodigd elkaar te ontmoeten bij
koffie, thee of fris.
Wilt u, wil jij reageren naar aanleiding van deze dienst, aarzel dan niet en neem
contact op met
ds. John Boogaard, tel 543990, of (voor app of sms:) 06 243 988 36 –
of via de email: j.a.boogaard@ziggo.nl
Voor meer (actuele) informatie over onze wijk: kijk ook op www.de-open-hof.nl
U kunt zich hier ook opgeven voor de ‘weekinfo-brief’ (Onder het kopje ‘Weekinfo’)
Drempeldienst Volgende week zondag, 3 juli, is het weer ‘Drempelzondag’! De
zondag dat de kinderen van de kindernevendienst afscheid zullen gaan nemen
van de nevendienst. Na de zomer gaan zij immers naar het voortgezet onderwijs.
Dit jaar hopen Jacob van den Berg, Boaz Wagensveld en Fiene Wijnen mee te
doen aan deze dienst.
De bloemengroet van deze zondag gaat met een hartelijke groet van de
gemeente naar de heer J. Evers.
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1e

collecte : NL14RABO0395138906

2e

collecte : NL70RABO0395138868

ordevandienst.openhof@pkn-veenendaal.nl.
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