Wijkkerk “De Open Hof”
Orde van dienst voor
1 november 2020
Thema: Fake News Dagon
(1 Samuel 5)

Thema: Fake News Dagon (1 Samuel 5)
Woord van welkom door de ouderling van dienst Ada Coppoolse
We luisteren naar: Samenzangmedley Nederland Zingt
(Liedboek 632:1 / Psalm 118: 9 / ‘Dit is de dag’)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=HvSYsZmzbjA
Stil gebed ‘Onze hulp’ en groet
Lied: Psalm 99: 1 en 4
Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging

Voorganger:
Ouderling:
Organist:
Collecten:

drs. Ramon Pol
Ada Coppoolse
Erik Westerhout
1e KIA Indonesië; Kerk met vrouwen in de hoofdrol
2e kerk

Lied: Lied 632: 2
Leefregel
Lied: Lied 632: 3
Gebed: bij de opening van de Schriften
Aandacht voor de kinderen
met lied/filmpje, aansteken lantaarntje
Link: https://www.youtube.com/watch?v=GX5IPNX3nIk
Schriftlezing: 1 Samuel 5: 1-12
Lied: Psalm 135: 8, 9 en 10
Verkondiging: Fake News Dagon
2

Wijkkerk “De Open Hof”

Lied: Hemelhoog 445: 1, 2 en 3 (Ik bouw op U)
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

2x

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

2x

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

2x

Dankgebed en voorbede, afgesloten met het Onze Vader
Lied: Lied 919: 1, 2 en 4
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Afgelast ivm Corona
De bijeenkomst met Marga Haas in de Petrakerk op 3 november gaat
niet door. Gezien het aantal belangstellenden volgend seizoen een nieuwe
poging. De muzieklezing door Bert Wisgerhof op 5 november gaat niet
door. De Lezing van Rabbijn Clary Rooda op 12 november is uitgesteld.
Eerste collecte KIA Najaarszending:
Sterke vrouwen in de kerk op Papoea
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de
ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en
zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel
voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn.
Vormingscentrum P3W leert vrouwen lezen en schrijven, geeft
bijbelstudies en praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding.
Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale
gemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving. Bovendien
geven zij dit op hun beurt weer door aan hun dochters.
U kunt ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. Vrouwen kerk Papoea. Hartelijk dank!

Zegen
Kopij volgende zondagsbrief voor woensdag sturen naar

Reageren naar aanleiding van deze dienst? Aarzel niet en neem contact
op met pol_ramon@hotmail.com
Kijk ook op onze site: www.de-open-hof.nl

zondagsbrief.openhof@pkn-veenendaal.nl

Bloemengroet
De bloemen gaan deze zondag met een groet van de gemeente naar
De heer en mevrouw Van der Krabben.
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