Zondag 8 september 2019
Dienst van Schrift en Gebed
Voorganger: ds. Trijnie Bouw
Organist: Hugo Bakker
Welkom in dit huis van God en mensen.
Om deze dienst mee te vieren heeft u naast deze zondagsbrief ook
een liedboek nodig. Er is opvang voor de allerkleinsten (in hun eigen
ruimte in het koor) en nevendienst voor kinderen van 4 - 12 jaar.
In de stiltekapel kunt u een kaarsje opsteken bij wijze van stille
voorbede of een voorbede opschrijven.
Er worden altijd bloemen weggegeven. De ervaring leert dat het fijn
is om deze namens de gemeente weg te brengen. Wilt u dit
vandaag doen, geef dat dan even door aan de ouderling.
Deze zomer staan de diensten in het teken van de Tien Woorden.
Vandaag het achtste gebod ''steel niet". Dat lijkt glashelder, maar
is het dat wel? Wat betekent het eigenlijk in de wereld van de Bijbel
en in onze wereld, en waarom is het zo belangrijk dat het een plaats
in de tien woorden verdient?
Afscheid kerkenraadsleden
Vandaag staan we ook stil bij enkele leden van onze kerkenraad die
hun periode als ambtsdrager vandaag afsluiten. Er worden geen
nieuwe ambtsdragers bevestigd. Dat is niet omdat we geen nieuwe
mensen konden vinden, maar omdat we op een iets andere manier
gaan werken. Een kleinere kerkenraad die zich richt op het in
hoofdlijnen leiding geven aan het gemeenteleven, met volop ruimte
voor werkgroepen en teams op allerlei gebied. Zo willen we allerlei
mensen gelegenheid geven om, desgewenst, hun talenten en
mogelijkheden voor een tijdje in te zetten. Als kerkrentmeester, als
diaconaal vrijwilliger, bezoekmedewerker, jeugdleiding,
projectmedewerker en noem maar op. Lijkt u, jou dat ook wel wat?
Voorzitter, scriba en predikant vertellen of verwijzen graag!

Bij de komende zondagen.
Volgende week zondag (15 september) bent u ook weer van harte
welkom. Dan in Het Anker, omdat de vrijdag en zaterdag ervoor de
Sint-Maartenskerk wordt gebruikt voor “de proeverij”. Dit is
contractueel vastgelegd met de CMN-groep.
In de kerkenraadsvergadering van 26 augustus heeft de kerkenraad
besloten om van Pasen t/m de Gedachtenisdienst op de 1e zondag
van november de diensten in de Sint-Maartenskerk te houden.
Alleen als het te koud zou zijn in de Sint-Maartenskerk zal dat een
reden zijn om van de afgesproken tijden af te wijken. Dit is in
overeenstemming met de voorwaarden voor het kerken in de SintMaarten zoals eerder is besloten.
Omdat ook de reünie Zomertoetje (6 oktober) dit jaar om praktische
redenen in Het Anker wordt gehouden, blijven we op de zondagen
22 en 29 september ook in Het Anker. Ook dat heeft een praktische
reden: we kunnen niet de kosters en vrijwilligers te vaak vragen om
stoelen e.d. heen en weer te brengen tussen onze beide
kerkgebouwen. Na 6 oktober gaan we t/m 3 november weer naar de
Sint-Maartenskerk.
Deze week
wo 11/9
za 14/9
za 14/9

8.45 - 9.00 ochtendgebed stiltekapel Sint Maarten
inloop vanaf 8.30
ophalen zwerfvuil in de wijk, 10.00 verzamelen bij
het Anker
18.00 seniorendiner (info bij Dianne Dekker,
0418-541101)

En verder....
staan er diverse leuke en mooie activiteiten op stapel rond ons
project vluchtelingen ver weg en dichtbij, beginnen
jeugdwerkactiviteiten voor kinderen, tieners en jongeren binnenkort
weer en nog veel meer! Neem een abonnement op onze digitale
nieuwsbrief om van alles op de hoogte te blijven en aan te sluiten.
Stuur daarvoor een mailtje naar: nieuwsbrief@pgzaltbommel.nl

Voorbereiding : van buiten naar binnen
Kerkenraad komt binnen
Orgelspel J.S. Bach - Jesu meine Freude BWV 610
Welkom door de ouderling van dienst
Stil gebed
Aanvangslied

Psalm 24 : 1, 2 en 5

staande

Bemoediging en groet, drempelgebed
v.
g.
v.
g

Onze hulp is in de Naam van de heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
Hij laat niet los het werk van zijn handen

v.
g.

De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer

v.
g.

.................door Jezus Christus onze Heer
Amen
gemeente gaat zitten

Kyriegebed, gebed om ontferming, met daarin enkele malen:
v.
g.

hoor ons roepen
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison (Lied 301c)

Glorialied

867 : 1 en 2

Rondom het Woord
Een moment met de kinderen
Lied

218 : 1 t/m 5

de kinderen gaan met Licht van de Paaskaars naar de nevendienst

Inleiding
Eerste lezing

Deuteronomium 5 : 16 - 21 en 6 : 1 -3

Lied

542 : 1 t/m 3

Tweede lezing

Efeziërs 4 : 17 - 5 : 2

Lied

542 : 4

Preek
Lied

845 : 1, 2 en 3
kinderen komen terug van nevendienst

Gaven en gebeden
Ouderling van dienst : 'uit het gemeenteleven'
Inzameling van de gaven
Orgelspel J.S. Bach - Jesu meine Freude BWV 713
Gebeden
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Wegzending en zegen : met binnen naar buiten
Slotlied

825 : 1, 2 en 3

we gaan staan

Zegen, met gezongen Amen
Orgelspel W. Mathias -processional
Dit orgelspel vormt de afronding van de dienst, u kunt daar nog
even rustig naar luisteren of vast richting uitgang of koffie gaan (in
het koor van de kerk). Voorganger en ouderling van dienst drukken
u graag de hand.

