ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 15 november 2020
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 9e Zondag van de Herfst ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Solisten

: Ds. Wouter Klouwen uit Baarn
: Lalita de Goederen
: Kees van Krimpen
: Dirk Out
: Bram Coops en Peter Folstar

Orgelspel
Opgang
Aanvangslied (solisten): Psalm 90: 1 en 2
Moment van stilte
Bemoediging
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Groet
Voorganger:
Allen:

Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Amen.

Vervolg aanvangslied (solisten): Psalm 90: 8
Voorganger:

Allen:

Belijden wij in gemeenschap met de synagoge
en in de geest van de Messias Jezus
de enigheid van de HERE God
Hoor Israël
de Heer is onze God
de Heer is één en enig
Gij zult de Heer uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
Amen

Woorden van welkom
Gebed van Opgang
Lied (solisten): Psalm 72: 1 en 4
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag
Lied (solisten): Lied 333
Schriftlezing: Prediker 9: 11-18
11) Opnieuw zag ik onder de zon dat niet de snellen de wedloop winnen,
en ook niet de helden de strijd, ook dat niet de wijzen brood hebben,
en ook niet de verstandigen rijkdom, en evenmin de kenners gunst.
Tijd en toeval overkomen hun immers allen.
12) Want de mens weet ook zijn tijd niet,
evenmin als de vissen die in een boosaardig net worden gevangen,
en als de vogels die gevangen worden met de strik.
Net als zij worden de mensenkinderen op een kwaad ogenblik verstrikt,
wanneer dat hun plotseling overvalt.
13) Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien en voor mij was zij groot:
14) Er was een kleine stad met weinig mensen erin.
Een groot koning trok ertegen op en omsingelde die.
Hij bouwde er grote bolwerken tegenaan.
15) Daar trof men een arme, wijze man aan. Hij kon de stad door zijn wijsheid redden,
maar geen mens dacht aan die arme man.
16) Toen zei ik:
Wijsheid is beter dan kracht,
maar de wijsheid van de arme wordt veracht
en zijn woorden worden door niemand gehoord.
17) Woorden van wijzen, in rust aangehoord, zijn beter dan het geroep van hem
die over de dwazen heerst.
18) Wijsheid is beter dan wapentuig, maar één zondaar bederft veel goeds.
Schriftlezing: 2 Korinthe 8: 9
9) Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus,
dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was,
opdat u door zijn armoede rijk zou worden.
Lied (solisten): Lied 1010: 1, 3 en 4
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VERKONDIGING
Orgelspel: ‘Air’, BWV 1068 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e Diaconie / 2e Kerk
Deze zondag zal de eerste collecte bestemd zijn voor algemene diaconale
doeleinden. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de
Diaconie: NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. Collecte 15 november.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
IBAN: NL46 RABO 0373716559
Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies
‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

___________________________________________________________________
Als er een gedachtenis is zal deze door de ouderling van dienst uitgesproken worden
Lied door solisten als er een gedachtenis is: Lied 961
____________________________________________________________________
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
na elke intentie gesproken:
Voorganger :
Allen
:

Zo bidden wij
Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons.
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Slotlied (solisten) (staande): Lied 871: 1, 2, 3 en 4
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: ‘Menuet Gothique’ van Léon Boëllmann (1862-1897)

***
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MEDEDELINGEN
donderdag
19/11

10.30-11.30

Koffie-ontmoeting, KC

Koffie-ontmoeting
De komende donderdagen wordt er van 10:30 tot 11:30 uur een koffie-ontmoeting
in het Kerkelijk Centrum georganiseerd . We kunnen niet rondlopen,
de coronaregels blijven gelden, maar we kunnen elkaar in elk geval zien en spreken.
Tot en met donderdag 26 november ben ik de gastvrouw.
Voor mij ook een mooie gelegenheid om mensen te ontmoeten voor ik eind
november mijn werkzaamheden beëindig.
Voor alle bijeenkomsten geldt:
Aanmelden bij het kerkelijk bureau is noodzakelijk, telefonisch 023 5241913
of per mail: bureau@kerkpleinbloemendaal.nl.
U kunt zich voor 1 koffieochtend aanmelden, we kunnen 15 deelnemers ontvangen.
We houden afstand en dragen als we ons binnen het gebouw verplaatsen een
mondkapje. De situatie rond de Coronamaatregelen verandert bijna dagelijks, het
kan dus ook zijn dat de ontmoetingen niet door kunnen gaan.
ds. Juup van Werkhoven-Romeijn
Zondag 15 november 2020 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ds. Wouter Klouwen
11:15 Hemelse Modder, Elianne Meijer praat met Merlijn Twaalfhoven
12:15 Orgelpunt door Rik Mbengue
13.15 Dichtwerk met Leny Deurloo
Dinsdag 17 november 2020 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Mgr. Dr. Dick Schoon / Organist: Everhard Zwart

(Online) Dienst zondag 22 november 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. Juup van Werkhoven
Gedachtenisdienst
U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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