ORDE VAN DIENST
Tweede zondag van de veertigdagentijd 2019

ZONDAGSBRIEF zondag 17 maart 2019
Contact: www.pgzaltbommel.nl
Scriba@maartenskerk.nl, scriba@pkn-hetanker.nl
Orde van dienst bekijken en dienst (mee- of terug)luisteren kan via
www.pgzaltbommel.nl
Avondgebed
Vanavond om 17.00 uur is er in het koor van de Sint Maartenskerk
weer een avondgebed. Bertus Bus verzorgt het zogenaamde
''credo'' en muzikale medewerking wordt verleend door Hugo
Bakker en Janneke Boogaard.
Bespeel je een instrument
en wil je graag iets met je muziek in de kerk doen? Laat het weten
aan Hugo Bakker, via organist@maartenskerk.nl. Afhankelijk van
het aanbod kunnen we je vragen solistisch, in een ensemble of in de
ondersteuning van de gemeentezang mee te werken in een
avondgebed of kerkdienst. Muziek speelt in de liturgie een
belangrijke rol: het is belangrijk dat je je kunt en wilt voorbereiden en
bereid bent om te repeteren. Ook het vlot kunnen lezen van noten is
nodig. We zien er naar uit je te horen!
Ken je iemand die een instrument speelt? Geef deze oproep door!
Deze week
zo 17/3
zo 17/3
di 19/3
wo 20/3
wo 20/3
wo 20/3
do 21/3
zo 24/3
zo 24/3

17.00 Sint Maarten avondgebed
17.00 Anker Koken & Kletsen (vanaf ca 16 jr)
20.00-21.15 meditatie Sint Maarten (zij-ingang)
8.45 - 9.00 ochtendgebed stiltekapel Sint
Maarten
9.30-11.00 koffieochtend
bij Carola den Oudsten Kershof 7 Bruchem
avond : bijbelstudiegroep vrouwen >25 jaar
(info bij evagroeneweg@hotmail.com)
18.30 kinderklup jongste groep Anker
10.00 Anker , Schrift en Tafel, ds Jos de Heer
12.00-14.00 uur lunchmeeting 25 - 45 jarigen
(met apart kinderprogramma), het Anker
opgave bij ingrid.wunnekink@gmail.com

Voorbereiding : van buiten naar binnen
-orgelspel
J. Pachelbell - Christus, der ist mijn Leben
-kerkenraad komt binnen
-welkom door de ouderling van dienst
-stil gebed
-aanvangslied
215 : 1 t/m 5 gemeente gaat staan
-bemoediging en groet, drempelgebed
gemeente gaat zitten
--kyriegebed
-lied
536
Rondom het Woord
-een moment met en voor de kinderen
-lied
"Wij bidden om een nieuw begin"
kinderen gaan naar nevendienst
-schriftlezing(en) Hebreeën 6 : 13-20/Lucas 9 : 28 - 36
-lied(eren)
827 : 1 - 3 / 827 : 4
-preek
-lied
543
Gaven en gebeden
-'uit het gemeenteleven'
-inzameling van de gaven
-orgelspel
J. Alain - choral dorien
-dankgebed, voorbeden (met 368a), stil gebed en Onze Vader
Wegzending en zegen: met binnen naar buiten
-slotlied
657 gemeente gaat staan
crèche kinderen voegen zich bij ons
-zegen met gezongen Amen
-orgelspel
J.S. Bach - fuge g-moll BWV 578

