RONDOM DE DIENSTEN
Mensenwijdingsdienst (zie NB)
Zondag
10.30 uur
Woensdag
9.00 uur
Donderdag 10.00 uur
Zaterdag
9.00 of 11.00 uur
NB:
− Op de zaterdagen 23 februari en 23 maart begint de dienst om 11.00 uur.
− De dienst op woensdag 6 februari komt te vervallen i.v.m. de synode.
− Op zondag 31 maart begint de zomertijd.
Feesttijden
Triniteit
Lijdenstijd

zondag 3 februari t/m zaterdag 23 maart
zondag 24 maart t/m zaterdag 20 april

Het evangelie in de dienst
3 februari
Lk. 13:10-17
10 februari
Lk. 6:6-11
17 februari
Mt. 20:1-16
24 februari
Lk. 8:4-18
3 maart
Lk. 18:18-34
Gemeenteliederen
Triniteit 3 feb t/m 24 feb
Triniteit 3 mrt t/m 17 mrt
Lijdenstijd

10 maart
17 maart
24 maart
31 maart
7 april

Mt. 4:1-11
Mt. 17:1-13
Lk. 11:14-36
Joh. 6:1-15 en 26-35
Joh. 8:1-12

Zie ons aan in uw offer /Heer in uw woorden
Gij zijt de weg / Heer in uw woorden
Wees ons nabij / Dood noch leven

Zondagsdienst voor de kinderen
Aan ouders die voor het eerst met hun kind(eren) naar de kinderdienst komen wordt gevraagd om vooraf
contact op te nemen met Marianne de Nooij.
De zondagsdienst voor de kinderen wordt in principe tweewekelijks op zondag om 10.00 uur gehouden;
oefenen van het lied om 9.50 uur. Voorafgaand aan elke kinderdienst wordt er om 9.30 uur een verhaal
verteld voor het hele gezin, waarbij ook de ouders en andere volwassenen welkom zijn. In het verhaal
wordt een verbinding gelegd met het evangelie dat die zondag wordt gelezen en met de feesttijd in het jaar.
De data zijn: 27 januari, 10 februari, 24 februari, 10 maart en 24 maart.
Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen
27 januari
Johannes 2 De bruiloft te Kana
10 februari
Lukas 6
Genezing
24 februari
Mattheüs 20 Arbeiders in de wijngaard
10 maart
Mattheüs 17 Verheerlijking op de berg
24 maart
Lukas 11
Het licht van de lamp
Liederen zondagsdienst voor de kinderen
Triniteit
Hij is de ster
Lijdenstijd
Zaai nu uw zaad in de aarde
Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst
Voor kinderen van 3 t/m 12 jaar. Er is kinderoppas op 24 februari en op 24 maart. Graag van te voren
aanmelden.

