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 zaterdag 12 juni en 18 september begint de dienst om 11.00 uur.
- Op donderdag 24 juni, Johannesdag, is de dienst om 10.00 uur.
- In de vakantieperiode van maandag 5 juli t/m zondag 22 augustus zijn er diensten op zondag
(10.30 uur) en donderdag (10.00 uur), de diensten op woensdag en zaterdag vervallen.
- Op woensdag 29 september, Michaelsdag, is de dienst om 10.00 uur.
Feesttijden
Triniteit
woensdag 26 mei t/m woensdag 23 juni
Johannestijd donderdag 24 juni t/m zaterdag 24 juli
Triniteit
zondag 25 juli t/m dinsdag 28 september
Het evangelie in de dienst
30 mei
Joh. 3:1-21
6 juni
Joh. 4:1-26
13 juni
Lk. 10:25-37
20 juni
Joh. 17
24 juni
Mk. 1:1-11
27 juni
Mk. 1:1-11
4 juli
Joh. 3:22-36
11 juli
Mt. 11:1-15
18 juli
Mt. 14:1-14
25 juli
Mk. 8:27-38
Gemeenteliederen
Triniteit
Johannestijd
Triniteit t/m 22 aug.
Triniteit v.a. 29 aug.

1 augustus
8 augustus
15 augustus
22 augustus
29 augustus
5 september
12 september
19 september
26 september
29 september
3 oktober

Mt. 7:1-14
Lk. 15:1-32
Lk. 9:1-17
Lk. 18:35-43
Mk. 7:31-37
Lk. 10:1-20
Lk. 17:5-37
Mt. 6:19-34
Lk. 7:11-17
Mt. 22:1-14
Mt. 22:1-14

Gij zijt de weg die wij gaan / Te midden van ons
Wij staan voor U / De waarachtige
Gij zijt de bron / Wie kander koren zien
Gij die de liefde zijt / Heer in uw woorden

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: 30 mei, 13 en 27 juni, 5 en 19 september, 3 oktober (om 11.45 uur in verband met het
Michaelsfeest).

Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen
30 mei
Johannes 4 Samaritaanse vrouw aan de bron
13 juni
Lukas 10
De barmhartige Samaritaan
27 juni
Markus 1
Johannes de doper
5 september Lukas 10
Uitzending van de zeventig
19 september Lukas 17
Genezing van een melaatse
3 oktober
Mattheüs 22 De koninklijke bruiloft
Liederen zondagsdienst voor de kinderen
Triniteit
Hij is de ster
Johannestijd Ontwaak mijn hart
Triniteit
Nu draagt het zaad
Michaeltijd Onoverwin’lijk sterke held
Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst
Voor kinderen van 3 t/m 12 jaar. Er is kinderoppas op zondag 16 mei, 13 juni en 19 september.
Graag van te voren aanmelden.

