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ZONDAGSBRIEF
De collecte is bij de uitgang in de hal van de kerk
Koffie drinken
Na afloop van deze dienst is iedereen van harte welkom in de
Stiftsschool om even gezellig na te praten. Hier wordt u ook
koffie, thee of limonade aangeboden.
Zondag 26 juni 2022 is dominee W. Ekker de voorganger tijdens de
dienst in de Stiftskerk. De diaconale collecte is dan bestemd voor het
project van de ZWO van de Kleine Ring: een beter inkomen voor karitéboerinnen in Noord-Ghana.
Meditatieve avondwandeling
Woensdagavond 6 juli vindt er weer een (korte)
meditatieve avondwandeling plaats. Het thema is ‘Hoe
bewust zijn, doen of leven we’. We verzamelen ons om
18.30 uur op de parkeerplaats van de r.k. kerk te Rossum.
Van daaruit wandelen we naar Sacha Kripa in het mooie
Roderveld aan de Tramweg 11 te Rossum (ongeveer 2,5
km). Een onverharde weg door het bos brengt ons bij de
rust en ruimte van Sacha Kripa: een 6 hectare groot landgoed. Sacha
betekent Waarheid, Kripa betekent Zegenrijk. Hier drinken we koffie/thee
met iets lekkers, waarna we samen ons ‘bewust zijn’ gaan oefenen. Na
ongeveer 1,5 uur ‘bewustwording’ wandelen we weer via een andere
route terug. De verwachting is rond 21.00 uur weer terug te zijn bij de
kerk in Rossum. Deelname is gratis voor alle gezindten en leeftijden, ook
wanneer u niet kerkelijk bent. Uw (eventuele) vrije gift wordt geschonken
aan ‘Sparkling Waterfall Foundation’, een bijzonder project van Sacha
Kripa. De werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.-Twente wil dit
initiatief graag over heel Twente verspreiden. Iedereen is dus van harte
welkom. Opgave s.v.p. per mail bij Marjan van Galen: e-mail
vangalenmarjan@gmail.com met vermelding van uw woonplaats. Voor
nadere informatie: telefoon 0541-296836.
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Voorbereiding als de klok luidt bereiden kerkenraad en
gemeente zich voor op de dienst
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Het is stil in de kerk
Welkom door de ouderling
Intochtslied Lied 280: 1, 4, 5, 6 en 7
De vreugde voert ons naar dit huis
Moment van stilte
Bemoediging

Drempelgebed

Psalm van de zondag Lied 139: 1 en 2
Heer, die mij ziet zoals ik ben
Smeekgebed
v: ………. O Heer, hoor ons gebed en laat ons geroep tot U komen:

Glorialied Lied 213: 1 en 2
Morgenglans der eeuwigheid
DIENST VAN DE SCHRIFT
De groet
v: De Heer zal bij u zijn!
a: DE HEER ZAL U BEWAREN!
Gebed van de zondag
Eerste lezing
Psalm 139
Zingen
Lied 213: 3 en 5
Laat uw heilige liefdegloed
Evangelielezing Openbaring 3: 19-22
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Lofprijzing 339b

Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen Psalm 139: 9 en 4 Gij zijt mij overal nabij
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed
Voorbeden en gebed in stilte steeds besloten met:
v: Wij bidden U samen:
a: Heer, ontferm U!
a: Onze Vader……….
Mededelingen door diaken
Toelichting bij de collecte
De collecte is – in verband met het coronavirus - bij de uitgang in de
hal van de kerk. In het offerblok – bij de uitgang in de hal aan uw
linkerkant - kunt u uw bijdrage geven voor de instandhouding van
de Stiftsgemeente. In het collectemandje kunnen de diaconale
gaven voor het nieuwe project van de gezamenlijke diaconieën van
de Kleine Ring gegeven worden. Dit is de WensAmbulance OostNederland. Deze stichting heeft als doel de laatste wensen van
(pre)terminale en ernstig zieke patiënten mogelijk te maken door
passend vervoer te bieden. Onder begeleiding van vrijwilligers
beleven deze mensen een onvergetelijke dag, waarbij ze in het
zonnetje worden gezet en voor even hun ziekte vergeten.
Het collectegeld kan ook overgemaakt worden
op rekeningnummer NL33 RABO 0156 8035 50
ten name van het college van kerkrentmeesters
met vermelding van ‘collectebijdrage 19 juni
2022’ of door middel van de hierbij afgebeelde
QR-code (€ 2,50). De helft van de bijdrage is
dan voor de instandhouding van de
Stiftsgemeente en de andere helft voor de
WensAmbulance Oost-Nederland.

