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2e zondag van de herfst
Kerkdienst
10.00 uur
Voorbereiding als de klok luidt bereiden kerkenraad en
gemeente zich voor op de dienst
Voorganger
ds. J.D. Vedders-Dekker
Lektor
dhr. Tijmen van Genderen
Organist
dhr. Iassen Raykov
Koster
dhr. Henry Kleine Wiecherink
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Het is stil in de kerk
Welkom door de ouderling
Intochtslied Lied 221: 1 en 3
Zo vriendelijk en veilig als het licht
Moment van stilte
Bemoediging

Drempelgebed

Psalm van de zondag Psalm 122: 1 en 2
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
Smeekgebed
v: ………. O Heer, hoor ons gebed en laat ons geroep tot U komen:
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Glorialied Lied 305: 1, 2 en 3
Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam!
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
Amos 6: 1–9
Zingen
Lied 718: 1, 3 en 4
God, die leven hebt gegeven
Evangelielezing Lucas 16: 19–31
Lofprijzing 339b

Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen Lied 747: 1, 4, 7 en 8
Eens komt de grote zomer
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 is uw bijdrage voor het
kleinschalige project Hulp aan bootvluchtelingen in Griekenland
van harte welkom. De diaconie steunt dit sinds kort.
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Twee vrouwen uit Hardenberg zagen in Griekenland op Samos de
schrijnende situatie in de kampen. Zij zochten contact met de stichting
Christian Refugee Relief met het aanbod om hulp te gaan
organiseren. De stroom vluchtelingen blijft namelijk aanhouden. Ook
al doet de Griekse kustwacht er alles aan om ze terug te drijven naar
de Turkse wateren... Vaak worden de vluchtelingen beroofd van alles
wat ze bij zich hebben aan papieren, geld en goed. Alleen met de
kleren die ze dragen komen ze aan in een vreemd land. Reddeloos
verloren. Geen bagage maar wel rugzakken vol met trauma's van
verkrachting, mishandeling, verdriet over achtergebleven familie. Heel
belangrijk is dan hulp in de vorm van mensen die kleding uitdelen,
tenten, dekens, schoenen, spullen die wij niet meer dragen of
gebruiken. Net als op meer plaatsen in Nederland hebben de vrouwen
in Hardenberg een steunpunt georganiseerd om dit soort spullen te
verzamelen en te laten vervoeren. Het is begrijpelijk dat er veel geld
voor nodig is. Vandaar dat de diaconie aangeboden heeft een
structurele financiële bijdrage te leveren.
Het collectegeld kan ook overgemaakt worden
op rekeningnummer NL33 RABO 0156 8035 50
ten name van het college van kerkrentmeesters
met vermelding van ‘collectebijdrage 25
september 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 Hulp
aan bootvluchtelingen in Griekenland.
DE AFSLUITING
Slotlied Lied 871: 1, 3 en 4
Jezus zal heersen waar de zon
Zegen
v: ………………

De collecte is bij de uitgang in de hal van de kerk
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Koffie drinken
Na afloop van deze dienst is iedereen van harte welkom om
gezamenlijk koffie, thee of limonade te komen drinken in de
Stiftsschool.
Zondag 2 oktober 2022 is dominee R. Kloosterziel de voorganger
tijdens de dienst in de Stiftskerk. De diaconale collecte is dan bestemd
voor het Plaatselijk Diaconaat.
Gemeentebijeenkomst
Zondag 2 oktober om 11.15 uur wordt er een Gemeentebijeenkomst
gehouden in de Stiftsschool. Hebt u vragen, opmerkingen of wilt u iets
naar voren brengen dan is daar deze morgen de gelegenheid voor.
PIANOFESTIVAL

Door de VVV wordt van 10 t/m 25 september een
Pianofestival georganiseerd op diverse prachtige
locaties. Dit zeer gevarieerde evenement bestaat
uit pianorecitals van gerenommeerde en bekende
pianisten zoals Michail Markov.
Zondag 25 september om 16.30 uur (50 minuten)
vindt het concert van de Russische pianist Michail
Markov plaats in de Stiftskerk. De Impromptus van
Schubert uit de Romantiek staan tijdens dit concert
centraal.
Voor meer informatie en het bestellen van kaarten: www.concertart.nl.
CONCERT VOCALGROUP OFKOORS

Zondagmiddag 2 oktober maken Vocalgroup
Ofkoors uit Hengelo en omgeving een
gezamenlijke muzikale wereldreis met Trio
Gilet uit Enschede in de Stiftskerk. Vocalgroup
Ofkoors staat onder leiding van Diet Gerritsen.
Trio Gilet bestaat uit Frank Deiman (piano), Bert
van der Veen(accordeon) en Marcel Leblanc
(gitaar).
Aanvang matinee: 15.00 uur in de Stiftskerk.
Duur: ongeveer één uur. Entree: € 12,50.
Reserveren kaarten kan bij info@ofkoors.nl onder vermelding van
‘muzikale reis’ en het aantal personen. Betaling bij voorkeur via
betaalverzoek vooraf, eventueel pinnen bij entree of contant. Zie ook
de website www.ofkoors.nl voor meer informatie.

