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ZONDAGSBRIEF jaargang 22 nr. 1118 zondag 20 november 2022
laatste zondag kerkelijk jaar
Kerkdienst
10.00 uur
Voorbereiding als de klok luidt bereiden kerkenraad en
gemeente zich voor op de dienst
Voorganger
ds. L. Donkersloot
Lektor
mevr. Ina Bilman
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 72: 6 (staande)
Bloeie zijn naam in alle streken
Moment van stilte
Bemoediging

Drempelgebed

Inleiding op de dienst
Psalm van de zondag Lied 837: 1 Iedereen zoekt U, jong of oud
Smeekgebed
v: ………. O Heer, hoor ons gebed en laat ons geroep tot U komen:
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Glorialied Lied 487: 1 Eer zij God in onze dagen
DIENST VAN DE SCHRIFT
De groet
v: De Heer zal bij u zijn!
a: DE HEER ZAL U BEWAREN!
Gebed van de zondag
Zingen Lied 314: 2 Ons gevoel en ons verstand
Lezingen Oude Testament
Uit Genesis 5 (lector)
Toen God Adam schiep, de mens, maakte Hij hem zo dat hij op God
leek. Mannelijk en vrouwelijk schiep God de mensen. En Hij zegende
hen en noemde hen mens. Zo werden zij tot mensen geschapen.
Uit Numeri 6 (predikant)
Dit is de waarheid van de “aan God gewijde mens”. Wat hij God
belooft heeft, zal hij doen. En zo zal hij het volk zegenen:
De Here zegene u en behoede u;
de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Zo zullen zij mijn naam op het volk leggen, en zo zal Ik hen zegenen.
Uit Deuteronomium 11 (lector)
Toen sprak God aldus: “ Besef het goed, ik stel u voor de keuze tussen
zegen en vloek. Zegen, als u uw wegen gaat met de Here uw God,
vloek als u afwijkt van de wegen die Ik u wijs en achter andere goden
aangaat en u laat verleiden.
Zingen Lied 415: 1 en 2 Zegen ons, Algoede
Lezingen Nieuwe Testament
Uit Marcus 10 (predikant)
Jezus zei: “ Ik verzeker jullie, wie niet als een kind openstaat voor
het Koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de
kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te
leggen”.
Zingen Lied 415: 3 Amen, amen, amen!
Uit Lucas 24 (predikant)
Jezus nam hen mee de stad uit, tot bij Bethanië. Daar hief Hij zijn
handen op en terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd
opgenomen in de hemel.
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Lofprijzing 339b

Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen Lied 870: 2, 5 en 8 Godlof, aan ons is toegezegd
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 Scholenproject
Barodia gegeven worden dat de diaconie sinds 2018 steunt. De stichting
Barodia biedt onderwijs aan kansarme kinderen in en rondom het dorp
Barodia in Rajasthan in India. Hierbij krijgen meisjes en ‘untouchables’
(kinderen uit kasteloze gezinnen) voorrang. Naast onderwijs richt de stichting
zich ook op het faciliteren van primaire (medische) zorg. Andere voorbeelden
zijn: aanschaf van wintertruien, sportmateriaal, computers, aanleg en
inrichting van schoolbibliotheek, een cricketveld en een voedzaam dagelijks
ontbijt. Het project is gesticht door mevrouw Nelleke Den Braven (woont op
Het Stift) samen met Phool Mali. Met uw hulp kan de
diaconie regelmatig een bedrag aan de stichting
overmaken. Het collectegeld kan ook overgemaakt
worden op rekeningnummer NL33 RABO 0156 8035
50 ten name van het college van kerkrentmeesters
met vermelding van ‘collectebijdrage 20 november
2022’ of door middel van de hierbij afgebeelde QRcode (€ 2,50). De helft van de bijdrage is dan voor
de instandhouding van de Stiftsgemeente en de
andere helft voor het Scholenproject Barodia.
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DE AFSLUITING
Slotlied Lied 90a: 1 en 3 (staande)
O God, die droeg ons voorgeslacht
Zegen
v: ………………

De collecte is bij de uitgang in de hal van de kerk

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 27 november – 1e Adventszondag - is dominee G. Nijmeijer
de voorganger tijdens de dienst in de Stiftskerk. De diaconale collecte
is dan bestemd voor het Liliane Fonds..
Stiftsconcert
Zondag 27 november presenteert het ADAM Quartet een programma
boordevol folklore in de Stiftskerk. Aanvang: 15.30 uur.
Informatie en reservering kaarten: tel. 06 55824246, e-mail
info@stiftsconcerten.nl of www.stiftsconcerten.nl.
Film ‘La fille inconnue (2016)’ in de Stiftsschool
Donderdag 8 december wordt om 19.30 uur de film ‘La fille inconnue
(2016)’ in de Stiftsschool vertoond. Zaal open: 19.00 uur.
Festival of Nine Lessons and Carols
Het Festival of Nine Lessons and Carols - door het koor Capella
Gudula uit Lochem - wordt gehouden op zondag 18 december om
15.30 uur in de Stiftskerk. Na afloop drankje in de Stiftsschool.
KerkTV
De zondagse diensten in de Stiftskerk zijn ook altijd te volgen via
www.stiftsgemeente (hier ziet u ook de zondagsbrief) en
www.kerkdienstgemist.nl (hier is later kijken ook mogelijk).

