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Zondag 11 oktober 2020

4 zondag van de herfst

Uithouden en bouwen

Orgelspel
Begroeting (ouderling van dienst)
Intochtslied: Lied 283: 1, 3, 4, 5 In de veelheid van geluiden
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Stilte om ons voor te bereiden op de dienst
Bemoediging
o Onze hulp:
DE NAAM VAN DE HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Drempelgebed
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Inleiding op de dienst: Uithouden en bouwen
Kyriegebed
Afgesloten met lied 301f
Orgelspel: Gloria
Kinderen in het midden
Muziek: Psalm 23 (zitten of opstaan)
De Heer is mijn herder,
ik kom niets tekort.
Ik heb vertrouwen in mijn leven
en ik zie wel hoe het wordt.
Ik kom tot rust aan stille beekjes
en ik lig languit in ’t gras.
Hij geeft me troost als ik moet huilen
en hij houdt me in de pas.
Ik ben niet bang voor wat gaat komen,
want ik voel me niet alleen.
Zo stap ik stralend in de toekomst.
Hij staat beschermend om mij heen.
Groet
v. De Heer zal bij u zijn!
g. DE HEER ZAL U BEWAREN!
Gebed van de zondag
Lezen: Ezra 1: 1 – 4, 3: 1 - 6
Kort orgelspel: Lied 802 Door de wereld gaat een woord
Lezen: Romeinen 8: 18 - 26
Muziek: Alleluia - Taizé
Overdenking
Orgelspel
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Gebeden:
- Voorbeden
- Stil Gebed
Muziek: Lied 392 Wie kent de eenvoud van het breken
Tafelgebed
Afgesloten met Onze Vader (oecumenisch)
Delen van Brood en Wijn
Hierbij luisteren we naar Lied 117d Laudate omnes gentes
Dankgebed
Lied bij de zegen: Lied 608 De steppe zal bloeien

Zegen, gevolgd door

Orgelspel

MEDEDELINGEN (zie ook www.hofkerkgoor.nl)
Voorganger:
Ouderling:
Organist:
Nevendienst:
Koster:

Ds. Wim de Jong
Leo Lettink
Henk Langenkamp
Hanneke Bor
Jan Daling

Komende dinsdag: 19.30 uur Avondgebed
Komende zondag: ds. GertJan Lambers Heerspink
Bloemen:

Irina Sahakyan, Merelstraat 1
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Kerkdiensten in oktober maximaal 30 personen bezoekers
In de maand oktober moeten we helaas kerkdiensten met maximaal 30
personen houden
Elke zondag wordt er één wijk uitgenodigd
18 oktober wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor
25 oktober wijk C Whee – west
1 november wijk D Whee – oost
Mondkapjes: Dringend advies om ook bij kerkbezoek een mondkapje te
dragen, zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van de kerk. Zodra u op
uw plaats zit, mag het af. Wie geen mondkapje heeft, bieden we er één aan.

Bestemming Avondmaalscollecte op zondag 11 oktober 2020
Vluchtelingenkinderen in Griekenland
De branden in het kamp Moria op Lesbos staan nog helder op ons netvlies.
Daarom willen we de Avondmaalscollecte bestemmen voor “Kerk in Actie”
die opkomt voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden
bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze
zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en
Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid.
1.
Uiteraard kan er tijdens de Avondmaalsdienst niet op de gebruikelijke wijze
gecollecteerd worden maar jouw/uw bijdrage is van harte welkom op het
rekeningnummer van de diaconie: NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v.
“Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van
“Vluchtelingenkinderen”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte
verdubbelen!
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 20.00 uur doorgeven op het
mailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl
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