Zondag 1 november 2020

7e zondag van de herfst

Oogstdienst
Bevestiging ambtsdragers
Thema: Terug naar de basis

In deze dienst worden bevestigd tot ambtsdrager:
Jan Daling, ouderling koster
Jitske van der Veen, ouderling pastoraat
Hanneke Caron, jeugdouderling

Orgelspel
Begroeting (ouderling van dienst)
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De gemeente gaat staan
Stilte om ons voor te bereiden op de dienst
Bemoediging
o Onze hulp:
g DE NAAM VAN DE HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Muziek: Lied 681 Veni Sancte Spiritus (Taizé)
Kom Heilige Geest,
ontsteek het vuur van uw liefde
In de stilte van deze morgen
Kom Geest, wees met ons
Vanuit de onrust van ons leven
Kom, Geest, wees met ons
Vanuit de angst en onzekerheid van deze tijd
Kom Heilige Geest,
ontsteek het vuur van uw liefde
Kom Geest
Wees voor ons een bron van levend water in de dorheid van het leven
Wees voor ons een bron van geloof, van hoop, van liefde
Kom Heilige Geest,
ontsteek het vuur van uw liefde
Kom Geest,
Vuur ons aan, zet ons leven in een nieuwe gloed
Verwarm ons, zodat we uitgaan om anderen te verwarmen
Kom Geest, wees de vlam van ons bestaan
Zodat we tot licht zijn
Door Jezus Christus onze Heer
De gemeente gaat zitten
Inleiding op de dienst: Terug naar de basis
Kind in het midden
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Muziek: Jerusalema Challenge
Jeruzalem is mijn thuis
Red mij
Neem me met u mee
Laat me hier niet achter
Mijn plek is niet hier
Mijn Koninkrijk is niet hier
Red mij
Neem me met u mee
Kinderen gaan naar de nevendienst
Groet
v. De Heer zal bij u zijn!
g. DE HEER ZAL U BEWAREN!
Gebed van de zondag
Eerste lezing: Deuteronomium 24: 14 - 15
Orgelspel: Lied 718 God die leven hebt gegeven
Evangelie lezing: Matteüs 20: 1 - 16
Orgelspel
Uitleg
Muziek: Geest van hierboven (Stef Bos en Jongerenkoor)
Geest van hierboven, leer ons geloven
hopen, liefhebben door uw kracht
ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt
ik wil de rots zijn in de branding
met de verbeelding aan de macht
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn
en het daglicht in de nacht
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ik wil een land zijn zonder grenzen
waar de ruimte nog bestaat
ik wil traag zijn als de waarheid
die de leugen achterhaalt
Geest van hierboven, leer ons geloven
hopen, liefhebben door uw kracht
ik wil de moed zijn van de wanhoop
het stilstaan van de tijd
ik wil een sprong zijn in het duister
en de laatste strohalm zijn
ik wil de taal zijn van een dichter
die zichzelf geen dichter noemt
het zout zijn van de aarde
en de kus die ons verzoent
ik wil een land zijn zonder woorden
gedragen door de wind
ik wil de wereld weer leren zien
door de ogen van een kind
en met de schoonheid van de onmacht
lopen langs een eindeloze weg
met open ogen dromen
weerloos en toch sterk
Geest van hierboven, leer ons geloven
hopen, liefhebben door uw kracht
weerloos en toch sterk
Kinderen komen terug uit nevendienst
Gebed
Vragen aan de nieuwe ambtsdragers
Zegenbede
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Vraag aan de gemeente
V. Gemeente van Goor
nu Jitske, Hanneke en Jan
in hun ambt en taak bevestigd zijn
belooft u hen te steunen
hen te omringen met uw medeleven
hen te dragen in uw gebeden
en met hen mee te werken in de dienst aan God en mensen ?
Wat is daarop uw antwoord ?
A. Ja, van harte
Muziek: Lied 833 Neem mij aan zoals ik ben
DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
o. Pastorale en diaconale mededelingen (zie ook de mededelingen)
Gebeden:
- Voorbeden
- Stil Gebed
- Onze Vader
De gemeente gaat staan
WEGZENDING EN ZEGEN
Muziek: Slotlied Lied 425 Vervuld van uw zegen
Zegen, gevolgd door:
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MEDEDELINGEN (zie ook www.hofkerkgoor.nl)
Voorganger:
Ouderling:
Organist:

Ds. Wim de Jong
Hanny van Rijnsbergen
Hans Boensma

Nevendienst:
Koster:

Annigje Beltman
Jan Daling

Bloemengroet van de gemeente:
Mw. Brinkers, Stoevelaar afd. Klaproos, k. 255
Dinie ter Aardt, Rembrandstraat 4

Komende dinsdag 3 november 19.30 uur Avondgebed Dankdag Gewas en
Arbeid
Komende zondag:

Ds. Wim de Jong

Mededelingen:
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 20.00 uur doorgeven op het
mailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl

Kerkdiensten in november maximaal 30 bezoekers
Elke zondag wordt er één wijk uitgenodigd
8 november wijk A Heeckeren – Gijmink en gezinnen
15 november wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor
22 november wijk C Whee – west (10.00 uur en 16.00 uur)
29 november wijk D Whee – oost en gezinnen
8 november gezinnen met kinderen welkom
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Op zondag 8 november zijn alle gezinnen met kinderen in de
kindenevendienst leeftijd welkom (naast kerkbezoekers uit wijk A)
Dit geldt ook voor de vier adventszondagen vanaf 29 november.

22 november twee gedachtenisdiensten 10.00 uur en 16.00 uur
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar zijn er twee kerkdiensten,
zodat er genoeg ruimte is voor de familieleden van de overledenen.
Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen om zich voor één van de
twee diensten aan te melden. Daarnaast zijn in beide diensten
kerkbezoekers uit wijk C welkom.
Dag van de Dialoog 5 november
Geen kaarten meer beschikbaar, maar online mee te beleven.
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