Zondag 5 augustus 2018
Voorganger: Henk Hortensius
Vleugel/orgel: Frits de Zwaan
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Na de mededelingen luiden om 10 uur de klokken de viering in.
De altaarkaarsen worden aangestoken en de bijbel wordt geopend.
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● Openingslied: Licht dat ons aanstoot
Welkom en gebed
● Lied: Herschep ons hart
Lezing: Deuteronomium 10, 12-22
● Lied: Gij die niemand naar de ogen ziet
Lezing: Marcus 7, 1-23
● Lied: Een hoge kreet
Overweging
Stilte
● Lied: Voor mensen die naamloos
Gereedmaken van de tafel en collectes
● Tafelgebed: Als een vriend van mensen
Delen van brood en wijn
Voorbeden
● Slotlied: Wij moeten gaan
Zegen
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Na de viering bent u uitgenodigd om een kopje koffie of thee te drinken in de Patiozaal.
Medevoorbereiders: Walter Boevé, Piet van Gemert en Wim de Leeuw
Gastenzorg: Geertje Bouman, Rob van den Hoek en Willem van Erp
De eerste collecte is voor AMNESTY. Dit keer voor verdedigers van mensenrechten in
Hongarije en Polen, die onder vuur liggen. Zij worden weggezet als landverraders.
De tweede collecte is voor de Werkhofgemeenschap.
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Voor beide doelen: NL67 TRIO 0390 9547 13 tnv Werkhofgemeenschap.
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Attentie: om 16.30 uur wake kamp Zeist!
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Kijk ook eens op onze website: www.werkhofgemeenschap.nl of like ons op facebook.
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