Voorganger: da Lisette van Buuren
Ouderling: Jenny van Voornveld
Diaken: Henk van Voornveld
Beamist: Rein Zoethout
Koster: Gerrit Pijper
Lector: Rose Marie van Asselt
Organist: Bert Noordegraaf
e
1 collecte: diaconie
de
2 collecte: plaatselijk kerkenwerk

Gebed om dienstbaarheid van Franciscus van Assisi
Heer, maak mij tot een instrument van Uw vrede
Laat mij niet zoeken om getroost te worden, maar om te troosten
niet om begrepen te worden, maar om te begrijpen,
niet om bemind te worden, maar om te beminnen.
Want door te geven ontvangen wij
en door te vergeven krijgen wij vergeving
en door te sterven worden wij door eeuwig leven geboren.

Voorbede tijdens de eredienst
Bidden (ora) naast al het werk dat óók moet gebeuren is een prachtig middel om naar elkaar om te zien en
vreugde, pijn of nood bij God neer te leggen. Neem voor voorbede en/of dank gerust contact op met ouderling
Jenny van Voornveld: telefoon: 06-22835197 of e-mail jvvoornveld60@hotmail.com
of met onze wijkpredikant ds. Henk Reinders telefoon 06- 10730732 of e-mail domineereinders@kpnmail.nl

Woonruimte gezocht
Mijn naam is Nanda van den Berg, 26 jaar.
Op 1 juni begin ik als leerling persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg bij Bartimeus in Doorn.
Momenteel woon ik nog in Delft, daarom ben ik hard op zoek naar woonruimte in de omgeving Doorn.
Of in een straal van maximaal 20 km zodat ik nog wel kan fietsen naar werk.
Ik ben op zoek naar een studio of appartement of gedeelde woning met maximaal 1 ander persoon van
maximaal €850 per maand.
Is er iemand die mij kan helpen met het zoeken naar woonruimte of een plekje voor mij weet ?
Ik ben te bereiken op 06-58745189
Alvast hartelijk dank !

Liturgie online kerkdienst ’t Hoge Licht – Zondag 2 mei 2021
Welkom en mededelingen
Aansteken Paaskaars
Openingslied (staande) 124:1, ‘Laat Israël nu zeggen blij van geest’
Bemoediging en groet
Kindermoment
Lied ter inleiding op het gebed 1005:1,2,5 ‘Zoekend naar licht hier in het duister’
Gebed van inkeer en bede om Gods Geest
Loflied 865 ‘Komt nu met zang van zoete tonen’
Schriftlezing Exodus 19:1-7,16-25
Lied 97:1,2,6 ‘Groot koning is de Heer’
Schriftlezing 1 Petrus 1:13-17, 2:9-10
Lied 763 ‘Zij zullen de wereld bewonen’
Verkondiging
Lied 870:1,2,6,7,8 ‘Heilige God, geprezen zij…’
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’
Aandacht voor de collectes
Slotlied (staande) 708:1,6 ‘Wilhelmus van Nassouwe’
Zegen

Collectes zondag 2 mei 2021:
e

Deze zondag is de 1 collecte voor de eigen diaconie.
Helaas kan Prinsheerlijk dit jaar niet doorgaan, daarom wordt de collecte in 2-en
verdeeld.
Een deel voor het sparen voor Prinsheerlijk 2022 en een deel voor het plaatselijk
ouderenwerk.
Wij nodigen u uit bij te dragen : Per bank: NL47 RABO 3852538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Driebergen o.v.v. Prinsheerlijk/ouderenwerk
De 2de collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk
Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 6 mei a.s. naar Jenny van Voornveld, email:
jvvoornveld60@hotmail.com

