Agenda (locatie Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld)
04/08 10.30 – 12.00 uur Open kerk
07/08 10.00 – 11.30 uur Kerkmarkt

Kerkmarkt 2020

Zondag 02 augustus 2020

De markt zal zijn op de komende
vrijdagen t/m vrijdag 18
september van 10.00 – 11.30 uur.
Wel houden aan het opgestelde
protocol en aanwijzingen van de
medewerkers.
LET OP: De leveranciers kunnen hun waren om 09.30 uur
aanleveren bij de hoofdingang van de Ontmoetingskerk.
Eén van onze trouwe leveranciers heeft hulp nodig in zijn
groentetuin. Wie is bereid te helpen? Wij krijgen altijd veel
aangeleverd via deze leverancier.
Graag aanmelden via kerkinactie@pkndieren.nl
Wilt u/jij ons doel steunen dan kan een gift worden
overgemaakt op NL75INGB0000962850 t.n.v. Diaconie
Protestantse Kerkgemeenschap Dieren onder vermelding van
‘Moldavië’-Kerkmarkt.
Voor meer informatie verwijzen wij naar Kerknieuws.
Het is heel gezellig om elkaar weer te ontmoeten op de
markt.
Werkgroep Kerk in Actie.

Voorganger
: ds. Kees Bochanen
Ouderling van dienst : Gerda Meijer
Organist
: Remco Künne
Lectrix
: Els Reijnen
Studioteam
: Wopke Pol en Freek Reinders
VOORBEREIDING
Orgelspel/pianospel
Welkom / aansteken kaarsen
Orgelspel/pianospel
Gebed van toenadering
Ps. 92 : 1 en 2 (staande zingen)
Bemoediging
Kyriëgebed afsluiten met lied
301k
I = voorganger II allen
Glorialied 304
HET WOORD
Groet
Gesprek met de kinderen
1e lezing Nehemia 9 : 15 - 20
Psalm 81 : 1, 8 en 9

2de lezing Matteüs 14 : 13 - 21
Lied 383 ; 1A, 2V, 3A, 4M, 5A
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden / acclamatie Lied
367k
Stil gebed – Onze Vader
Mededelingen
Lied 422 (staande zingen)
Zegen - gezongen Amen 431c
Orgelspel
Inzameling der gaven bij de
uitgang of via Givt.
Bij droog weer buiten
koffiedrinken

1ste collecte: Diaconie(NL75INGB 0000 962850 of via GIVT)
2de collecte: Plaatselijk kerkenwerk NL72RABO 0313 6030 57 of via Givt)
28e jaargang nummer 32
Gelre Zutphen
Postbus 9020
7200 GZ Zutphen

Ziekenhuis Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem

Ziekenhuis Zevenaar
Postbus 9000
6900 GA Zevenaar

UMC St. Radboud
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Uitgave van de Protestantse gemeente te Dieren. Kopij voor de Zondagsbrief inleveren donderdag
vóór 18.00 uur door te mailen naar: zondagsbrief@pkndieren.nl
Website Ontmoetingskerk: www.pkndieren.nl; www.facebook.com/protestantsegemeente.dieren

Beste mensen,
Hartelijk welkom aan eenieder die deze dienst meeviert in de
kerk of via internet thuis of elders. Vanmorgen hebben we
een gast-organist: Remco Künne. Hem heet ik in het bijzonder
welkom. Geen van onze vaste organisten kon vanmorgen,
daarom is het fijn dat hij hier vanmorgen wil spelen.
De Hervormde gemeente Spankeren, Laag Soeren en Dieren
Noord-Oost schuift de komende zondagen weer bij ons aan.
Ook hen heet ik van harte welkom.
Bij goed (droog) weer is er na de dienst buiten koffiedrinken.
Wel doe ik een dringende oproep om ook dan goed op de
1,5 meter te letten. Blijf ook niet voor de deur staan maar ga
het grasveld of het parkeerterrein op, er is genoeg ruimte.
Koffiedrinken en zingen zijn belangrijke elementen van de
eredienst op zondagmorgen. Ik ben blij dat dit nu weer kan.
Tegelijkertijd blijft voorzichtigheid geboden, want het virus is
nog altijd aanwezig. Daarom ook het dringende verzoek om
thuis te blijven als u zelf of mensen in uw directe omgeving
klachten hebben.

Collega Frans Ort heeft vakantie t/m zondag 16 augustus.
Collega Jantine Groenewold heeft vakantie t/m dinsdag 11
augustus. Collega Meinie Visser heeft vakantie van vrijdag 7
augustus t/m zondag 31 augustus. Ook collega Joke Quik van
Spankeren heeft op dit moment vakantie. In alle gevallen
wordt waargenomen door ondergetekende.
Met een hartelijke groet mede namens mijn collega’s,
ds. Kees Bochanen

