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Orde van dienst
Inleidend orgelspel
Lied 655: 1, 3, 4 en 5 Zing voor de Heer
Welkom
Bemoediging en groet
Lied mp3 Iona Neem de plaats, de ruimte en de tijd (Iona 1, 44)
1 Neem de plaats, de ruimte en de tijd,
ieder hier incluis.
maak de plek waar wij nu zijn
tot uw eigen thuis.
2 Neem de tijd en noem me bij de naam.
Neem de tijd, maak heel
wie ik ben en wat ik was,
wat mijn ziel verdeelt,
3 Neem de zwaarte van mijn hart,
neem mijn diepe spijt,
en raak met uw eenheid aan
wat mijn aandacht splijt.
4 Neem het kleine kind in mij
dat de groei niet waagt.
Laat uw Zoon mijn baken zijn,
help me recht te staan.
5 Neem mijn gaven, mijn talent,
neem wat zich ontplooit.
Neem mijn leven, maak het groot,
dat ik word en ben.
Gedachtenis van dhr. Theo van Galen door Hilda Geysendorpher
Aansteken kaars
Stilte
Lied 913: 1 en 3 Wat de toekomst brengen moge
Gebed
Inleiding
Eerste lezing Deut. 4: 31-40
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Psalm 81 Jubel God ter eer: 1, 2, 8 , 9 en 11
Tweede lezing: Johannes 15: 1-8
Lied 970: 1, 2 en 3 Vlammen zijn er vele
Overdenking
Meditatief orgel/ pianospel
Lied 653: 1, 5 en 7 - U kennen, uit en tot U leven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Lied 657:1 en 4- Zolang wij ademhalen
Opdracht en zegen
Na afloop: ‘Wilhelmus van Nassouwe’ (Lied 708) overgaand in uitleidend orgelspel

(pastorale) mededelingen
De collecte is bestemd voor 1. Jeugdwerk/JOP 2. Kerk
De bloemen gaan vandaag als groet en bemoediging van de gemeente naar de familie Rook, Beukenhof 34
Bericht van overlijden:
Zaterdag, 24 april, is overleden ons gemeentelid Theo van Galen, op de leeftijd van 82 jaar. De dienst van
Woord en Gebed heeft plaatsgevonden op donderdag 29 april, om 10.00 uur in De Levensbron.
Zaterdag, 24 april, is overleden ons gemeentelid Cornelia (Corrie) Krikke op de leeftijd van 79 jaar. De
uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 30 april om 10.00 uur in het rouwcentrum Vredehof.
Hoe is het met:
24 april
De heer Atze v.d. Broek heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten. Om verder te herstellen verblijft hij tijdelijk in
revalidatiecentrum Swinhove in Zwijndrecht.
Overige medewerkers aan de dienst:
Beeld en geluid: Michiel Klaver
Beamer: Bert Vlasblom
Koster: Theo Bode
Coördinator: Nico Los
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