zondagsbrief 28 april 2019

HARTELIJK WELKOM
IN DE
PETRAKERK
2e zondag van Pasen
Beloken Pasen
Kleur: Wit
Beloken heeft verwantschap met
het woord luiken dat sluiten betekent.
Met beloken Pasen wordt dus de
vreugde van Pasen afgesloten.
De kerk gaat over tot de orde van de dag.

Voorganger: Ds. Hilde Graafland
Orgel: Gerard Rosier

- VOORAF -

Orgelspel
Welkom en mededelingen
- DIENST VAN HET GEBED Zingen: “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer”, Psalm 84: 1,2
(gemeente gaat staan)
Groet en bemoediging
Groet
Voorg: De Heer zij met u
Allen: ook met u zij de Heer.
Bemoediging
Voorg: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorg: die trouw blijft in eeuwigheid
Allen: en niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is.
Amen.
(gemeente gaat zitten)
De kaarsen worden aan gestoken door het zondagskind
De Kaars die brandt,
een mooi lied,
een fijn verhaal.
Een warm onthaal
Gebed om de nood van de wereld
afgesloten met Kyrie eleison , Kyrie eleison, Kyrie eleison
Zingen Glorialied: “Voor mensen die naamloos”, 647
- DIENST VAN HET WOORD Gebed
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Zingen: “Wij gaan voor even uit elkaar”
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Schriftlezing: Lukas 24: 13-35
Zingen: “Omdat Hij niet ver wou zijn”, 528
Verkondiging
Antwoordlied: “Gij volgt ons uit Jeruzalem”, 255
- DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN Collecte:
1e: Diaconie
2e: Kerk
(de kinderen komen terug uit de nevendienst)
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader….
- DIENST VAN DE ZEGEN Slotlied: “Zing nu de Heer! Hij zag ons aan”, 643: 1, 3, 5, 7
(gemeente gaat staan)
Zegen
Gezongen “Amen”
Zingen: “Wilhelmus van Nassouwe”, 708: 1 en 6
Orgelspel

=========

Denkt u aan het offerblok bij de uitgang?
Na de dienst is iedereen van harte welkom in
‘Het Trefpunt’ voor koffie, thee of limonade.
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Gemeenteberichten:
Contactgegevens Pastoraal Meldpunt:
Kees Maliepaard, Tabakslaan 6, 3903 XK Veenendaal
tel: 0318-514982, e-mailadres: pastoraal@petrakerk.nl
Reacties welkom!
Heeft u op- of aanmerkingen over de invulling van de eredienst, laat het dan
weten aan: Hans Kroon, eredienst@petrakerk.nl, tel. 06-40367021
Bloemen:
De bloemen van de Petrakerk, gaan deze week als groet van de gemeente naar
Mevr. F.J. Hooimeijer-Smits.
Denkt u ook aan het tekenen van de kaart, in de hal van de kerk?
Gerri Bres
Het doet ons goed te laten weten dat Gerri Bres weer thuis is na haar revalidatie.
Inloop-uur nieuwe wijkgemeente Zuid-West op 5 mei 2019
Opnieuw bieden we u graag de mogelijkheid aan om met uw vragen en/of
opmerkingen inzake het voortgangsproces in gesprek te gaan met de voorzitters
van beide wijkgemeenten, Ton Keijman en Henk Wijnberger.
Dit inloop-uur vindt plaats na de gezamenlijke dienst op zondagochtend 5 mei
2019 in de Petrakerk.
Dus, hebt u / heb jij vragen die met het samengaan van de Petrakerk en De
Goede Reede te maken hebben, maak op 5 mei a.s. van de gelegenheid gebruik
om deze te stellen!
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Zaterdag 25 mei - Fancy Fair / Kleedjesmarkt Petrakerk
Op zaterdag 25 mei 2019 organiseert Petra Actief weer een Fancy Fair en
kleedjesmarkt op het terrein van de Petrakerk. Vanaf 10.00 uur tot 14.00 uur is
iedereen van harte welkom.
Kleedjesmarkt:
Kinderen zijn van harte welkom om op hun kleedje een extra zakcentje te
verdienen. Wil je zeker zijn van een plekje? Geef je dan snel op bij Petra van de
Kraats. Je kunt haar bellen 06 372 759 04 of mailen
petravandekraats@gmail.com
Fancy Fair:
Er is tijdens de Fancy Fair van alles te beleven. Marktkramen met verrassende
tweedehands artikelen, een boekenmarkt, een kledingmarkt, het tegen betaling
laten wassen van uw auto en het beluisteren van muziek / zang in de kerk.
Natuurlijk is er ook gedacht aan de inwendige mens en is er onder andere koffie,
thee, limonade en warme snacks te verkrijgen.
Oproep
Voor het inrichten van de marktkramen kunnen we weer van alles gebruiken!
Voorwaarde is wel dat wat u ons aanbiedt in kwalitatief goede staat is en dus
verkoopbaar is.
Speciale spullen:
Speciale spullen voor de marktkramen van Henk Hensen, zoals oud porselein,
schilderijen, lampen, glas-in-lood, oude spiegels, oude koffers, oud handwerk
enz.
Kleding:
Voor de kledingkramen willen we graag kleding verkopen. Ook schoenen, laarzen
en tassen zijn welkom. Wij kunnen alles gebruiken en hopen de marktkramen
weer vol te krijgen!
Brengen / Halen
Iedere dinsdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur kunt u uw spullen inleveren in
“Het Trefpunt” of bij de oud papierinzameling iedere 3de zaterdag van de maand
(voorzijde kerk). Het is ook mogelijk dat wij uw bruikbare spullen komen ophalen.
Neemt u dan contact op met Henk Hensen, hij is bereikbaar op telefoonnummer
(0317) 612 508.
Alvast bedankt voor uw medewerking! En mogen wij u begroeten op 25 mei?
Namens alle vrijwilligers van Petra Actief.

5

Aan de dienst van deze zondag werkten verder mee:
Ditty Huibers, ouderling van dienst
Tineke Flier, diaken
Maartje Visser, lector
Maud Zeegers, zondagskind
Barend van Kesteren, koster
Martijn Huibers en Wim Schut, beamteam
Wilma van Dijk, kindernevendienst
Lianne Huibers en Irene Rou, kinderoppas
Ellen Maliepaard, gastvrouw
Maaike Zwaan, collectant
Ad van den Bovenkamp, zondagsbrief
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Deze zondagsbrief en de uitgebreide agenda zijn ook te vinden op website
van de Petrakerk. Ook kunt u daar deze dienst later nog eens beluisteren.
Wilt u een CD? Informeer dan na afloop van de dienst bij de
regietafel achter in de kerk.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s.
worden verzonden naar: zondagsbrief@petrakerk.nl
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