Gezamenlijke dienst
P.G. De Brug, te Oostburg
en
P.G. Zuidwesthoek te Sluis e.o.
zondag 1 augustus 2021, 9.30 uur
Mariakerk - Cadzand
Thema:
“Heb je het al gehoord, ze zeggen…”

Voorganger: ds. Hans van Ark uit Vorchten
Organist: Arie Hogendoorn
Ambtsdragers: Ina Basting, Joop Dees
Lector: Joop Dees
Kinderkring: Suzanne Smit
De eerste collecte is voor kerkrentmeesters
en diaconie. De tweede collecte is bestemd
voor de voedselbank.

Stil gebed, onze hulp en groet

De bloemen uit de dienst gaan met een groet
van de gemeente naar mw Kielman-Wiemes
en dhr en mw Versprille- Beun. Een kaart
naar dhr A. Dierkx.

We zingen: LIED ps.150 1 en 2

Allen gaan zitten

wetslezing
We zingen: LIED 891 Heer ik kom bij U
(Nederlandse tekst) couplet 1 en 2

Na de dienst is er koffie en thee
INTREDE

de kinderen gaan naar de kinderkring
We zingen daarbij:

Woord van welkom
Aan de Paaskaars worden de tafelkaarsen
ontstoken.
a.: We ontsteken de tafelkaarsen.
.
Wij beiden
- onlosmakelijk met elkaar verbonden mogen ons gedragen weten
naar het licht van de nieuwe morgen.

1.Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht.
2.Wij geven Gods verhalen door
en wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

Allen gaan staan

3.Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

Aanvangslied Ps. 98 : 1

Gebed

Welkom door predikant

We zingen: LIED 675 geheel

We zingen: LIED 970: 1

Bijbellezing Johannes. 8 : 1-11

Aankondiging van de uitgangscollecte
Inzameling bij de uitgang

81Jezus ging naar de Olijfberg, 2en vroeg in
de morgen was hij weer in de tempel. Het
hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten
en gaf hun onderricht. 3Toen brachten de
schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw
bij hem die op overspel betrapt was. Ze
zetten haar in het midden en 4zeiden tegen
J zu : ‘M
, z vrouw is op heterdaad
betrapt toen ze overspel pleegde. 5 Mozes
draagt ons in de wet op zulke vrouwen te
i .W i
u
?’ 6Dit zeiden
ze om hem op de proef te stellen, om te zien
of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte
zich en schreef met zijn vinger op de
grond. 7Toen ze bleven aandringen, richtte
hij zich p z i: ‘Wi
ju i z
zonde is, laat die als eerste een steen naar
h w p .’ 8Hij bukte zich weer en
schreef op de grond. 9Toen ze dat hoorden
gingen ze weg, een voor een, de oudsten het
eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw
die in het midden stond. 10Jezus richtte zich
p
h : ‘W zij z ? H f
i
u
?’ 11‘Ni
, h ,’
z iz .‘
u
i ,’ z i J zu .
‘G
hui , z ndig vanaf nu niet meer.

Dienst der gebeden
Allen gaan staan
We zingen: Slotlied 425
Zegen
Amen, amen, amen.
we vragen u om hierna nog even te luisteren
naar de gang van zaken bij het verlaten van
de kerk en bij het koffiedrinken.
Orgelspel

AGENDA
De Brug
8 augustus 10.00 u dienst in de Open Haven,
voorganger ds.de Beun.

l. Tot zover de Schriftlezing.
Gelukkig zijn zij
die het woord van God horen
het in hun hart bewaren
en eruit leven.
a. Amen

Ds.Aart van Houweling heeft vakantie t/m
22 augustus. Indien nodig kan men contact
opnemen met Ina Basting of voor pastoraat
met Eldi Risseeuw

We zingen: LIED 23c: 1,2,5
Overdenking
“H b j h

h

?Z z

Orgelspel
de kinderen komen terug
We zingen LIED 886
eerst Engels, dan Nederlands

…’’

Zuidwesthoek
4 augustus 14.30 u dienst in Rozenoord,
voorganger mw T.Basting-van Vliet
8 augustus 9.30 u dienst in Cadzand,
voorganger ds. W.v.d.Hoek
Duitstalige diensten voor augustus 2021 zijn
geannuleerd. Duitse gasten zijn welkom in
de diensten van de Zuidwesthoek.
Cadzand: Open kerk en expositie
dagelijks 14.00- 17.00 uur. Toegang vrij.
Zie ook: www.pknzuidwesthoek.nl

