Orde van dienst voor de startzondag 2020
van wijkgemeente Osdorp-Sloten en de Regenbooggemeente
op 13 september 2020, dertiende zondag van de zomer
thema Het goede leven
uitgezonden vanuit de Ark en vanuit de Opgang
kosters Rinze en Tineke Meetsma, camera en geluid Jolanda Bouwman, Peter Faber, Marnix
Hacquebord en Eert Hoogerwerf, fluitist Mariya Schlaffke, organist David Schlaffke, pianist Dick
Boesveld, zangers Joke Baars, Lies van den Berg, Nel Gallouh, Jan Voetberg en Arjen-Sjoerd de Vries
met medewerking van: Lisa Akihary, Lisa van den Bergh, Lex Bronder, Jan en Fanny IJsbrandy, Joanna
Kilian, ds. Martijn van Leerdam, Sumadi Bambang Oetomo, Rieke Oosterhuis,
Co Slot en Carien Smallenbroek

Orgelmuziek
Welkom, aansteken van de paaskaars
Startlied Laten wij zingend deze dag beginnen Liedboek 212: 1, 2 en 3
Gebed om ontferming
beaamd met: Heer, ontferm u

Glorialied Gloria a Dios Liedboek 309 A
Aandacht voor de kinderen
Lezing uit de bijbel Matteüs 6, 24 – 33
Orgel- en fluitmuziek
Mensen uit buurt en kerk vertellen uit hun eigen ervaring hoe zij het goede leven ervaren;
hun verhalen worden afgewisseld met muziek
Danklied voor het goede leven Het leven op aarde is vreugde en rijkdom Liedboek 880
Mededelingen
Orgel- en fluitmuziek
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Slotlied Ga met God en Hij zal met je zijn Liedboek 416: 1, 2 en 4
Zegenbede
Orgelmuziek
Collecten:
1e collecte: Wijkdiaconie
2e collecte: Jeugdwerk JOP
Kliederkerk geeft hoop

‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve
vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en
dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde is
niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij Kliederkerk kennis met Bijbelverhalen en worden
gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Collecteer mee om Kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer
plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met Bijbelverhalen om samen in het
voetspoor van Jezus te gaan.
Voor de collectes kunt u gebruik maken van het volgende bankrekeningnummer NL18 INGB 0000 3783 84 t.n.v. Prot.
Gemeente inzake Osdorp-Sloten. U kunt aangeven hoe uw gave verdeeld moet worden. Geeft u niets aan dan wordt uw
gave in overleg tussen Diaconie en Kerkrentmeesters verdeeld.

