Orde van dienst Eeuwigheidszondag – 22 november 2020 – Sloterkerk (digitale uitzending)
Orgelspel
Welkom
Aanvangslied: Lied 650: 1, 2
Bemoediging
Ouderling:
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Beroep op God
Ouderling : … daarom roepen wij tot U
Heer, ontferm U. Christus, ontferm U.
Heer, ontferm U. Amen
Glorialied: Lied 657: 1, 4
Groet
Voorganger:
Genade zij u en vrede van God de Vader,
en onze Heer Jezus Christus
Moment met de kinderen
Gebed bij de opening van de Schrift
Eerste Schriftlezing: Psalm 34: 7-23
Lied: Lied 247: 1, 5
Tweede Schriftlezing: Openbaring 7: 2-4 en 9-17
Lied: Lied 601: 1, 3
Uitleg en verkondiging
Piano- of orgelspel
Inleiding tot het gedenken van de overledenen
We noemen de namen
Taizé-lied 598 wordt gespeeld tijdens het aansteken van de kaarsen

De laatste kaars wordt ontstoken voor hen die onbenoemd zijn / voor de gevallenen
in de wereld
Mededelingen en inzameling van de gaven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Slotlied: Lied 910: 1, 2
Zegen

Collectes:
1e collecte: Diensten voor gehandicapten
Jaarlijks zijn er in de protestantse kerken in Amsterdam en Omgeving kerkdiensten voor mensen met
een verstandelijke beperking. Deze diensten noemen we 'inclusieve diensten'. De opzet en
uitwerking van de dienst is eenvoudig. Uit ervaring is gebleken dat alle kerkbezoekers van deze
diensten genieten, omdat er zoveel blijdschap en spontaniteit vanuit gaat. Een leerschool in geloven!
Uw bijdrage maakt deze bijeenkomsten mede mogelijk.
2e collecte: Pastoraat (PKN)
Omzien naar mensen
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de
gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare
omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op
de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de
overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat.
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.

