Hervormde Gemeente Zwartsluis
Kerkstraat 27 8064 DM Zwartsluis

Uitnodiging
Voor de gemeenteavond
op D.V. maandag 19 maart 2018
met als thema
“Bidden”

De avond staat o.l.v. van ds. Adri Bloemendal
Gastspreker: ds. R.J. Perk uit Hellendoorn
Organist:
Arjan Wegerif

Zwartsluis, 19 februari 2018

Geachte gemeenteleden,
Namens predikant en kerkenraad willen wij u graag uitnodigen
voor onze voorjaarsgemeenteavond op D.V. maandag 19 maart
2018 in ‘t Trefpunt. Koffie/thee staat klaar vanaf 19.30 uur.
In deze 40 dagen tijd hebben wij, de voorbereidingscommissie,
gekozen voor het thema “Bidden”.
Ds. R.J. Perk uit Hellendoorn zal een inleiding verzorgen n.a.v.
Mattheus 26 : 40 waarin staat “Kunt gij dan niet één uur met Mij
waken?”
Vanzelfsprekend kunt u vragen stellen die u op het hart liggen en
die in het belang van de gemeente zijn. Vriendelijk verzoeken wij
u deze ruim voor aanvang van deze avond, schriftelijk in te
dienen bij de scriba mevrouw A. Kisjes-Everts, Museumlaan 22.
Wie met vervoersproblemen te maken heeft, kan contact
opnemen met de scriba mevrouw A. Kisjes-Everts,
telefoonnummer 038-3866221.
Wij zien u graag op maandagavond 19 maart 2018. Inloop vanaf
19.30 uur in Het Trefpunt. De koffie staat klaar!
Met vriendelijke groet,
De voorbereidingscommissie

Programma gemeenteavond 19 maart 2018
19.30

Ontvangst met koffie en thee

20.00

Opening
door ds. Adri Bloemendal

20.10

Beantwoorden ingekomen vragen.

20.20

Inleiding rond het thema ‘Bidden’
door ds. R.J. Perk uit Hellendoorn

20.55

Pauze

21.15

Uitwerking m.b.t. het thema
o.l.v. ds. R.J. Perk

21.55

Afsluiting van de avond

22.00

Einde van de gemeenteavond

Gezang 434
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

Lof zij de Heer, die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
alles wat adem zegt: Amen.
Lied 653
Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
een stralend licht voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.
Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,
een levend woord voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.
Maak ons tot een zegening voor de volken,
een zegening voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.
Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken,
een lied van dank voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.
En bouw uw koninkrijk in de volken,
uw wil geschied’ in de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard’!

