Protestantse Kerk Oostende

Bij de gebedsdienst van zondag 22 november
Aanvang 17:00 u. vanaf 16:30u. kun je inloggen

10de zondag van de herfst / EEUWIGHEIDSZONDAG
Dienst van de voorbereiding
 Welkom!
en mededelingen – o.a. vraag: opnemen of niet?
 Stil gebed
 Bemoediging & groet
 Woord ten leven
God is een God van LEVEN van Karel Eykman (door Luc)
 Kyriegebed – gebed van verootmoediging (door Jasmine)
 Luisterlied Heer ontferm U over ons
 Gebed om de opening van het Woord (door Adelheid)
 Bijbellezing: Psalm 90 (door Letense, Bietu en Timar)
 Gedicht bij Psalm 90 'k Hoore Tuitend Hoornen van Guido Gezelle
(door Geert)

Overdenking bij Psalm 90 (door Andries)
 Gedachtenismoment – om beurten steken we een kaars aan en vertellen
voor wie en … daarna zijn we samen elke keer even stil.
o De eerste kaars is voor Suzanna Vlaeminck


 Lied 755 Toch overwint eens de genade (door Marja & Henk Jan)
 Gebeden
Ieder die dat wil mag een kort (dank)gebedje uitspreken
Elk gebedje besluiten we samen met de woorden:
Hoor ons bidden God en luister, wees nabij in licht en duister

 Marta en Alberto bidden in Spaan en Nederlands:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen
 Zending en zegen – samen zeggen we: Amen
 Vredegroet doorgeven
 Mededelingen en vooruitblik:
o Voorlopig tot en met zondag 13 december geen erediensten in de kerk.
o Elke zondag een digitaal meditatief momentje
 Volgende week – zondag 29 november, 1ste Advent – een
gezamenlijke bijdrage vanuit de Katholieke en Protestantse
kerk in Oostende (onder voorbehoud)
 Andere zondagen ook bijdragen uit de regio: Brugge, Knokke
en Oostende
o Hazegraskerk elke namiddag open van 14 tot 17 uur (max. 3 personen
naast gastvrouw/-heer)
 Woensdag en donderdag kun je kerstkaarten kopen –
opbrengst ten bate van SamenDiVers
o Collecte-opbrengsten november:
 Zondag 1 november – 78,25 €
o Geen diensten toch een gift doen? Graag!
Het rekeningnummer is: BE34 0910 0919 2090
Ten name van: VPKB Oostende Kerkenwerk

