Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 29 maart 2020,
5e zondag van de 40-dagen-tijd,
zondag ‘Doe mij recht’ (psalm 43)
Dienst zonder kerkgangers, alleen online
De liturgische kleur is paars, de kleur die soberheid en
inkeer uitdrukt.
Voorganger:
Organist:

Woord
Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Schrift
g: AMEN.
Lukas 13: 1-9

Ds Wietske Verkuyl
Gijsbert Kok

Lied 841: 1, 2
Preek

Voorbereiding
Orgelspel
Variaties over de psalm van de zondag: Psalm 43
Verwelkoming

We zijn stil voor God
Lied 321: 1, 2, 3, orgelcouplet, 6, 7

Antwoord

De kaarsen worden aangestoken onder het zingen
van lied 600: 1, 5. Thuis kunt u ook een kaars
aansteken.
Bij de liturgische schikking
Een foto van de schikking kunt u zien op onze website.
We zijn stil en openen ons hart voor God
Bemoediging en toenadering
o: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
o: Het is donker om ons heen.
Daarom bidden wij om licht.
G: KOM, O HEER, MET UW STRALENDE OPGANG,
KOM MET UW LUISTER .
o: Wij hebben soms geen hoop meer.
Wij zien soms geen toekomst.
G: KOM, O HEER, EN SPREEK TOT ONS
UW WOORD VAN BELOFTE,
GEEF ONS EEN TEKEN VAN UW TROUW. AMEN.
Lied 281: 1, 2, 3, 4, 5
Korte inleiding op deze viering

Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie)
onder orgelspel: Lied 561: O liefde die verborgen zijt Johann Th. Lemckert (*1940)
Omdat we nu niet kunnen collecteren willen we iedereen
vragen om deze week een bijdrage via de bank over te
maken. Bankrekeningnummers:
voor het Wijkwerk NL33INGB0000479964 t.n.v.
penningmeester Abdijkerk o.v.v. het doel.
voor de Diaconie NL39INGB0003275105 t.n.v.
penningmeester Loosduinen-centrum o.v.v. het doel.
Nog makkelijker: geven via uw smartphone, zie
www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm
Gebeden
Acclamatie bij de gebeden: lied 367k
Lied 538 (staande)
Heenzending en zegen

Orgelspel
Monologe op. 162 nr. 2: Poco agitato –
Joseph Rheinberger (1839 - 1901)

Gebed voor de nood van de wereld
Lied 561
(het gloria zingen we weer met Pasen)

U kunt deze dienst op zondagochtend of later beluisteren via kerkomroep:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10810
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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk

Mededeling vanuit de kerkenraad en de
locatiecommissie
Wij blijven de komende zondagen een viering met
predikant, organist en enkele stemmen organiseren,
die via kerkomroep.nl te beluisteren zal zijn
(www.kerkomroep.nl/#/kerken/10810).
U kunt deze viering rechtstreeks volgen, maar als dat
niet lukt, kunt u de opname ook op een ander tijdstip
beluisteren.
Het is heel goed mogelijk dat u juist in deze periode
extra behoefte hebt aan pastorale zorg.
Vanzelfsprekend zijn onze predikanten daarvoor
beschikbaar. Zo is ds Michiel Aten telefonisch (0610811430) en via Skype (zoek op
m.c.aten@hotmail.com) te bereiken, bij voorkeur
tussen 9 en 10 uur en tussen 16 en 17 uur. Verder is de
Abdijkerk is voorlopig elke donderdagmorgen van 10
tot 12 uur open om een kaarsje aan te steken en/of
één van onze voorgangers te spreken.
Heeft u hulp nodig? De diaconie helpt! U kunt uw
hulpvraag het beste per mail sturen aan
E christiaanscheen55@ziggo.nl
T 06-27596564/070-4042490.
Voor oudere gemeenteleden in Zuidwest is er de
mogelijkheid aan te sluiten bij de Telefooncirkel. U
wordt dan maximaal 3x per week ‘s ochtends (op
maandag, woensdag en vrijdag) kort gebeld door een
mede-deelnemer. Als u dat wilt, kunt u dan op een
ander tijdstip meer uitgebreid met een van de overige
deelnemers bellen. Neem, als dit u aanspreekt, contact
op met Nico Tetteroo (Abdijkerk): 06-44568721, of:
nicotetteroo@kpnmail.nl.
Gebedsintenties en de namen van zieken, kunt u
rechtstreeks melden aan onze predikanten.
Op onze website www.loosduinen-centrum.nl vindt u
het laatste nieuws en aanvullende informatie. Daar
zijn ook de liturgieën van de vieringen en de
zondagsbrieven te vinden.

Klokken luiden woensdagavond
De klokken van de Abdijkerk gaan de komende
woensdagen van 19.00 - 19.15 uur luiden. We volgen
hiermee de oproep van de Raad van Kerken in
Nederland op, om in deze tijd van onzekerheid een
boodschap van bemoediging, hoop en troost te
verspreiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal
initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in
Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’
kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de
grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de
kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van
steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan
dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van
medemensen.
Collecten zondag 29 maart
1e collecte: werelddiaconaat
2e collecte Haastu
Bij de bloemschikking
Gedragen worden door anderen is het thema van deze
schikking. Hoop hebben en houden op een betere
toekomst. Met liefde naast elkaar staan. Daar gaan de
bovenstaande teksten over. In de stip plaatsen we een
rode roos (liefde, betrokkenheid, leven) die als het
ware het warrige en onduidelijke leven ontstijgt.
Gedragen door de onderlinge verbondenheid (klimop).

Lief en Leed
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan
Henk Oosten, 06-30984979, hjoosten@kpnplanet.nl.
Er zijn momenteel geen mededelingen.
Kijk regelmatig op onze website en facebook voor
het laatste nieuws.
Heeft u zelf een bericht voor de gemeente: post
het dan zelf op onze facebook-pagina!!
www.facebook.com/Abdijkerk/

Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór woensdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail naar zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl
Laatste nieuws, nieuwsarchief, kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief, concertinformatie: www.loosduinen-centrum.nl

