Orde van dienst

10 maart 2019

Welkom, drempelgebed door de ouderling van dienst
Intochtslied Psalm 91: 1, 2
Aanvangswoord – Stil gebed
Vervolg intochtslied Ps. 91: 7
Inleiding op deze dienst
Als gezongen gebed om ontferming: Lied 561: 1 t/m 5
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Aandacht voor de kinderen
Schriftlezing Lukas 4: 1 t/m 13
Samenzang lied 538: 1, 2, 3, 4
Overweging
Orgelspel
Samenzang lied 539: 1 t/m 5
Tieners en kinderen komen terug uit hun diensten
Dankzegging en voorbeden
Mededelingen
Collecte
Slotzang lied 221: 1, 2, 3
Zegen
Bloemengroet naar:
Hr. en Mevr. Begemann, Uden.

Mededelingen:
Vanwege het vertrek van Dick van de Vaart is het niet gelukt om met
Pasen en Pinksteren in beide gebouwen diensten te organiseren. Op
eerste Paasdag en eerste Pinksterdag vinden de kerkdiensten in
Veghel plaats.
Op deze dagen wordt er in Uden geen Ontmoeting georganiseerd.
Tijdens deze diensten in Veghel is er wel kindernevendienst.
Vervoer vanuit Uden wordt op deze dagen wel geregeld.
De regionale hemelvaartviering wordt dit jaar in de Paaskerk Oss
gehouden. Om de dienst extra sfeer te geven en elkaar beter te leren
kennen wil met een koor samenstellen. Om het koor ‘body’ te geven,
hebben zij het koor Kadanz uit Uden gevraagd om als basis te
fungeren. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te doen in
dit koor. Wil je graag meedoen? Geef je dan uiterlijk 17 maart op bij
Margriet Brauner: margrietbrauner@icloud.com. Meer informatie
wordt aan het eind van de dienst op de beamer getoond.
Jarenlang hebben Cubaanse kerken onder het communisme een
sluimerend bestaan geleid. Nu het communistische systeem in zijn
voegen kraakt zoekt de bevolking naar houvast: de kerken groeien.
Kerk in actie ondersteunt de kerken, predikanten en vrijwilligers in
Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale
activiteiten op te zetten.
We kregen bericht van Ziekenhuis Bernhoven. Zij mogen vanwege de
privacywetgeving niet meer meedelen dat er patiënten met het
protestantse geloof opgenomen zijn. We zijn dus afhankelijk van de
opmerkzaamheid van onze gemeenteleden dat er iemand ziek is en
in het ziekenhuis ligt. Hierbij het verzoek aan een ieder om
ziekenhuisopname te melden tot eind van deze maand bij Dick van
der Vaart. Er wordt nog bekend gemaakt bij wie dit gemeld kan
worden vanaf april 2019.

Beste gemeenteleden van de kerken in het SAGE-verband,
Op donderdag 30 mei a.s. vieren we weer
gezamenlijk Hemelvaart. Dit jaar in de Paaskerk in
Oss. Om de dienst extra sfeer te geven en elkaar
beter te leren kennen, leek het ons erg leuk om
voor deze gelegenheid een koor samen te stellen
van alle SAGE-gemeenteleden die graag zingen!
Om het koor ‘body’ te geven, hebben we het koor
Kadanz uit Uden gevraagd om als basis te
fungeren. We zullen met hen repeteren, onder leiding van dirigent
Antoin Kops. De data en plaats van de repetities vind je hieronder, de
eerste repetitie is op dinsdag 26 maart a.s.
We zijn nog bezig met het uitzoeken van de muziek voor deze dienst.
Enige zangervaring is wel gewenst, omdat we ook graag
meerstemmig zingen. Het aantal repetities is voldoende om de
stukken in te studeren, maar het is prettig wanneer je ook zelfstandig
kunt oefenen. Wil je graag meedoen? Geef je dan uiterlijk 17 maart
op bij Margriet Brauner: margrietbrauner@icloud.com . Vermeld
daarbij je naam, mailadres en stemsoort. Maar dat laatste kun je ook
laten beoordelen. Mooie kans om kennis te maken met een koor!
Er wordt een kleine bijdrage voor de kosten gevraagd.
Repetities
Vanaf 26 maart elke dinsdagavond van 20.15 tot 22.15 uur.
Plaats: Samen op Weg kerk Uden, Schepenhoek 157, 5403 GA Uden.
Hartelijke groet en graag tot ziens,
van de muziekcommissie van de Paaskerk Oss en van koor Kadanz uit
Uden

