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Kerkdienst.
Vandaag staat de dienst in het teken van voorbereiding Heilig Avondmaal wat, D.V. volgende week zondag gevierd
zal worden. Voorganger vanmorgen is ds. H.J. Franzen te Leidschendam en de organist is de heer W.A. Ketting.
Ziekenhuispatiënten.
Afgelopen week is de heer R. van Hoog, Pastoriedijk 194, opgenomen in het Vlietland Ziekenhuis afdeling
Neurologie 354. In uw voorbede aanbevolen!
Bloemen.
Vandaag gaan de bloemen als groet van de gemeente naar:
de familie Noordzij, Van Byemontsingel 34 en de heer L. Groeneveld, Labrijnstraat 4.
Collectes.
De 1e collecte is bestemd voor de Zending en de 2e Collecte voor de Kerk.
Fonds Inwendige Zending.
Vandaag is er de welbekende extra deurcollecte voor het Fonds Inwendige Zending.
Liturgie.
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Schriftlezing: Lukas 14 : 1 – 11 en 15 – 24
Lied 226 (Evangelische Liedbundel)
1 Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.
Refrein:
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend
dan zweef ik op de wind,

Gezang 91 : 1 (Liedboek voor de kerken)
1 Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen,
of sterft zichzelf, wij zijn met Christus een.
Wanneer wij leven leven wij voor Hem,
wanneer wij sterven horen wij zijn stem.
In leven en in sterven weten wij:
wij zijn geborgen in zijn heerschappij.

gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
2 Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde
Refrein

