Geachte dominee
Betreft: Preekvoorziening
Gereformeerde kerk van Wilsum
Algemene introductie:
Wij zijn een kleine plaatselijke gemeente van ruim 200 zielen. Van oorsprong zijn we een
Gereformeerde kerk die open en dienend in deze wereld wil staan. In onze kerk hebben we te
maken met verscheidenheid, maar in Christus willen we zoeken naar eenheid, dus naar
verbinding met God en elkaar. Ook willen we ons als kerk de komende jaren richten op meer
gastvrijheid! Wij hebben een eigen predikante voor 33,33% in dienst. Zij en haar man gaan op
regelmatige basis voor in de gemeente. Maar ter aanvulling zijn wij op zoek naar predikanten
-in dienst van de PKN en/of de VGKN- die ook in onze erediensten voor willen gaan. In het
algemeen wordt de ochtenddienst (9.30 uur) goed bezocht. Er is dan ook kindernevendienst.
De middagdienst (14.30 uur) wordt meestal minder goed bezocht.
We vinden de eredienst van essentieel belang, omdat we geloven dat God zo met ons wil
spreken en zich juist in de Bijbel laat ontmoeten. Wij geloven dat God via Zijn Woord en in
het sacrament in ons leven kan en wil komen. In de zondagse (ere-) kerkdienst willen we ons
geloof voeden en van hieruit uitdragen het dagelijks leven in. Wij vinden het van belang dat in
de prediking het woord van God met diepgang gebracht wordt, maar ook actueel en
verbinding hebbend met ons dagelijks leven. Want wij vinden het van groot belang dat we
persoonlijk en als gemeente groeien in het geloof! Het gaat erom dat we een persoonlijke
relatie met de Heer van ons leven hebben: dit moet de rode draad zijn van ons geloven en
kerk-zijn.
PS Zou u de liturgie vóór donderdagavond naar onze koster willen mailen:
Dhr. J. Hofstede, mailadres: j.hofstede@ziggo.nl
Gods zegen toegewenst bij de voorbereiding voor de dienst.
Namens de werkgroep preekvoorziening gereformeerde Kerk Wilsum:
Henk Beens, Beensh@ziggo.nl
Frans Bruins, fransenwilma@home.nl
Met vriendelijke groeten,
Henk Beens
Pluimerf 1
8274AW Wilsum
038-3557586
06-23717901

Uitnodigingsbrief voor predikanten, versie 4, 1 mei 2019

Bijlage 1:Liturgie morgendienst
Ter info:
-Wij zingen uit het Liedboek voor de kerken (1973) en uit: Op Toonhoogte (derde druk 2017)
-U kunt gebruik maken van twee vertalingen in de eredienst: de NBG-vertaling of de Nieuwe
Bijbelvertaling. Beide Bijbels liggen op de preekstoel.
Lied vóór de dienst: Beamerlied (wordt door het Beamerteam uitgezocht)
Welkom en mededelingen door de voorganger (de mededelingen kunnen ook voorgelezen
worden vóór de collecte)
Aanvangslied (meestal een Psalm)
Stil gebed (staande)
Woord van bemoediging en Groet (staande)
Lied
Drempelgebed
Genadeverkondiging /Leefregels
Lied
Gebed bij de opening van de Schrift/gebed van de zondag

Kinderen gaan naar de nevendienst.
Lezing(-en) uit de Bijbel
Lied
Vaak bijbellied of een psalm. De psalm wordt dan antwoordpsalm genoemd.
Verkondiging
Lied
Kinderen komen terug (vertellen in het kort wat ze gedaan hebben)
Kinderlied (wordt door de kindernevendienst uitgezocht)
Dankgebed en voorbeden
Inzameling gaven
Slotlied
Wegzending/ Zegen staande (de predikant spreekt normaal gesproken het amen uit)
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Bijlage 2:Liturgie middagdienst
Ter info:
- Wij zingen uit het Liedboek voor de kerken (1973) en uit Op Toonhoogte (derde druk 2017)
- U kunt gebruik maken van twee vertalingen in de eredienst: de NBG-vertaling of de
Nieuwe Bijbelvertaling. Beide Bijbels liggen op de preekstoel.
Lied vóór de dienst: uit Op Toonhoogte (deze wordt verzorgd door een gemeentelid)
Welkom en mededelingen door de voorganger (mededelingen kunnen ook voorgelezen
worden vóór de collecte)
Aanvangslied (meestal een Psalm)
Stil gebed (staande)
Woord van bemoediging en Groet (staande)
Lied
Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing(-en) uit de Bijbel
Lied

Verkondiging
Lied
Predikant draagt/leest de geloofsbelijdenis voor (laatste zondag van de maand zingen wij
deze).
Lied
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Inzameling gaven

Slotlied
Wegzending/ Zegen staande (de predikant spreekt het amen uit)
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