-6Mededelingen:
- zo 14 aug - 10.30 u - dienst met Ellen Kruyt en Gerard Zwart, orgel
- zo 21 aug - 10.30 u - dienst met Peter Nissen en Jan Siemons, orgel

De Woudkapel
zondag 7 augustus 2022

- zo 28 aug - 10.30 u - dienst met Rienk Lanooy en Gerard Zwart, orgel
- zo 4 sep -

10.30 u - startzondag met Marien van den Boom en
Gerard Zwart, orgel

- wo 7 sep -

20.00 u - lezing Arthur Lapin over Wat stilte wil

- do 8 sep -

20.00 u - De Kracht van de stilte - meditatie

- za 10 sep - 10.00 u - Open Monumentendag.
- zo 11 sep - 10.30 u - bezinnen op zondag met Leontine Trijber over
Dementie - het begin van veranderend contact muzikale medewerking Liesbeth Feikema, althobo
en Jan Siemons, orgel

-oOo-

bij Lucas 14 : 13 en 14

-oOo-

De Woudkapel is een ontmoetingsplaats voor inspiratie, bezinning en
verdieping van religieuze- en levensvragen. Bronnen van inspiratie zijn
Bijbelverhalen, oude en nieuwe teksten, kunst en cultuur en de ontmoeting
tussen mensen. Naast bijeenkomsten op zondag zijn er activiteiten die gemeen
hebben dat ze hart en hoofd raken, zoals lezingen, gespreksgroepen,
evenementen, film en meditatie. Zie www.woudkapel.nl

voorganger: ds Tom Rijken
organist: Jan Siemons
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-2- muziek: over NLB 280 - De vreugde voert ons naar dit huis
- welkom en mededelingen
- ontsteken van het licht
- zingen: NLB 280 : 1 en 2 - De vreugde voert ons naar dit huis - staande

Dit huis van hout en steen, dat lang / de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt / van wie zijn voorgegaan.
- bemoediging
- zingen: NLB 280 : 3 en 4
Dit huis, dat alle sporen draagt / van wie maar mensen zijn,
de pijler die dit alles schraagt, / wilt Gij die voor ons zijn?
Zal dit een huis, een plaats zijn waar / de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost, / waar Gij U vinden laat?
t: Sytze de Vries - m: Willem Vogel

- hierna gaan we zitten
- inleiding op de dienst
- gebed
- zingen: NLB 974 : 1 en 2 - Maak ons uw liefde, God, tot opmaat
volgende pagina
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- zingen: NLB 416 : 1 en 2 - Ga met God en Hij zal met je zijn - staande

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
t: Jeremiah Rankin, vertaling Gert Landman - m: Ralph Vaughan Williams

- zegen
- muziek: orgel motet - Ga met God en Hij zal met je zijn

Wij zijn aaneengevoegd, / bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons / gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij / tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt / uw liefde openbaar.
t: Sytze de Vries - m: Wim ter Burg

- lezing: Lucas 14 : 1 - 14
-oOo-

- muziek: vrije improvisatie
- overdenking - thema De biddende clown - jij mag zijn wie je bent

- bij de uitgang inzameling voor de Woudkapel

- stilte

- er is gelegenheid voor koffie of thee

- muziek: vrije improvisatie
- openruimte - dialogische ruimte om te reageren op de overdenking
- voorbeden - stil gebed - gezamenlijk Onze Vader

