Laat je niet gek maken
orde voor de viering op zondag 20 november 2022
in de Nassaukerk te Amsterdam

VOORBEREIDING

muzikale opening
welkom
aansteken kinder- en tienerkaars
we gaan staan
moment van stilte
bemoediging en drempelgebed
lied

Liedboek 291d Onze hulp in de naam van de Heer

aanvangslied

Liedboek 207 De trouw en goedheid van de Heer

we gaan zitten
kyrië

met acclamatie Liedboek 301a Kyrie eleison

gloria

Liedboek 869: 1, 2, 3 Lof zij de Heer ons hoogste goed

SCHRIFTEN

gebed van de zondag
lied van de zondag

Liedboek 747: 1, 2 Eens komt de grote zomer

schriftlezing

Maleachi 3:19-24

lied

Liedboek 762: 1, 2, 3, 6 De Heer richt op zijn berg een maaltijd
aan

schriftlezing

Lukas 21:5-19

overweging
lied

Liedboek 763 Zij zullen de wereld bewonen

GEBEDEN EN GAVEN

gebeden

Bij elke gebedsintentie steekt de diaken een kaarsje aan. De
gebeden worden besloten met stil gebed en het gezongen Onze
Vader (Liedboek 369b)

mededelingen
collecten

1. Wijkdiaconie
2. Pastoraat rond verlies

we gaan staan
slotlied

Liedboek 767 De toekomst van de Heer is daar

zegenbede

Liedboek 431c: Amen, amen, amen.

muzikale afsluiting
collecten

Offerblok: Wijkkas

Aan de collecten kunt u bijdragen bij de uitgang of via GIVT.
Offerblok: uw gift kunt u o.v.v. ‘Offerblok november’ storten op: NL43 INGB 0003 717
062 Diaconie SOW Nassaukerk Amsterdam.

Aan deze viering werkten mee: Nico Hovius (orgel/piano), David Harris (hobo), Sophia
Kwikkel (dienstopdrager), Marjo Wartena (diaken), Bart Treffers (koster en
camerawerk) en Trinus Hibma (voorganger).

Wilt u reageren op de viering of met iemand praten, dan bent u welkom bij de
dienstopdrager.

AGENDA
Sinterklaasactie Voedselbank
Voor wie zich daarvoor ingeschreven heeft: de cadeautjes kunnen vandaag nog na de
dienst ingeleverd worden bij Jane Heijnis in de kerkzaal. Op 24 november gaan de
zakken naar de Voedselbank.

Gemeenteavond
Op dinsdagavond 29 november om 20.00 bent u in de kerkzaal welkom voor een
gemeenteavond. Het thema zal zijn: 'een nieuwe herder'.
Sinterklaaslunch
Op zondag 4 december is er na de koffie een Sinterklaaslunch. De bedoeling is om iets
te eten mee te nemen, en dit op 4 december voor de dienst naar de keuken naast de

wijkzaal te brengen. De lunch is in de kerkzaal. Sinterklaas heeft het druk, dus neem
allemaal een ingepakt cadeautje mee van ongeveer drie euro, dat kan in een zak
gedaan worden die in de kerkzaal staat, voor of na de dienst. Iedereen is van harte
welkom!
Kunstvesper thema Samenwerking
Zondag 4 december om 16.00 uur in de Nassaukerk
Nassaukerk open
Elke dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Hier kunt u binnenlopen voor een
praatje of om iets in het voorbedenboek te schrijven.

Filah, Van der Hoopstraat 43-huis
Elke maandag, woensdag en donderdag eten om 18:00 uur (inloop 17:00 uur). Elke
woensdagmorgen van 10:00-12:00 uur een koffie/thee-ochtend.

