Visie Als Lijnbaankerk willen wij in Aalsmeer en omgeving een gemeente
zijn die zich van harte inzet om mensen, binnen en buiten de kerk, God en
elkaar te laten ontmoeten én te dienen én lief te hebben. Elk gemeentelid
heeft hierin een eigen rol, passend bij zijn of haar gaven.

LITURGIE 19 APRIL 2020
Nu online meeluisteren? Klik hier of later? Klik dan hier.
Liturgie voor de MORGENDIENST
10.00 uur – online dienst vanuit De Lijnbaankerk te
Aalsmeer
U kunt meekijken en meeluisteren door te klikken op
kerkdienstonline.

Jeugddienst 19 april 2020

Thema voor de dienst: ‘Weerzien in Galilea’

Omdat alle jeugdwerk stilligt, verzorgt het jeugdwerkteam
van de Lijnbaankerk een dienst speciaal voor jongeren.
Er zal muziek zijn, er wordt gebeden en één van de
clubleiders houdt een praatje over het thema 'Thuis' n.a.v.
Psalm 84.
Bedoeling is de dienst deels interactief te maken door de
mogelijkheid tot antwoorden en het indienen van
gebedspunten via menti.com. Dit moet qua vertraging
lukken, de reacties zijn dan zichtbaar. Praktisch punt:
jongeren moeten daarvoor wel 2 schermen hebben, één voor
het volgen van de dienst en één voor het bedienen van
menti.com. De jeugdclubleiders van elke gemeente kunnen
wanneer zij dat willen, met hun eigen groep een digitaal
groepsgesprek organiseren, bijv. via Zoom of via Whatsapp
videobellen.
De dienst wordt via de 'gebruikelijke' livestream uitgezonden,
zie bovenaan deze pagina.

Voorganger:

ds. Johan Trommel
(Alphen aan den Rijn)
Zang en muziek:
Face2face
Bijbellezing en gebed: Jelmer Heeren
Kindermoment:
Marianne Leighton
Welkom en mededelingen
Opwekking 167
Belijdenis van vertrouwen
Groet van God

Aanvang: 20.00 uur Locatie: Lijnbaankerk, Aalsmeer
Thema: “THUIS’

Opwekking 576

Ben jij er ook bij?
Gebed
Kinderlied: Wees niet bang
(Elly & Rikkert)

Verspreid en toch verbonden!

Kindermoment
Kinderen naar de kindernevendienst
Lezing: Mattheüs 28: 7, 10 en 16-20
Verkondiging
Gezang 314: 1, 3 en 4
Dankgebed en voorbeden
e
1 : n.a.v. verkondiging en voorbeden
e
2 : gebed voor de wereld
e
3 : stille gebeden voor de
gebedspunten per gemeente
Collecte-mogelijkheden:
Uw gift kunt u overmaken naar de
volgende bankrekeningnummers
e
1 : Diaconie NL12 INGB 0000 6401 01
e
2 : Kerk
NL52 INGB 0000 7770 24
of via de Givt-app/QR- code
Opwekking 615
Zegen
Colofon:
predikant vacant
kerkenraad Albert Klomp p/a Lijnbaan 5 1431 CH Aalsmeer
e-mail: scriba@lijnbaankerk.nl tel. 0297 785300
Internet: www.lijnbaankerk.nl, www.facebook.com/lijnbaankerk

