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.

PINKSTEREN 14 JUNI 2020
Nu online meeluisteren? Klik hier of later? Klik dan hier.
Liturgie voor de MORGENDIENST- gezamenlijke
onlinedienst vanuit De Graankorrel te Hoofddorp - 10.00
uur
U kunt meekijken en meeluisteren door te klikken op
kerkdienstonline.
Voorganger: kandidaat J. Bosman (Utrecht)
Muziek: jeugdband van De Graankorrel
Bijbellezing en gebed: Hanneke Scheper
Thema voor de dienst: “Hoe nu verder?”
Door corona kwam het openbare leven tijdens dit voorjaar ineens
piepend en krakend tot stilstand. Er werden pijnlijke besluiten genomen:
verzorgingshuizen en scholen gingen dicht, grenzen werden gesloten
en samenkomsten verboden. ‘Gewoon even naar de supermarkt’
bestond ineens niet meer. Veel van onze zekerheden kwamen op losse
schroeven te staan. Nu het openbare leven in Nederland
langzamerhand weer op gang komt, heeft Micha Nederland op 14 juni
een extra Michazondag uitgeroepen. Tijdens deze dienst staan we
daarom stil bij de vraag: 'Hoe nu verder?' Zorgen we wel goed voor de
schepping? Besteden we onze tijd aan de dingen (en de mensen) die
we écht belangrijk vinden? Welke gevolgen heeft mijn leefstijl voor
mensen elders? Kan het ook anders?

Welkom
Votum en groet
Opwekking 759
Openingsgebed
Kinderlied
Kindermoment
Bijbellezing: Jesaja 58: 1-12 en
Micha 6: 1-8
Opwekking 770
Overdenking
Opwekking 832
Gebed en voorbeden
Collecten
Uw gift kunt u overmaken naar de
volgende bankrekeningnummers
1e: NL12 INGB 0000 6401 01 Diaconie
2e: NL52 INGB 0000 7770 24 Witte
Tent Schoorl
of via de Givt-app/QR- code
Opwekking 789
Zegen
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