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 12 APRIL 2020
Nu online meeluisteren? Klik hier of later? Klik dan hier.
Liturgie voor de MORGENDIENST
10.00 uur 1e PAASDAG
U kunt meekijken en meeluisteren door te klikken op
kerkdienstonline.
Thema voor de dienst:
‘En toch werd het Pasen....’
Voorganger: ds. Johan Trommel
Muziek: Gezamenlijke muziekgroep Kruispunt/Verbinding

Vorige week vroegen wij aandacht voor het blijven meedoen
aan de collecten. Als extra mogelijkheid kan dat nu ook via
de Givt-app op de smartphone. Korte
uitleg: https://vimeo.com/398825744. Zoals gebruikelijk
collecteren we voor diaconie (1e collecte) en kerk (2e
collecte). Vergeet dus niet om op de pagina "Hoeveel wil je
geven?" via de knop "+ Collecte toevoegen" beide collectes
te ondersteunen.

“En toch werd het Pasen”
Zingen: Als alles duister is (Sela)
+ aansteken van de paaskaars(en)
Welkom en mededelingen
Zingen:
De Heer is waarlijk opgestaan
(melodie.: Daar juicht een toon)
Belijdenis van vertrouwen en
groet van God
Mannenensemble zingt: Gebed van Petrus
Kinderlied: De steen is weg (Elly en Rikkert)
Kindermoment
Melanie Nes en Timon Buijs
Bijbellezing: Mattheüs 28 : 1 - 10
Verkondiging
Opwekking 174
Gebed en voorbeden:
- 1e deel n.a.v. overdenking en voorbeden
gemeente (predikant)
- 2e deel met gebed voor de wereld
(lezer/bidder)
- 3e deel stille gebeden voor de gebedspunten
per gemeente afzonderlijk (kijkers/luisteraars)
Collecten
Uw gift kunt u overmaken naar de volgende
bankrekeningnummers
1e: Diaconie NL12 INGB 0000 6401 01
2e: Kerk
NL52 INGB 0000 7770 24
Opwekking 213
Zegen
Amenlied Opwekking 213

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

