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 Kijk in het liedboek bij lied  707 .  

 

Deze zondag gaat Piet Langbroek voor in de Marslandendienst die vanuit de 

Hessenwegkerk online te volgen is vanaf 10 uur.  

Ga hiervoor naar www.pknhardenbergheemse.nl en klik op de afbeelding van de 

Hessenwegkerk die je op de home vindt. Medewerking in de dienst is van Riekus 

Hamberg orgel, Bernardien Hamhuis en Anneke Hamberg zang en Jan Veneman ovd. 

Thema  van de dienst is “Vruchten van de Geest”  en is een vervolg in de serie 

diensten die ds. Yvonne en ds. Piet houden op de zondagen van Pasen op weg naar 

Pinksteren. Het ging eerder over creativiteit, inspiratie, relatie en nu over resultaat.   

Orde van de viering:  09.50 uur Muziek vooraf. Welkom en afkondigingen. Paaskaars. 

"Laudamus te" uit het Gloria van Vivaldi “Wij loven en prijzen U“ Begroeting en 

drempelgebed. Inleiding bij thema. Lied  "Teach me, o Lord, the way of the statues" 

naar psalm 119:33. Kindermoment en lied. Lezing Johannes 15 vers 1 t/m 8. 

Overweging. Muzikaal intermezzo. Lezing Galaten 5 vers 13 en 14 en 22 t/m 25. 

Overweging. Lied voor Moederdag: "Mother, how are you today" Dankgebed en 

voorbede. Aandacht voor de collecte. Zegen  en gezongen Irish Blessing.   

Moge de weg opgaan om je te ontmoeten, moge de wind altijd achter je staan. 
Moge de zon warm op je gezicht schijnen, de regen zacht op uw velden vallen. 

En tot we elkaar weer ontmoeten: moge God je in de palm van zijn hand houden! 
Moge de zon je dagen verwarmen, de sterren je nachten verlichten. 

Moge de bloemen bloeien langs je pad, moge je huis alle stormen doorstaan. 
 
Pastoraat:  

De taakgroep pastoraat en wijkpredikant is terughoudend met het bezoeken aan 

huis, vanwege de maatregelen. Wanneer u pastorale bijstand nodig heeft neem dan 

contact op via de pastorale telefoon of per mail. 0620407287 of  pastoraatbv@gmail.com 

Er wordt dan overlegd over de mogelijkheden.  

Wijkpredikant Piet Langbroek heeft komende week vakantie t/m zondag 16 mei. Ds 

Wim van der Wel neemt waar. 

Op maandagmorgen 17 mei is onze wijkpredikant weer van 10 tot 12 uur in de 

Höftekerk aanwezig voor ontmoeting en gesprek. Je kunt zonder afspraak 

binnenlopen, de kerk is open. Welkom. 
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