GEZAMENLIJKE GEBEDSDIENST VOOR DE EENHEID IN OUDDORP
GOED NIEUWS(!!) voor de vele liefhebbers van de week van gebed. De
voorbereidingen voor 2022 zijn in volle gang. De eerder uitgestelde dienst wordt nu
op woensdagavond 1 juni gehouden.
Al jarenlang wordt in januari de ‘week van gebed’ georganiseerd. Vanwege de
corona maatregelen kon de ‘week van gebed’ eerder dit jaar helaas niet doorgaan.
De deelnemende kerken hebben toen met elkaar afgesproken dat – als de
omstandigheden dit zouden toelaten – er later dit jaar toch één gemeenschappelijke
dienst zal worden gehouden. Er is besloten om deze dienst te houden op 1 juni, de
woensdag vóór Pinksteren.
Het organisatiecomité zegt verheugd te zijn dat de dienst nu wel kan plaatsvinden.
Men dacht aan de eerste gemeente na het Paasfeest, die in verwachting van
Pinksteren eendrachtig bleef volharden in het gebed (Hand. 1: 14). Is het niet zo dat
we in tijden van corona hebben gemerkt hoe kwetsbaar we waren, persoonlijk maar
ook als kerken? Is het niet reden tot grote dankbaarheid dat we nu weer kunnen
samenkomen? Beseffen we daarin ook niet hoe we als kerken allemaal afhankelijk
zijn van Gods genade en bewaring? En zouden we dat ook niet gezamenlijk kunnen
vieren, in het respect voor elkaars eigenheid? De ‘gezamenlijkheid van gelovigen’
staat centraal. De dienst zal plaatsvinden in de kerk van de Hervormde Gemeente
te Ouddorp. Voorgangers van de deelnemende gemeenten zullen deze dienst
gezamenlijk leiden.
De aanwezigen zullen de gelegenheid krijgen om gebedspunten in te dienen waarna
deze worden opgedragen in de gebeden. Bij binnenkomst worden aan de bezoekers
pen, post-it blaadje (voor de gebedspunten) en een liturgie verstrekt. Prachtige
liederen zoals ‘Looft de Heer, want Hij is goed’ (Psalm 136) en ‘Samen in de naam
van Jezus (lied 218 ELB) zullen muzikaal begeleid worden met piano spel of
kerkorgel, dwarsfluit of blokfluit. Afwisselend is er samenzang en alleen het
kerkkoor. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze dienst, waarin de
gezamenlijkheid en samen bidden en zingen centraal staat. In verband met de
verwachte drukte, is het advies om tijdig aanwezig te zijn.
Datum: 1 juni 2022
Thema: ‘Samen als Ouddorpers bidden in de naam van Jezus’.
Spreker: De voorgangers van de deelnemende gemeenten: ds. M.C. Schreur, br. E.
van de Nieuwendijk en ds. C.W. Hoek.
Muziek: Het Hervormd gelegenheidskoor o.l.v. Kees Villerius
Locatie: Kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Ouddorp.
Aanvang: 19:30 uur (zaal open 19:00 uur)
Organisatie: Deze dienst is voorbereid door de Hervormde Gemeente, de
Doopsgezinde Gemeente en de Gereformeerde Kerk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ben Scholten. (06-15327810)

