Zondag 2 mei 2021
Doop van Auke, Ellen en Ben

De wijnstok, de ranken en de vruchten: leven in verbondenheid.

Martinuskerk Warnsveld/Leesten
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ouderling van dienst: Leo Stein
lector: Henk van de Kaa
organist en cantor: Jeroen Pijpers
cantor: Piet Dooijeweerd
voorganger: ds. Els Diepeveen
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Welkom
De twee tafelkaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars
Lied 217: 1, 2, 3 De dag gaat open…

staande

Bemoediging
v: Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: zijn trouw omgeeft en draagt ons
A: NU EN AL ONZE DAGEN.
Drempelgebed: …..
we gaan weer zitten
Over deze dienst
Kyriegebed en glorialied 218: 1, 3, 5 Dank U…
Als de dopelingen en het doopwater worden binnengedragen,
wordt gezongen: lied 357: 1, 2 Heer, een nieuwgeboren kind…
Inleiding op de viering van de doop
Doopgebed
Presentatie
Welke namen hebben jullie aan je kind gegeven waarmee het
zich gekend mag weten bij God en bij de mensen?
Ouders: ……………………
Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de naam van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
Ouders : Ja, dat verlangen wij.
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Lied 354: 1, 3 Jouw leven staat aan het begin…
Het doopwater wordt ingegoten
Bediening van de doop aan:
`
Auke Janniek Aleid Rietman
Ellen Agnes Cornelia Pastoor
Benjamin Sietse Veldhuijzen
De doopkaarsen worden ontstoken aan de Paaskaars
Lied bij de doop uit: Geroepen om te zingen nr. 79: 1, 2, 4
Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen,
vier jij hier dit feest met ons mee.
Refrein: Je hebt al een naam,
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd,
en dus is het tijd om te vieren,
dat God die je kent van je houdt. Refrein:
Nu mag je gaan leven met mensen,
verbonden in liefde en trouw,
omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam leggen naast die van jou. Refrein:

4

Doopbelofte van de ouders:
Beloven jullie Auke, Ellen en Ben, die aan jullie zorg zijn
toevertrouwd, met liefde en zorg te omringen?
Beloven jullie je kind op te voeden in de geest van het evangelie
van Jezus Christus, hem en haar in liefde trouw te blijven, welke
weg zij in de toekomst ook zullen gaan?
Beloven jullie zo elkaar en je kind aan God op te dragen?
Henriek en Eddy : Ja, dat beloven wij.
Marit: Ja, dat beloof ik.
Karin: Ja, dat beloof ik.
Peter en Simon, beloven jullie Ellen en Ben met zorg en liefde te
omringen en willen jullie waar mogelijk, Marit en Karin steunen
bij de geloofsopvoeding van jullie kind?
Peter: Ja, dat beloof ik.
Simon: Ja, dat beloof ik.
Verwelkoming door de gemeente
Gemeente, Auke, Ellen en Ben zijn niet alleen aan de ouders
toevertrouwd maar ook aan ons als gemeente van Jezus
Christus.
Wilt u deze ouders en hun kinderen opnemen in uw midden, met
hen Gods naam belijden, vreugde en vragen met hen delen en
hen dragen met uw liefde en geloof?
Allen: Welkom, kinderen van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.

Lied 354: 4, 5
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Overhandiging van de kinderbijbel en een boekje door de
ouderling van dienst en ook namens de kindernevendienst
ontvangen de ouders een attentie.
Groet: Vrg.: De Eeuwige zij met u.
A : OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE
Lezing Johannes 15: 1 - 8
Lied 817: 1, 5 O, Christus, bron van lentebloei…
Meditatie
Lied 970: 1, 2, 5 Vlammen zijn er vele…
Gebeden
Mededelingen
1e collecte – Noodhulp lokaal
2e collecte – Werk in en om de Martinuskerk
Slotlied 423: 1, 2. 3 Nu wij uiteengaan…
Zegen, met een gesproken ‘amen’.
Lied 708: 1, 6 Wilhelmus van Nassouwe…
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staande

Mededelingen
Welkom in de kerk
Wilt u/ wil je weer eens op zondagmorgen in de kerk zijn?
Meld je dan aan via: reserveren@pknwarnsveld.nl of:
06 - 82 83 31 03.
We laten nog steeds een beperkt aantal mensen toe.
De gezamenlijke Hemelvaartsdag-dienst op 13 mei is dit jaar in
de Walburgiskerk. Wie er bij wil zijn kan zich aanmelden
op aanmelden@pknzutphen.nl.
Vrijwilligers voor het bedienen van de camera gezocht.
We zijn op zoek naar een paar extra mensen voor de
camerabediening via de computer, op zondagmorgen.
Lijkt het je leuk? Kom dan gerust eens kijken hoe het werkt.
Aanmelden via: voorzitter.cvk@pknwarnveld.nl
Zaterdag 29 mei is de landelijke vrijwilligersdag NLdoet.
De commissie BG&O heeft den Bouw en Welgelegen benaderd
en bij het laatste tehuis zouden bewoners graag met iemand
een stukje fietsen of een tochtje maken. Ook het schoonmaken
van het hek om de Overtuin is een mooie klus.
Voor informatie en opgave: zie het kerkblad pagina 23.
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