
Orde van dienst 
ter gelegenheid van afscheid en vervolgstap van kinderen uit groep 8  

vanuit de zondagsschool en uit de kindernevendienst  
op  

Zondag 17 juni 2018 om 9.30 uur  
in de Protestantse gemeente te Vroomshoop  

in Kerkelijk Centrum Het Anker
                 

                               Thema: "Welke weg ga jij?: Geloof, hoop en liefde!"

voorbereid vanuit de commissies,
voorganger: ds. J.A. Antonides
organist: dhr. J.C. Labrijn

de Paaskaars brandt

18 kinderen groep 8 komen binnen, naar hun banken toe

Zingen voor de dienst:  Lied 675 : 1,2

Welkom en mededelingen,  lector (Hilde)

Intochtslied:  Lied 136 : 1,3,4,12

Stil gebed / bemoediging en groet, en het Klein Gloria (=Lied 195).

Zingen: EL 382 : 1,2,3  - Heer Uw licht en Uw liefde schijnen

Gebed

Schriftlezingen uit BGT :  Ezechiël 17:22-24 / 1 Kor. 13:13 / Marcus 4: 26-34,  
lector (Hilde)

er gaan jongere kinderen naar hun ruimte, maar: de kinderen van groep 8 blijven 
in de dienst

Zingen:  AWN III lied 19 : 1,2,3,4  – Als je geen liefde hebt voor elkaar (=EL 
422)

korte verkondiging,  thema  "Welke weg ga jij?: Geloof, hoop en liefde!".

Zingen:  YFC 13 : 1 t/m 6  – Door de wereld gaat een woord (=Lied 802 en deze 
melodie),
  terwijl de jongere kinderen tijdens dit lied terugkomen in de dienst; en zij gaan 
zitten bij hun ouders; 



Gedicht "Je schip vaart uit"; 

We zingen samen Lied 416:1 jegens de kinderen van groep 8;

      symboliek geloof/hoop/liefde op de beamer (door cie's aangeleverd), en dit 
met de 18 namen van de kinderen om wie het gaat, zoals al in Kerkbode.
 
Afscheid van de kinderen uit groep 8:
elk kind wordt nu persoonlijk naar voren geroepen: 
twee attenties, en dan pocketkruisje via ds. ; deze kinderen van groep 8 blijven 
nog samen even voorin op het liturgisch centrum;
 
Zingen met/uit filmpje youtube: Kom aan boord (uit: "nieuwe liedjes voor 
kinderen").
Drie uitnodigingen voor de herfst: vervolgstap:  Welkom!: bij de tienerkerk, 
tienerclubs, catechisatie.

Zingen met/uit filmpje youtube:  Kinderopwekking 185 : 1,2  – De Here zegent 
jou 

Dank en voorbeden, stil gebed, gesproken Onze Vader

Collecte, mmv kinderen, komst van kinderen uit oppas 

Zingen:  EL 270 : 1,2,3 – Ga nu heen in vrede

Wegzending en zegenwoorden uit Kind op zondag, driemaal gezongen Amen.

Uitgangscollecte, mmv kinderen


