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Zondagsbrief 
Zondag 21 juli 2019 

Kleur: Groen 
 

Voorganger:         ds. Pieter Overduin uit Hulst  
Ouderling van dienst: Addie de Bree  
Organist:    Connie van Hermon  
Koster:    Finie Herrebout 
Video Wall:   Andrea van Hermon 
Crèche:    Daniëlle Rijksen  
 

Zo nu en dan zingen we tijdens de diensten een lied uit ‘Taizé’.  
Dit zijn vaak korte liederen die meerdere keren herhaald worden. 
Vanmorgen krijgen we meer uitleg over Taizé en vieren we een dienst met 
elementen uit die traditie: 
de oecumenische communauteit van Taizé in Frankrijk. 
 
Aan alle kinderen in de kerk: 
Tijdens de schoolvakantie is er geen rooster voor het aansteken van de kaars voor de 
kinderkring. Vind jij het leuk om de kaars aan te steken?  
Dat mag!  
Aan het begin van de dienst wordt gevraagd wie het wil doen, steek je vinger maar op! 

 
De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
familie Maljaars, Korenbloemstraat 23 
 

Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
is er niemand uit onze gemeente opgenomen in het ziekenhuis. 
We leven mee met hen die thuis zijn en zorgen hebben om hun gezondheid. 

 
Open Kerk en Middaggebed: 
Zoals elke week is dinsdag de kerk geopend vanaf 13.00 uur. 
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur  
het Middaggebed plaats in de Dagkapel. 
De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open. 
Iedereen is van harte welkom! 
Er is koffie of thee en tijd voor een gesprek. 
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Orde van de dienst 
 

Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

Aansteken van de kaars voor de Kinderkring door één van de kinderen 
 

Aanvangspsalm: Psalm 92: 1 en 2       (zo mogelijk staande) 

 

Bemoediging en Groet            (daarna gaan allen zitten) 

 

Zingen:   Psalm 92: 4 en 5 

 
Kyrië 
 Aansluitend zingen: Heer ontferm u over ons, 
     Christus, ontferm u over ons, 
     Heer, ontferm u over ons.  Lied 299d 

 
Apostelwoord uit Kolossenzen 1: 21 – 29 
 
Gloria uit Taizé:  ‘Venite, exultemus Domino’ (4x) 
    Lied 95a 
 dit lied wordt twee keer voorgespeeld en begeleid op piano door onze voorganger 

 
Korte toelichting bij de dienst met 3 afbeeldingen uit ‘Taizé’ 
 

Dienst van De Schriften 
 

Gebed van de zondag 
 

Met de kinderen    
 

Wij zingen het kinderlied (2x):  ‘Geroepen om op weg te gaan’  
Lied 832  

  

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars naar  
de kinderkring o.l.v. Anica Mol 

 
Eerste schriftlezing:  Psalm 62: 1 – 13             lectrice: Kobi Heeringa   

  
Zingen:    Palm 62: 1 en 7 
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Tweede schriftlezing:  Lucas 10: 38 – 42   met afbeelding 

 

Zingen:    ‘Een rijke schat van wijsheid’ 
     Lied 313: 1 en 5 

 
Verkondiging  
 

Orgelspel      de kinderen komen terug in de kerk  
 

Zingen  ‘Heilige liefdeskracht’ 
Lied 673 

 

Geloofsbelijdenis met woorden van lied 734:  
We luisteren naar de gezongen zaligsprekingen uit de liturgie van de broeders van Taizé. 

‘Beati voi poveri, perché vostro è il regnodi Dio. 
Vertaling:  Gelukkig zijn jullie armen, 
  want voor jullie is het koninkrijk van God 

Gelukkig die arm van geest zijn, 
want aan hen behoort het koninkrijk der hemelen. 
 

Gelukkig die verdrietig zijn, 
want zij zullen worden getroost. 
 

Gelukkig die zachtmoedig zijn, 
want zij zullen het land bewonen. 
 

Gelukkig zij die hongeren naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
 

Gelukkig die barmhartig zijn, 
want zij zullen barmhartigheid ervaren. 
 

Gelukkig die zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
 

Gelukkig zij die vrede brengen, 
want zij zullen kinderen van God worden genoemd. 
 

Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, 
want hun behoort het koninkrijk der hemelen. 

 

Dienst van Gaven en Gebeden 
 

Inzameling van de gaven onder orgelspel  
De collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke diaconie. 

 

Moment van Gedachtenis 
 

Gebeden  Dankgebed – Voorbede – Stil gebed –  
gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’  
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Heenzending en Zegen 
 

Slotlied:  ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’     (zo mogelijk staande) 

   Lied 791: 1, 3, 5 en 7 
  

Wegzending en Zegen 

 Aansluitend zingen ‘Ubi Caritas’ (3x)  Lied 568a 
 

    Ubi caritas amor,  
    Ubi caritas, Deus ibi  est 
     

     Vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God 
 

Orgelspel, 
 

Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 

 
 

Tijdens de zomermaanden is er elke zondag na de dienst  
koffie, thee en fris in de ontmoetingsruimte.  

U en jij bent van harte welkom! 
 
Wie kan en wil er meehelpen bij het wekelijkse ‘koffiedrinken’ in de maand augustus?  
Er ligt een intekenlijst op de statafel bij de ingang van de kerkzaal. 
Bij voorbaat dank! 
 

Bij de komende dienst 
 

Zondag 28 juli, hoopt om 10.00 uur dhr. Klaas Bos uit Goes voor te gaan.  
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk.  
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
Tijdens de zomermaanden is er elke zondag na de dienst koffie, thee en fris 
in de ontmoetingsruimte. U en jij bent van harte welkom! 
 
Mededelingen 

 

Eethoek voor alleenstaanden 
Deze maand is er weer een avond van gezellig samenzijn waarin maaltijd en 
ontmoeting centraal staan en wel op dinsdag 6 augustus. 
De kosten bedragen € 8,00 per persoon.  
De maaltijd begint om 18.00 uur, u bent van harte welkom vanaf 17.30 uur  
in de ontmoetingsruimte van de kerk aan de Langestraat.  
Graag aanmelden voor 2 augustus bij Catrien Mol (0115-441397).  
 

Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en Gereformeerde Kerk (v) 


