
• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 

• Slotlied: Lied 608 ( onder pianobegeleiding door Edwin Pieterse) De steppe 
zal bloeien 

• Zegen, met gezongen: 

 
 
Postludium:  Sortie - César Franck 
 
Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het koor om de 
ambtsdragers te bedanken en te feliciteren, en voor een kop koffie of thee. 
 
Komende zondag, 12 februari, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer, hierin 
wordt het Heilig Avondmaal gevierd. 
 
Agenda 
Di. 7 feb. 10.00u werkgroep pastoraat in het Geerteshuis 
Di. 7 feb. 19.30u kerkenraad 
 
Inloopmorgen 
Op maandag 6 februari is er weer een inloopmorgen in het Geerteshuis. Aanvang  
10.00 uur. Onderwerp Watersnoodramp  van 1953. Iedereen is van harte welkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze dienst zullen Coby Frens en Joop Liplijn terugtreden als diaken en zullen 
Harmen Schot en Piet Verwijs bevestigd worden als diaken. Peter Eversdijk en 
Gerda Postma zullen bevestigd worden als ouderling. 
 
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
Preludium: Pièce d'Orgue, BWV 572 - J.S. Bach 
• Welkom. 

(We gaan staan) 
DE VOORBEREIDING. 
• Zingen: Lied 67a  Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer 
• Drempelgebed. 
• Bemoediging en Groet:  
voorganger:     Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
gemeente:       en niet loslaat wat Zijn hand begon. 
voorganger:     Genade zij u en vrede van God onze Vader 
                           en van Jezus Christus, onze Heer                                                        
gemeente: Amen. 

(We gaan zitten) 
• Zingen: Psalm 81: 1, 8 en 11  Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte 
• Gebed om ontferming, besloten met lied 299d: Kyrië en Gloria ( staande) 

 
 
 

 

Nieuwsbrief/liturgie zondag 5 februari 
voorganger: ds. Janneke Herweijer 
ouderling van dienst: Willem Jan Duininck 
diaken van dienst: Elly Vermeulen 
lector: Edwin Pieterse 
organist: Joël Boone 
koster: Martin Bijkerk 
beamer: Ronald Koole 

 
 
 
 

m.m.v. de cantorij o.l.v. Corrie-Smits-Harinck 
 
 



DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Moment voor de kinderen. 
• Lezing: 1 Corintiërs 2: 1-15 (lector) 
• Zingen: Lied 848: 1 en 2 (cantorij), 3 en 4 (allen)  Al wat een mens te kennen 

zoekt 
• Lezing: Mattheüs 5 : 13-16 (lector) 
• Zingen: lied 838: 1, 2 en 4  O grote God die liefde zijt 
• Overweging. 
• Orgelspel: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639 - J.S. Bach 
• Zingen: Ik Bouw op U. (1 cantorij, 2 en 3 gemeente)  

Ik bouw op U 
Mijn Schild en mijn Verlosser 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan 
Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam 
Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam 

     Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen 
     En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan 
     Toch rijst in mij een lied van overwinning 
     Ik bouw op U en ga in Uwe naam 
     Toch rijst in mij een lied van overwinning 
     Ik bouw op U en ga in Uwe naam 

     Ik bouw op U 
     Mijn Schild en mijn Verlosser 
     Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd 
     In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
     In rust met U die mij hebt voortgeleid 
     In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
     In rust met U die mij hebt voortgeleid 

 AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 
• Afscheid van Joop Liplijn en Coby Frens en woord van de voorzitter 
• Zingen: lied 361 : 1 en 4 (cantorij), 5 en 6 (allen)  Er heeft een stem gesproken 

• Bevestiging 
• Presentatie en opdracht 

Bevestigingsvragen aan Gerda Postma, Peter Eversdijk, Harmen Schot en Piet 
Verwijs:  
Je bent gevraagd voor het ambt van ouderling of diaken in deze  gemeente, 
geloof je dat in het beroep dat deze gemeente op je doet, je door God zelf 
geroepen bent? 
Aanvaard je de Bijbel als bron en richtinggevend voor je werk? 
Beloof je je werk waardig en trouw te doen met liefde voor de gemeente en 
voor alle mensen, die de Heer op je weg brengt? 
Beloof je geheim te houden alles wat je in vertrouwen is verteld? 
Na het beantwoorden van de vragen volgt handoplegging en  het 
bevestigingsgebed 

• (We gaan staan) 
Vraag aan de gemeente:  

    Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen diakenen. Wilt u hen in uw     
     midden ontvangen en hen hooghouden in hun  ambt? 
     Antwoord van de gemeente: Ja, dat willen wij van harte. 

Persoonlijk woord van Gerda 
• Zingen: Lied 340b (staande) Ik geloof in God de Vader 

 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
Inzameling der gaven.  
Er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerkrentmeesters. 
De diaconiecollecte is bestemd voor : Kerk in Actie/ Werelddiaconaat. In Pakistan 
ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie 
schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie begeleidt 
de jongeren na de opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. 
Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te 
bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet 
alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende 
religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt. 
Aan de uitgang is er een collecte voor het onderhoud van de Geerteskerk. 

 


