
Gi#en. 
De kerkrentmeesters hebben een app die u kunt gebruiken om gi3en te doen. De 
app is ook te gebruiken voor gi3en aan de diaconie.  

Nieuwsbrief. 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven 
aan: nieuwsbrief@pknkloe4nge.nl 

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 

• Preludium  
• Inleidend filmpje: Down to the river 
• Welkom. 
• Zingen: Evang. Liedb. 218: 1 en 2  Samen in de naam van Jezus 

Nieuwsbrief/liturgie zondag 10 juli 2022 
voorganger: dhr. Theo van Teijlingen uit Goes  
ouderling van dienst: Piet Nieuwenhuize 
diaken van dienst: Elly Vermeulen 
lector: Edwin Pieterse 
organist: René Nijsse 
koster: Jan Kees Nieuwdorp  
beamer: Niek Walhout 

 

1 
 Samen in de naam van Jezus            

       heffen wij een loflied aan, 

want de Geest spreekt alle 
talen 

en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken, 

naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, 

samen leven tot zijn eer. 

2  Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is. 



• (We gaan staan) 
• Bemoediging en Groet:  
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
gemeente: die hemel en aarde gemaakt hee3, 
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 ziYen) 
• Zingen: Evang. Liedb. 218: 3 Prijs de Heer, de weg is open 

DIENST VAN HET WOORD. 
• Inleiding: Mens van de weg, er zit een duif op je hoofd! 
• Verhaal 
• Theo zingt een kyriëlied: Ladder 
• Gebed. 
• Moment voor de kinderen 
• Zingen: Lied 487: 1 en 3  Eer zij God in onze dagen 
• Lezing: Marcus 1: 9-13 (lector) 
• Theo zingt : Een man kwam in een land 
• Lezing: Johannes 20: 19-23 (lector) 
• Zingen: Lied 687: 1, 2 en 3  Wij leven van de wind 
• Uitleg 
• Zingen: Lied 705: 1, 2 en 3  Ere zij aan God de Vader 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
• Inzameling der gaven.  
• Korte uitleg over Amecet 
• De diaconiecollecte is bestemd voor: 
Amecet: n’ainapakin o3ewel  “Schuilplaats van Vrede” biedt kansarme kinderen 
een fjdelijk onderkomen en verzorging. Bijna wekelijks worden er kinderen 
gebracht. Soms door ouders of familie van het kind zelf, maar ook de overheden 
weten Amecet te vinden. Wanneer een kind voldoende is aangesterkt wordt de 
terugkeer naar de familie besproken. De kinderen worden in de periode daarna 
gevolgd en worden in de gaten gehouden of extra ondersteuning nodig is. Met 
hulp van collecten en andere geldstromen kan Els van Teijlingen dit werk 
voortzeYen.  

• Dankgebed, voorbeden, Sfl Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 416: 1, 2, 3 en 4  Ga met God en Hij zal met je zijn 
• Zegen  

en zijn liefde als een lichtstraal 

doordringt in de duisternis. 

’t Werk van God is niet te keren 

omdat Hij erover waakt 

en de Geest doorbreekt de 
grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 

3  Prijs de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, 

mijn Verlosser, Middelaar. 

Vader, met geheven handen 

breng ik U mijn dank en eer. 

’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer!



 

• Youtube: O happy day 

Komende zondag, 17 juli, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer 

Agenda 

Vrij. 15 juli 9.00u. agenda commissie kerkenraad in de consistorie.  


