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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

Meditatief 
 
100.000.000 mensen wereldwijd op de vlucht 
22 kinderen vermoord op een school in Texas 
2 doden op de zorgboerderij in Alblasserdam 

De wereld draait door 
Heer, 
raak ons aan  

met uw adem, 
geef ons een vergezicht. 
Draag ons  

op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! (NLB 695: 5) 
ds,. Luci Schermers 

 

Orde van dienst voor zondag  
29 mei 2022 

 
Op deze ‘Wezenzondag’, de zondag tussen 
Hemelvaartsdag en Pinksteren is ds. R. Maas de 

voorganger. Hij is predikant in Lekkerkerk. Een 
goede dienst toegewenst. 
Orgelspel - Welkom en mededelingen - Stilte – 

Psalm 27: 1 en 4 - Bemoediging en groet - 
Inleiding op de dienst - Kyriëgebed - Glorialied 
903: 1 en 6 - Moment met de kinderen - 
Luisterlied 'Familie' - Kinderen naar de 
kindernevendienst - Schriftlezing 1 Samuël 12: 
19-24 - Lied 868: 1, 2 en 5 - Schriftlezing: 
Johannes 14: 15-21 - Luisteren en zingen: Toon 

mijn liefde (Sela) - Verkondiging - Zingen Gezang 
235 Liedboek der Kerken 1973: 1 en 2 - 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en 

gezamenlijk 'Onze Vader' - Slotlied 675: 1 en 2 - 
Wegzending en zegen - Orgelspel 

 

Wel en wee 27 mei 2022 
 
Op 28 mei is mevr. N.A. Hesse-Jongeneel jarig en 

op 2 juni dhr. J. Broekhuizen. We wensen allebei 
een hele mooie verjaardag toe. 
 

Op 2 juni wordt Marianne Rigterink geopereerd. 
Ze krijgt een hoornvliestransplantatie en moet 
daarna een nacht in het ziekenhuis blijven. We 

wensen haar een geslaagde operatie en een 
voorspoedig herstel. 
 

Afgelopen week is de paaskaars van 2021 naar 
Piet Eikelenboom gebracht, als teken dat het licht 

van Christus hem altijd zal vergezellen. 
 
Marie José de Gier heeft opnieuw een scan gehad 

na haar operatie, met een goede uitslag. Ze is 
hier blij mee. 
 

Wijzigingen Plaatselijke Regeling  
We hebben contact gehad met de PKN over 
eventuele wijzigingen in onze Plaatselijke 
Regeling. Onze preses, Marianne van der Bas, wil 

hier graag een toelichting op geven. Dit is  
gepland op zondag 12 juni, na de kerkdienst om 
ongeveer 11.30 uur. Jan de Korte scriba 
 

Examens 
Het is examentijd. Veel jongeren doen hun best 

om te laten zien wat ze de afgelopen jaren 
hebben geleerd. 
We wensen iedereen heel veel succes in deze 

spannende tijd van toetsen maken en wachten op 
de uitslagen! 
Ben of ken jij iemand uit onze gemeente die dit 

jaar examen doet op de middelbare school of op 
een vervolgopleiding? 
Laat het weten aan Rianne (06-81141024) zodat 

we niemand over het hoofd zien in deze periode 

Voedselbank                 

Het product voor mei is pindakaas. 
Er zijn 26 potten gebracht. 

Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie 
de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21. 

U kunt naar de achtertuin komen waar 
nr.21 op de poort staat en zelf het 

product in de schuur zetten. 

 De bloemen van zondag  
29 mei zijn voor de De bloemen van zondag 
29 mei zijn voor Mw.Neven voor haar 
verjaardag.  

De bloemen van Hemelvaartsdag zijn gegaan 
naar Mw.Den Ouden-Verheuvel  
voor haar verjaardag  
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COLLECTEN 

 
Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen. 

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt 
 

Collectedoelen 29 mei zijn: 
 
1ste Protestantse kerk: Jong Protestant (JOP). 

 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Missionair werk storten op rek. nr. NL10RABO0333800737 

Of scan de QRcode voor collecte 1 

            
 

2de Diaconie: Bloemgroet. 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconie storten op rek.nr. NL10RABO0333800737 

Of scan de QR code collecte 2 

                        
 

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij  Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 o.v.v. van het 
collectedoel. De Diaconie. 
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Ik nodig je van harte uit voor de boekpresentatie van mijn nieuwe 

boek VERWONDERD DOOR LICHT, eigentijdse iconen. Je kunt je 

aanmelden via vanderwilt@zin-in-kleur.com  

Roze viering in Rotterdam 
 

Dit jaar is Rotterdam de gaststad voor de Roze Zaterdag op 18 juni. Een dag waar trots de 

diversiteit van de LHBTIQ+ gemeenschap wordt gevierd. Traditiegetrouw is er aan het 
begin van de Roze Zaterdag een kerkelijke viering. Dit jaar organiseert de Rotterdamse 
Roze Vieringen dit samen met een aantal vertegenwoordigers vanuit de Rotterdamse 

kerken. De viering is in de Waalse Kerk. Het thema is ‘Dare to be proud ARISE SHINE’. De 
viering is zaterdagmorgen 18 juni om 09.30 uur. 
De organiseren van de viering brengt kosten met zich mee. We willen u dan ook vragen om 

een financiële bijdrage om deze viering te kunnen organiseren. Wij horen graag wat u kunt 
bijdrage aan deze viering. 
U bijdrage kunt u overmaken naar NL36 TRIO 0788 8384 07, van de stichting Initiatiefgroep 

Roze Vieringen Rotterdam.  Namens de Rotterdamse Roze Vieringen 
Minnekus de Groot 
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