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Bij de dienst,
De voorganger van vandaag is ds. A.J. de Hoop.
De voorganger op zondag 26 juni is ds. ds G.Zemmelink.
De bloemen van vandaag gaan met een hartelijke groet van ons allen naar de fam.
Bensink, Lage Scheiddijk 5 en naar de fam. Meersma, Borculoseweg 46
Ouderling van dienst
Diaken
Organist / pianist
Lector
Koster
Techniek
Lezingen

Gerrie van der Horst
Jan Schippers
Gerard Wesselink
Wim Heideman
Jan Zemmelink
Pieter van Delft
Psalm 150
De 1e collecte is voor Leenfonds Berkelland, de 2e is voor
de Kerk. Beide collectes bevelen we van harte aan.
e
Toelichting 1 collecte: Binnenlands diaconaat: Hulp voor mensen zonder papieren
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en
geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke
omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale
voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in
Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die
ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er
ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er
een medisch probleem is.
Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren.
Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook storten op de
bankrekening van de diaconie: NL24 RABO 0309 6260 48 onder vermelding van
“26 juni”. Uw gift voor de Kerk kunt u overmaken naar NL50RABO0356700747
OP WEG
Gevraagd: reservebezorgers voor zowel dorp als buitengebied.
Aanmelden: dikenmini@outlook.com of tel 0573-452961.
Namens het Op Weg team, Mini Nijenhuis.
Boekje sluiting Hoeksteen
Wie heeft er nog een boekje van de sluiting van de Hoeksteen (over) en zou het wel
willen afstaan? Ds. Huyser, die zijn predikantenloopbaan in 1963 in deze kerk begon,
zou er erg blij mee zijn”.
Orgelconcert door Hans van Haeften in de Dorpskerk.
Zaterdag 2 juli a.s. Is er in de Dorpskerk om 14.00 uur t/m 14.45 een orgelrecital.
Hans van Haeften is organist, pianist, dirigent, docent en componist.
En werkzaam als cantororganist in de Vredeskerk in Nijkerk.
Hij heeft 22 juni 2022 de tweede prijs behaald op het nationale orgelimprovisatie
concours in Dordrecht.
De toegang is vrij maar we hopen wel op een vrije gift. .
Gerrie van der Horst.

Gerard Wesselink 50 jaar organist
Kerkdienst en jubileumviering zondag 26 juni

Zijn muzikale carrière begon toen hij nog maar 13 jaar was.
Inmiddels is Gerard Wesselink al 50 jaar organist binnen de Protestantse Kerk (PKN).
Dit jubileum willen wij samen met hem vieren in een feestelijke dienst
op zondag 26 juni a.s. om 10.00 uur. Voorganger is ds. Anneke de Hoop.
Na afloop kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee
Gerard feliciteren met het jubileum.

Al 50 jaar weet Gerard alle noten te kraken en onze gemeente
met zijn begeleiding in het hart te raken.
Actie Vakantietas
De term: vakantietas komt u vast al bekend voor. Dat zou mooi zijn want dan weet u al
waar het in deze actie om draait:
De zomervakantie leuk maken voor kinderen die niet op vakantie kunnen gaan i.v.m.
financiële situatie thuis, door hen iets extra’s te geven.
Het aantal kon best wel eens behoorlijk zijn toegenomen en iedere dag horen we op tv
waarom. Doet u mee?
Op zondag 26 juni kunt u uw gaven (Cadeautjes) meenemen naar de kerk en voor of na
de dienst aan de dienstdoende diaken geven. Graag erbij vermelden voor welke leeftijd
het ongeveer bestemd is. We hebben veel 12+ kinderen erbij zitten en het zou fijn zijn
om die groep dus ook extra aandacht te geven. Wij zorgen, als diaconie, via de
contactpersonen, dat er een verrassende glimlach de hoofden van de kinderen uit de
genoemde groep zal gaan sieren. Weet jij/ u nog kinderen/tieners die niet afhankelijk
zijn van de voedselbank maar waar de situatie niet rooskleurig is door welke reden dan
ook, geef het door. De mensen hoeven ook geen lid van de kerk te zijn.
Namens de diaconie,
Anneke Wesselink
Zomervakantie
Zoals gebruikelijk zal er tijdens de zomervakantie geen Zondagsbrief gemaakt worden,
dit zal dus zijn van 15 juli tot 2 september.

Orde van dienst
Zondag 26 juni 2022

Fragment van een wandschildering
in de kathedraal van Nicosia op het eiland Cyprus

Jubileum 50 jaar organist
Gerard Wesselink
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
(we gaan staan)
Zingen: Laten wij zingend deze dag beginnen (Lied 212)

2 Hij, die het leven aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!
4 Bron van het goede, die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!
(we gaan zitten)
Bemoediging
v Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
A
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Drempelgebed
v
Eeuwige God,
U keert zich naar ons toe, en doet ons leven in Uw licht.
A
WEES HIER AANWEZIG
v
Hier staan wij voor U
met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid
met onze vreugde en ons verdriet
A
BEHOED ONS, KEER ONS NAAR U TOE
EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST

v hoor ons nu wij zingen:
A
Neem mij aan zoals ik ben (Lied 833)

Openingstekst
Zingen: Psalm 92:1 en 2
1 Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst zijn naam is eerbiedwaardig.
Wij loven in de morgen uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen.
2 Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend de grote naam des Heren.
Kyriegebed, afgesloten met:
v: Maar er is een Naam die blijft
a: EEN GENADE DIE TROOST
v: Een Stem die ons roept
a: LICHT DAT OVER ONS OPGAAT!
Glorialied: Geprezen zij God (Lied 150a)

2 Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kind’ren aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat juub’len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.
4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!
DIENST VAN HET WOORD
Groet
v: De Eeuwige zij met u!
a: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE
Orgelspel: ‘Liebster Jesu, wir sind hier’ BWV 731, J.S. Bach
Zingen: ‘Here Jezus om uw woord’ (Lied 314)
1 Here Jezus, om uw woord, zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.
2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.
3 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.
Lezing: Psalm 150
Zingen: Groot is uw trouw, o Heer (Lied 885)

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst,
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Meditatie
Orgelspel
Zingen: Het leven op aarde (Lied 880)

2 Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,
in de hectische steden en de stilte van wijsheid
in elk kind, onbevangen en klein.
3 Dit leven op aarde: een bron van genezing,
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.
Brengt zorg voor de armen, geef gemeenschap en liefde,
bevrijdt onze ziel van verdriet.
4 Dus houdt van het leven, geef dank aan de Schepper,
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.
Voel de kracht van de Geest - en volg het pad van de vrede
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.
DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Jubileum organist Gerard Wesselink

Toelichting op de collecten
Inzameling van de gaven, bestemd voor:
*Kerk in Actie: binnenlands diaconaat
*het werk in en rond de kerk
(we gaan staan)
Slotlied: God, schenk ons de kracht (Lied 418)

Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, - vruchtbaar in de Heer.
3 Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.
4 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen,
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.
Zegen
(we gaan weer zitten)
Orgelspel: Psalm 150, bewerking Toon Hagen

