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Orgel 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
 

-Voorbereiding- 
 

Stilte 
 
We gaan staan 
 

Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer. 
Allen Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Vgr.  die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
Allen die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 

Groet 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen: Kom nu met zang en roer de snaren 

Psalm 33, 1 en 2 
 

We gaan zitten 
 

Inleiding 
 
Kyriegebed 
Vgr.  Zo roepen wij U aan (3x) 
Allen Kyrie eleison, Lied 301c 
 

Lofzang: Heil hem, die hoopt in vrees en beven 
Psalm 33, vers 7 en 8 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Ezechiël 37, 21 t/m 24 

(“Dit zegt God, de Heer”) 
 

21 “Dit zegt God, de HEER: Ik 
haal de Israëlieten weg bij de 
volken waar ze terechtgekomen 
zijn, Ik zal ze overal vandaan 
bijeenbrengen en ze naar hun 
eigen land laten gaan. 22 Ik zal 
één volk van hen maken in het 
land en op de bergen van Israël, 
en één koning zal over hen allen 
regeren. Niet langer zullen ze uit 
twee volken bestaan en verdeeld 
zijn in twee koninkrijken. 23 Ze 

zullen zich niet meer 
verontreinigen met hun afgoden 
en hun afschuwelijke misdaden, 
Ik zal hen van hun zondige 
ontrouw redden en hen reinigen. 
Zij zullen mijn volk zijn en Ik zal 
hun God zijn. 24 David, mijn 
dienaar, zal hun koning zijn, en 
samen zullen ze één herder 
hebben. Mijn regels zullen ze in 
acht nemen en mijn bepalingen 
zullen ze naleven. 

 
Zingen: God zij ons gunstig en genadig 

Psalm 67, 1 en 2 
 
Schriftlezing Evangelie: Johannes 10, vers 11 t/m 16 
 

11 Ik ben de goede herder. Een 
goede herder is bereid zijn leven 
te geven voor de schapen. 12 Een 
ingehuurde knecht, iemand die 
geen herder is en niet de 
eigenaar van de schapen, laat de 
schapen in de steek en slaat op 
de vlucht zodra hij een wolf ziet 
aankomen. De wolf valt de kudde 
aan en jaagt de schapen uiteen; 
13 de man is maar ingehuurd en 
de schapen kunnen hem niets 

schelen. 14 Ik ben de goede 
herder. Ik ken mijn schapen en 
mijn schapen kennen Mij, 15 zoals 
de Vader Mij kent en Ik de Vader 
ken. Ik geef mijn leven voor de 
schapen. 16 Maar Ik heb ook nog 
andere schapen, die niet uit deze 
schaapskooi komen. Ook die 
moet Ik hoeden, ook zij zullen 
naar mijn stem luisteren: dan zal 
er één kudde zijn, met één 
herder. 

 
Zingen: Mijn schild ende betrouwen 

Lied 708, 6, 14 en 15 
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Prediking 
 
Orgel 
 
Zingen: Zing nu de Heer, stem allen in 

Lied 654, 1, 2, 4, 5 
 

 

-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 

(de kleine klok luidt…) 
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. 

Collecten 
 
We gaan staan 

 
Zingen: De aarde is vervuld van goedertierenheid, 

Lied 650 
allen vers 1, 2 en 7 
vrouwen 3 en 5 
mannen 4 en 6b 

 
Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
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PROTESTANTSE GEMEENTE 
te BLARICUM 

 
 

Liturgische kleur: wit 
 
 

Voorganger : Ds Evert-Jan van Katwijk, Nederhorst den Berg 
Ouderling/lector : Anne-Marie de Fouw 
Diaken : Willem van Someren Gréve 
Organist : Hendrika Veerman 

 

Voorbede  
 

Uw verzoek om een voorbede kunt u vooraf aan de voorganger doorgeven. 

 

Collecten 
 

Diaconie:                  Stap Verder 
Kerkrentmeesters:    Koffie en koekjes voor na de dienst 
 

U kunt ook, onder vermelding van het genoemde doel, uw gaven overmaken op: 
 

• rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum. 

• rekeningnummer NL45 RABO 0308 4012 39 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum. 

 

Pastoraal contact 
 

Ds Van Katwijk is na de dienst in de voorhof te spreken. Voor nader contact is 
ds Van Katwijk bereikbaar per email: ejvkatwijk@gmail.com en per telefoon op 
nummer: 0294-251230. 

 

Oproep taakgroep vluchtelingen 
 

Wat kunnen we doen voor gevluchte Oekraïners? 
We willen als Dorpskerk graag doen wat we kunnen voor gevluchte Oekraïners. 
Er is vanuit diaconie en consistorie een kleine taakgroep gevormd (Marry van 
Haandel-Ouwehand, Anne-Marie de Fouw, Machteld de Hoop en Jurjen 
Zeilstra) die wil inventariseren wat we kunnen en willen doen. 
Ook hebben we contact met de gemeente opgenomen over de te verwachten 
hulpvragen. We denken aan vormen van begeleiding, taallessen, materiaal, 
onderdak e.d. Hebt u zelf een idee? Meld het ons op: 
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl of via het telefoonnummer 
035-624 7449 van ds Zeilstra. 

mailto:ejvkatwijk@gmail.com
mailto:diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl
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Agenda  
 

Maandag 2 mei 13.30 uur Kerkwandeling; o.l.v. onze kerk-wandelcoach 
Anneke van ’t Hull. Vertrek vanaf de parkeerplaats bij de Tafelberg bovenaan 
de Naarderweg. Denkt u aan goede wandelschoenen? Opgeven niet 
noodzakelijk, doch we vertrekken op tijd! Info: anneke.vanthull@kpnplanet.nl 
 

  
 

Dinsdag 3 mei om 10.30 uur Gebedskring in ’t Achterom. Danken en bidden 
voor vrede in de wereld en de mensen om ons heen. 
Vrije inloop via de achterdeur. 
 

Woensdag 4 mei Bijbelkring Bijvanck. 
Komt bijeen ten huize van mw. Henny Redeker. 
 

Vrijdag 6 mei van 10-14uuur: De geplande Tulpenroute met de Cie. Kruispunt 
vindt HELAAS geen doorgang, omdat de tulpenroute-organisatie heeft gemeld 
dat er nu al tulpen worden gekopt, waardoor hele velden verdwijnen; volgend 
jaar beter! 
MAAR !! In plaats hiervan gaan we naar Vaarderhoogt Soest. We vertrekken 
om 10.15u vanaf het Achterom. Voor de vroege vogels staat hier vanaf kwart 
vóór tien de koffie klaar. Onderweg genieten we van een lunch en wie weet 
bloeit er al een jasmijn (teken van naastenliefde) of zijn er geraniums te koop 
(teken van ontmoeting en vriendschap)! 
Aanmelden voor deze autotocht kan tot uiterlijk 5 mei! bij Bep Boekensteijn: 
06-53101347, Tiny de Wit: 06-27893104 of Anne-Marie de Fouw 06-21230727. 

 

Oecumenelezing 
 

Op 13 mei houdt ds Jurjen Zeilstra in de Dorpskerk een lezing 
over het leven van Titus Brandsma onder de titel: 
Mystiek en verzet. 
 

Aanvang van de lezing is om 20.00 uur. 
 

Titus Brandsma (1881-1942) was een man van geloof die 
onrecht niet verdragen kon. Op 15 mei wordt hij in Rome 
vereerd met een heiligverklaring. 

mailto:anneke.vanthull@kpnplanet.nl
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Pastorale zorg 
 

Onze predikant ds Jurjen Zeilstra is voor pastorale zorg per telefoon te 
bereiken op nummer 035-624 7449 en 06-2150 9446 en/of via email: 
zeilstar@xs4all.nl 

 

Komende kerkdiensten 
 

Zondag 
 

  8 mei 
 

10.00 uur 
 

ds Jurjen Zeilstra 
 

 

Zondag 15 mei 11.00 uur ds Jurjen Zeilstra en 
ps. Andrea Geria 

Oec. BEL-dienst, 
St. Vitus / Blaricum 

Zondag 29 mei 10.00 uur ds Rob Fechner Maarsbergen 

Pinksteren   5 juni 10.00 uur Ds Roelof Steenstra Wassenaar 
 

Informatie en QR-code 
 

Informatie over de Dorpskerk vindt u in ons kerkblad 
‘Onderweg’. Wilt u hiervan een exemplaar of een 
proefabonnement ontvangen? Neem per telefoon contact op 

met dhr. Leo van Deutekom op telnr. 035-525 5478 of per e-mail: 
leo@vandeutekom.org 

 
 

Scan met uw mobiele telefoon deze QR-code. U komt dan direct 
op de website van de Protestantse Gemeente te Blaricum. 
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl  
 
 

 

Afbeelding voorzijde 
 

Koning David: krijger, dichter en muzikant, vrouwenverslinder. 
Door Marc Chagall, 1962. © MarcChagall.net 
 

 
  

mailto:zeilstar@xs4all.nl
mailto:leo@vandeutekom.org
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
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Agenda Gemeente Blaricum i.v.m. Dodenherdenking 2022 
 

Woensdag 4 mei: Programma Herdenking 4 mei - Gemeente Blaricum 
77ste Nationale Herdenkingsavond, woensdag 4 mei 2022. 
De afgelopen 2 jaar konden we vanwege coronamaatregelen niet met elkaar 
herdenken. Gelukkig is dat dit jaar wél mogelijk. U bent van harte welkom om 
mee te lopen met de stille tocht en samen te herdenken bij het monument in 
het Burgemeester Klaarenbeekpark. 
 

Programma:18.30 uur Start stille tocht voor alle inwoners van Blaricum. 
Vertrek vanaf de Sint Vituskerk (Kerklaan 17). 
Route door het dorp naar het monument met aankomst 18.55 uur. 
Van 19.00-19.25 uur Herdenkingsconcert door verschillende musici. 
Tussen de muziekstukken door lezen Blaricumse basisschoolkinderen eigen 
gedichten voor. 
 

19.25 uur Toespraak burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
19.35 uur Vervolg herdenkingsconcert en gedichten basisschoolkinderen 
19.58 uur Signaal Taptoe door Nando van Westrienen 
20.00-20.02 Twee minuten stilte 
                        Wilhelmus, waarna kranslegging en bloemenhulde. 
                        Koffie en thee in de tent op het Oranjeweitje. 
                        Einde Programma. 
 

 
 


