Zondag vijf na Pasen
22 mei 2022
Rogate

de annunciatie van Maria

Dorpskerk - Blaricum

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: Ik kom met gaven in mijn handen
Psalm 66: 5 en 7
We gaan zitten
Inleiding
Kyriegebed
Vgr.
Allen

Heer ontferm u.
Christus ontferm u.

Lofzang: Lof zij de Heer, de almachtige
Lied 868: 1 en 4
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-De Heilige SchriftGebed
Vgr.
Allen

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

Schriftlezing Oude Testament: Psalm 27, 1-6
Van David.
1 De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?
2 Kwaadwilligen kwamen op mij af
om mij levend te verslinden,
mijn vijanden belaagden mij,
maar zij struikelden, zij vielen.
3 Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.
4 Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in zijn tempel.
5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad,
Hij verbergt mij veilig in zijn tent,
Hij tilt mij hoog op een rots.
6 Daarom heft zich mijn hoofd
fier boven de vijanden rondom mij,
ik wil offers brengen in zijn tent,
Hem juichend offers brengen,
ik wil zingen en spelen voor de HEER.

Zingen: Hij die gesproken heeft een woord dat gáát
Lied 362: 1
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Schriftlezing Evangelie: Lucas 12, 4-7
4

Tegen jullie, mijn vrienden, zeg Ik: wees niet bang voor degenen die
wel je lichaam kunnen doden, maar daarna niets meer tegen je kunnen
uitrichten. 5 Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang
voor Hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden maar
daarna ook in de Gehenna te werpen. Ja, Ik zeg jullie: wees bang voor
Hem! 6 Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door
God vergeten. 7 Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet
bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.

Zingen: Van u is deze wereld, deze tijd
Lied 362: 3
Prediking
Orgel
Zingen: Zo lang wij ademhalen
Lied 657: 1, 3 en 4
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-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: Zegen ons, Algoede
Lied 415: 1-3
Uitzending en zegen
Allen
Amen, amen, amen.
Orgel

Mocht u in de komende week behoefte hebben aan een
pastoraal gesprek en ook in geval van een overlijden,
neemt u dan contact op met:
ouderling Wil Vooijs, telnr. 06-38 33 90 36.
Afbeelding voorzijde:
Men vermoedt dat Fra Angelico de Annunciatie tussen 1450 en 1454 heeft
geschilderd, tijdens zijn verblijf in Fiesole, net ten noorden van Florence.
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PROTESTANTSE
GEMEENTE
te BLARICUM
Liturgische kleur : wit

Voorganger
Ouderling/Lector
Diaken
Organist

:
:
:
:

Jan Greven, Blaricum
Aliëtte van der Wal
Bas Reitsma
Hendrika Veerman

Voorbede
Uw verzoek om een voorbede kunt u vooraf in het voorbedenboek schrijven
(op de tafel in de voorhof).

Collecten
Diaconie:
Stichting Leergeld
Kerkrentmeesters: kosten voor video en geluid
Voor de collecte staan er bij het uitgaan twee schalen in de voorhof of u kunt,
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 (gastvoorganger)
Met de gastvoorganger drs. Jan Greven kunt u na de dienst contact opnemen,
ook per email: < jgreven@xs4all.nl > of per telefoon: < 035-531 8399 >

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

Komende kerkdiensten
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

29 mei
5 juni
Pinksteren
12 juni
19 juni

10.00 uur
10.00 uur

ds. Rob Fechner, Maarsbergen
ds. Florida de Kok, Harderwijk

10.00 uur
10.00 uur

ds. Rianne Veenstra, Almere
ds. Jurjen Zeilstra
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Agenda
Maandag 23 mei 13.30 uur Kerkwandeling
Wederom wandelen wij bij mooi weer anderhalf uur met na afloop een
cappuccino op het terras van Rest. De Eendracht/de Tafelberg! Vertrek vanaf
de parkeerplaats bij de Tafelberg bovenaan de Naarderweg. Denkt u aan
goede wandelschoenen? Opgeven niet noodzakelijk, doch we vertrekken op
tijd! Info bij Gradie en Tjeerd Hoekstra per email:' <tlgrhoekstra@hotmail.nl
Dinsdag 24 mei 9.30 uur! Gebedskring
In ’t Achterom danken en bidden wij voor vrede in de wereld en de mensen om
ons heen. Vrije inloop via de achterdeur.

Video online met ds. Zeilstra
Vanaf zondag 22 mei is de nieuwe film te zien van ds. Jurjen Zeilstra, op de
PGB-website.
Het thema is: Hemelvaart, opgenomen op de Tafelberg van Blaricum.

Informatie
Op de PGB/WELKOM-pagina wordt de actuele informatie
bijgehouden over de Dorpskerk en (onderaan) staan daar
ook de recente Nieuwsflitsen.
Als u wilt dat ook úw email-adres toegevoegd wordt aan de
distributielijst voor deze Nieuwsflitsen, dan kunt u dat aangeven via een emailbericht aan scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl. Zó blijft u geïnformeerd
over wat er tussentijds te melden is vanuit onze Dorpskerk.
Op kerkdienstgemist.nl zijn de diensten in de Dorpskerk op internet via een
livestream met beeld en geluid direct of later te volgen; en via kerkomroep.nl
direct of later te beluisteren.
Informatie over de Dorpskerk vindt u in ons kerkblad ‘Onderweg’:
Wilt u hiervan een exemplaar of een proefabonnement ontvangen? Neem
contact op met dhr. Leo van Deutekom, 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: protestantsegemeenteblaricum.nl
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Donderdag 26 mei

7.00 uur

Dauwtrappen

UITNODIGING
voor wandeling met na afloop Ontbijt

wandeling : duur 1,5 uur
vertrek
: 7.00 uur vanaf Achterom 1 te Blaricum.
o.l.v.
: Anneke van ’t Hull, onze kerkwandelcoach
zij zorgt voor een mooie route die zo’n anderhalf uur duurt.
thema
: Naastenliefde; onderweg lezen enkele personen een gedicht of
delen een belevenis of een verhaal.
informatie : Anne-Marie de Fouw, telnr. 06-21230727
Aanmelden
: uiterlijk 24 mei 2022
bij
: Anneke van ’t Hull - anneke.vanthull@kpnplanet.nl
Er zijn geen kosten aan verbonden. Tot ziens?

[ho]
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