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Orgel 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
 

-Voorbereiding- 
 
We gaan staan 

 
Stilte 
 

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: Lied 121: 1, 2 
“Ik sla mijn ogen op en zie…” 
 

We gaan zitten 
 

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

 
Lofzang: Lied 304: alle drie verzen 
“Zing van de Vader, die in den beginne” 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Genesis 32, 23 - 32 
 

23 Het was nog nacht toen Jakob 

opstond en de Jabbok overstak 

op een doorwaadbare plaats, 

samen met zijn beide vrouwen, 

zijn twee bijvrouwen en zijn elf 

zonen. 24 Nadat hij hen over de 

rivier had geholpen, bracht hij 

ook al zijn bezittingen naar de 

overkant. 25 Maar zelf bleef hij 

achter, helemaal alleen, en er 

worstelde iemand met hem totdat 

de dag aanbrak. 26 Toen de 

ander zag dat hij het niet van 

hem kon winnen, raakte hij 

Jakobs heup aan, en daardoor 

raakte Jakobs heup tijdens die 

worsteling ontwricht. 27 Toen zei 

de ander: ‘Laat mij gaan, het 

wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik 

laat u niet gaan tenzij u mij 

zegent.’ 28 De ander vroeg: ‘Hoe 

luidt je naam?’ ‘Jakob,’ 

antwoordde hij. 29 Daarop zei hij: 

‘Voortaan zal je naam niet Jakob 

zijn maar Israël, want je hebt met 

God en mensen gestreden en je 

hebt gewonnen.’ 30 Jakob vroeg: 

‘Zeg me toch uw naam.’ Maar hij 

kreeg ten antwoord: ‘Waarom 

vraag je naar mijn naam?’ Toen 

zegende die ander hem daar. 31 

Jakob noemde die plaats Peniël, 

‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog 

gestaan met God en toch is mijn 

leven gered.’ 32 Zodra hij bij 

Penuel was overgestoken, ging 

de zon over hem op. Jakob liep 

mank. 

 
Zingen: Lied 418: 1 en 2 
“God schenk ons de kracht” 
 
Schriftlezing Evangelie: Lucas 18, 1 - 8 
 

1 Hij vertelde hun een gelijkenis 

over de noodzaak om altijd te 

bidden en niet op te geven: 2 ‘Er 

was eens een rechter in een stad 

die voor God geen ontzag had en 

zich van de mensen niets 

aantrok. 3 Er woonde ook een 

weduwe in die stad, die steeds 

weer naar hem toe ging met het 

verzoek: “Doe mij recht in het 

geschil met mijn tegenstander.” 4 

Maar lange tijd wilde hij dat niet 

doen. Ten slotte zei hij bij 

zichzelf: Ook al heb ik voor God 

geen ontzag en trek ik me van de 

mensen niets aan, 5 toch zal ik 

die weduwe recht verschaffen 

omdat ze me last bezorgt. 
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Anders blijft ze eindeloos bij me 

komen en vliegt ze me nog aan.’ 
6 Toen zei de Heer: ‘Luister naar 

wat deze rechter zegt, al minacht 

hij ook het recht. 7 Zal God dan 

niet zeker recht verschaffen aan 

zijn uitverkorenen, die dag en 

nacht tot Hem roepen? Hij hoort 

hen immers geduldig aan. 8 Ik 

zeg jullie dat Hij hun spoedig 

recht zal verschaffen. Maar als 

de Mensenzoon komt, zal Hij dan 

geloof vinden op aarde?’ 

 
Zingen: Lied 647: 1 en 2 
“Voor mensen die naamloos” 
 
Prediking 
 
Orgel 
 
 
Zingen: lied 647: 3 en 4 
“Voor mensen die vragend,” 
 
 

-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 
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We gaan staan 

 
Zingen: 221: alle drie verzen 

“Zo vriendelijk en veilig als het licht” 
 
Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
 
 
 
 

 

 

 
 

PROTESTANTSE GEMEENTE 
te BLARICUM 

 
Liturgische kleur : groen 

 

Voorganger : ds. Petra Barnard 

Ouderling/Lector : Wil Vooijs 
Diaken : Bas Reitsma 

Organist 
 

: Hendrika Veerman 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                C’est la Vie-huis 
Kerkrentmeesters:  Orgelfonds 
 

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. 
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Pastoraal contact (gastvoorganger) 
 

Onze gastvoorganger, ds. Barnard, is u na de dienst te spreken. 
Ook kunt u met haar contact opnemen per email: petra.c.barnard@planet.nl 
of per telefoon: 035 538 6264. 

 

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 
 

30 oktober 
 

10.00 uur 
 

ds. Jurjen Zeilstra 
 

Wintertijd 

Zondag   6 november 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

Zondag 13 november 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

Zondag 20 november 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra Eeuwigheidszondag 
 

Agenda  
 

Maandag 24 oktober: om 13.30 uur start onze kerkwandeling bij de P van de 
Tafelberg. Na twee regenachtige maandagen hopen we nu op droog weer! 
Wandel met ons mee en geniet van de mooie herfstkleuren. We wandelen zo'n 
anderhalf uur in een rustig tempo. Aanmelden is niet nodig, maar we vertrekken 
altijd wel op tijd! Info bij: anneke.vanthull@kpnpllanet.nl. 
 

Dinsdag 25 oktober 10.00 - 12.00 uur “Leerhuis Poëzie" in ’t Achterom. 
In 2014 verscheen van de hand van prof. dr. Martien Brinkman het boek ‘Hun 
God de mijne? Het gaat over de God van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, 
Martinus Nijhoff en Ida Gerhardt’ en misschien wel de God van u en mij. Op een 
fascinerende en verrijkende wijze bespreekt Brinkman een aantal van hun 
mooiste gedichten. Na deze volgen nog 2 bijeenkomsten, t.w. op 8 en 22 
november 10.00 -12.00 uur. Meldt u zich aan bij ds. Zeilstra, het liefst per mail: 
zeilstar@xs4all.nl, of tel. 6247449. 
 

Woensdag 26 oktober 18.30 - 20.00 uur. Repetitie ‘Dorpskerk Cantorij’. 
 

Woensdag 26 oktober 20.00 uur, Gespreksgroep Oude Dorp o.l.v. ds. Jurjen 
Zeilstra ontmoet elkaar in Pand Achterom inloop vanaf 19.45u met koffie/thee. 
 

Donderdag 27 oktober, ‘Uitstapje in de buurt’ voor onze 70-plus senioren. 
Vandaag bezoeken wij ‘Zending over Grenzen’ een internationale organisatie in 
Almere, die in landen zoals Moldavië, Roemenië en Bosnië-Herzegovina, 
mensen die onder de armoedegrens leven helpen bij het opbouwen van een 
bestaan. Medewerkers zullen over hun organisatie vertellen, we zien een film 
en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Vertrek 13.45 uur vanaf het 
Oranjeweitje. Er wordt zoveel mogelijk met elkaar meegereden. Opgeven bij 
Anne-Marie de Fouw, jetje@family.solconmail.nl of 06-21230727. 
 
 

mailto:petra.c.barnard@planet.nl
mailto:zeilstar@xs4all.nl
mailto:anneke.vanthull@kpnpllanet.nl
mailto:zeilstar@xs4all.nl
mailto:jetje@family.solconmail.nl
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Agenda  
 

 
 

KERKCAFÉ, 20.00 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.45u met spreker: 
landbouweconoom KRIJN POPPE over het thema: ‘Wek geen valse 
verwachtingen over de landbouwtransitie’. Het stikstofdebat laat zien dat de 
problematiek van de landbouw in Nederland groot is. Hoe kunnen we gezond, 
veilig en betaalbaar voedsel produceren? Welke ruimte laten we daarbij aan de 
natuur? Krijn Poppe zal deze problematiek nader belichten en 
oplossingsrichtingen ter discussie stellen. 
Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken 

Bij de uitgang staat een ‘koffiebus’ ter bestrijding van de kosten. 
Voor meer informatie zie de website van www.protestantsegemeenteblaricum.nl 
en Kerkcafé www.pgblaricum.nl 
 

Vrijdag 28 oktober 19.30 uur: Vrijwilligers-Bedankavond met het programma 
‘Vertel me eens wat over vriendschap’ van René van den Beld, hij was indertijd 
onze interim-predikant. Ds. Van der Beld zal met ons het pad van de 
vriendschap verkennen. In een tijd van maximale communicatie met behulp van 
sociale media zijn vragen naar de kenmerken van vriendschap en ook de 
vervuiling en misbruik van het woord extra relevant. Deze en andere vragen 
brengt hij, naar eigen zeggen als ouder wordende padzoeker, aan de orde. Of 
hij het pad zal vinden, ervaren we als vrijwilligers op 28 oktober. Zelf zegt hij 
hierover “Akela, ik doe mijn best”. Hoe dan ook belooft het een boeiende avond 
te worden, waarover u na afloop met een hapje en een drankje kunt napraten. 
Vrijwilligers worden verzocht de scriba mee te delen of u van deze uitnodiging 
gebruik zult maken (scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl). Wij hopen u in 
groten getale te mogen begroeten. De uitnodigingen zijn inmiddels per email de 
deur uit. Heeft u deze niet ontvangen en bent u vrijwilliger van de Dorpskerk? 
Mail dan gaarne met onze scriba voor meer informatie. 
 

Blaricum informatie algemeen. 
Vrijdag 4 november 17.30-21.30 uur wordt de traditionele 
herdenkingsavond/lichtjesavond gehouden, waarbij de overledenen worden 
herdacht die rusten op de Algemene Begraafplaats aan de Woensbergweg 11 
te Blaricum. Deze avond is toegankelijk voor iedereen. 
De begraafplaats zal worden verlicht en bezoekers worden uitgenodigd om zelf 
ook lichtjes mee te brengen en te plaatsen bij het graf van hun dierbaren. 
Kaarsjes zijn ook ter plekke te koop tegen contante betaling. Op de  

http://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
http://www.pgblaricum.nl/
mailto:scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
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Agenda  
begraafplaats zal ook een algemene plek worden ingericht, waar men een 
lichtje kan plaatsen voor overledenen die elders zijn begraven. 
In de aula wordt gratis warme koffie of thee geserveerd en zullen beelden 
worden getoond van diverse overledenen die hier rusten, in herinnering zoals 
ze bij leven waren. Desgewenst kan een foto van de persoon en graf met korte 
levensbeschrijving worden gestuurd naar vincentgmbrugman@gmail.com. 
Dit kan dan vóór 1 november toegevoegd worden aan de presentatie. In 
verband met de duisternis en beperkte verlichting is het verstandig om een 
zaklantaarn mee te nemen. 
Voor nadere informatie kunt u een bericht sturen naar 
haselagermascha@hotmail.com. 

 

Informatie 
 

Op de PGB/WELKOM-pagina wordt de actuele informatie 
over de Dorpskerk bijgehouden. Onderaan dit scherm staan 
de recente Nieuwsflitsen. Met het sturen van een email-
bericht aan scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl. kunt u 

verzoeken uw email-adres aan de distributielijst toe te voegen. Zó blijft u 
geïnformeerd over wat er tussentijds te melden is vanuit onze Dorpskerk. 

 

Bladharken 
 

Zaterdag 19 november 9 - 12 uur. 
Volgende maand gaan we weer gezellig 
samen bladharken om het kerkhof naast 
de Dorpskerk bladvrij te maken o.l.v. 
Harry van Schaik, onze kerkhofbeheerder. 
Halverwege de ochtend is er tijd voor 
koffie met koek. Zet de datum alvast in je 
agenda! (info Harry: 06-15306861). 
 

 

QR-code 
 

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  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Vb] 

mailto:vincentgmbrugman@gmail.com
mailto:haselagermascha@hotmail.com
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
mailto:scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/

