Zondag zes na Pasen
Exaudi
29 mei 2022

Licht in het duister

Dorpskerk - Blaricum
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Orgel: Allegro (uit Sonate in G gr.t.) - Joseph-Hector Fiocco
Welkom en mededelingen

-VoorbereidingStilte
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
We gaan staan

Zingen: Uw woord omvat mijn leven
Lied 119a: 1, 2 en 4
We gaan zitten

Inleiding: Als een deur op een kier staat, zie je niet alles, maar
precies genoeg. Met je nieuwsgierigheid en fantasie kan je het
plaatje compleet maken.
Jezus verschijnt na Pasen verschillende keren aan zijn
vrienden. Een leven zonder hem kunnen ze zich niet
voorstellen, maar Jezus laat door een kiertje al zien dat het
leven verder gaat, ook als Hij er niet meer is.
Kyriegebed
Vgr.
Zo roepen wij U aan.
Allen
Kyrie eleison, Lied 301c (a…k)
Lofzang: Zou ik niet van harte zingen
Lied : 903:1 en 3
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-De Heilige SchriftGebed
Vgr.
Allen

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

Schriftlezing Evangelie: Johannes 14, 15-21
14

kom bij jullie terug. 19 Nog een
korte tijd en de wereld zal Mij niet
meer zien, maar jullie zullen Mij
wel zien, want Ik leef en ook jullie
zullen leven. 20 Dan zul je
begrijpen dat Ik in mijn Vader
ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik
in jullie ben. 21 Wie mijn geboden
kent en zich eraan houdt, heeft
Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de
liefde van mijn Vader en Mij
ontvangen, en Ik zal mij aan hem
bekendmaken.’

Wanneer je iets in mijn naam
vraagt, zal Ik het doen. 15 Als je
Mij liefhebt, houd je dan aan mijn
geboden. 16 Dan zal Ik de Vader
vragen jullie een andere
pleitbezorger te geven, die altijd
bij je zal zijn: 17 de Geest van de
waarheid. De wereld kan Hem
niet ontvangen, want ze ziet Hem
niet en kent Hem niet. Jullie
kennen Hem wel, want Hij blijft bij
jullie en zal in jullie zijn. 18 Ik laat
jullie niet als wezen achter, Ik

Zingen: Volken wees verheugd, jubel, toon uw vreugd,
Psalm 47: 1, 2 en 3
Prediking
Orgel: Andante (uit Sonate in G gr.t.) - Joseph-Hector Fiocco
Zingen: Al heeft Hij ons verlaten,
Lied 663: 1, en 2

-Gebeden en gavenDankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
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(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: Eens, als de bazuinen klinken
Lied 769: 1, 5 en 6
Uitzending en zegen
Allen

Amen, amen, amen.

Orgel: Vivace (uit Sonate in G gr.t.) - Joseph-Hector Fiocco
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PROTESTANTSE GEMEENTE
te BLARICUM

Voorganger
Ouderling/Lector
Diaken
Organist

:
:
:
:

Liturgische kleur : wit
ds. Ben Hengeveld, Huizen
Henk Aertsen
Machteld de Hoop
Peter den Ouden

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

Collecten
Diaconie:
Inloophuis Wording Hilversum
Kerkrentmeesters: Kosten verbonden aan de Eredienst
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)
De gastvoorganger, ds. Hengeveld, is u na de dienst te spreken. Ook kunt u
met hem contact opnemen per email: benh2202@gmail.com of per telefoon:
035-526 8976

Pastorale zorg
Onze predikant ds. Jurjen Zeilstra is na 15 juni weer per telefoon te bereiken
op nummer 035-624 7449 en/of 06-2150 9446 en via email: zeilstar@xs4all.nl
Tot de genoemde datum kunt u voor pastorale zorg contact opnemen met
ouderling Wil Vooijs via telefoonnummer 06-3833 9036

Komende kerkdiensten
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

5 juni Pinksteren
12 juni
19 juni
26 juni

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
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ds. Florida de Kok, Harderwijk
ds. Rianne Veenstra, Almere
ds. Jurjen Zeilstra
ds. Jurjen Zeilstra)

Agenda
Maandag 30 mei 13.30 uur Kerkwandeling; bij goed weer maken we een
wandeling van 1,5 uur o.l.v. onze kerk-wandelcoach Anneke van ’t Hull.
Vertrek bij de parkeerplaats Tafelberg bovenaan de Naarderweg. Denkt u aan
goede wandelschoenen? Opgeven niet noodzakelijk, doch we vertrekken op
tijd! Info: anneke.vanthull@kpnplanet.nl
Dinsdag 31 mei om 10.30 uur Gebedskring in ’t Achterom. Danken en bidden
voor vrede in de wereld en de mensen om ons heen.
Woensdag 1 juni vergadert de cie. Kruispunt van 14-16 uur over plannen
vanaf heden tot einde jaar. Bent u 70-plus en wilt u een idee aan ons
doorgeven v.w.b. het maandelijkse ‘uitje in de buurt’ o.i.d., dan graag contact
opnemen met een van de cie.leden. Bep Boekensteijn: 06-53101347, Sabine
van Dijk, tel. 035-6937258, Tiny de Wit: 06-27893104 of Anne-Marie de Fouw
06-21230727. Alvast dank!
Woensdag 1 juni Cantorijrepetitie in de kerkzaal van 19-20.30 uur.
Vrijdag 3 juni Cie. Kruispunt; er is er géén koffie-ochtend voor onze 70-plus
Senioren in het Achterom i.v.m. het ‘uitje in de buurt’ op zaterdag 4 juni.
Voor de paardenliefhebbers bezoeken we enkele uurtjes de Men-wedstrijd
(districtskampioenschap 2022), georganiseerd door Stad- en Lande ruiters aan
de Meentzoom. Opgeven bij: Anne-Marie de Fouw, telnr. 06-21230727, uiterlijk
3 juni. Vertrek (per auto) vanaf het Oranjeweitje om 11.30 uur. Uiteraard kunt u
ook op eigen gelegenheid gaan, dan zien we elkaar om 11.45 uur op het Staden Lande terrein; toegang vrij.

Informatie
Op de PGB/WELKOM-pagina wordt actuele informatie over
de Dorpskerk bijgehouden. Onderaan deze pagina staan de
recente en oude Nieuwsflitsen.
Als u een email-bericht met uw gegevens stuurt aan:
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl. wordt u aan de distributielijst voor
deze Nieuwsflitsen toegevoegd. Zó blijft u geïnformeerd over wat er
tussentijds te melden is vanuit onze Dorpskerk.
Op www.kerkdienstgemist.nl zijn de diensten in de Dorpskerk op internet via
een livestream met beeld en geluid direct of later te volgen.
En via www.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.
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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]
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