ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 19 juni 2022
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 1e Zondag van de Zomer ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster

: dr. Cristina Pumplun uit Amsterdam
: Marjon van Straten- Fennema
: Kees van Krimpen
: Dirk Out
: Huib Hoogeveen

INTREDE
Orgelspel: ‘Hilff, Herr Jesu, lasz gelingen’ van Gottfried August Homilius (1714-1785)
Woorden van welkom- door de ouderling van dienst
Stilte
Bemoediging
Voorganger
Allen
Voorganger
Allen
Groet
Voorganger
Allen

:Onze hulp is de naam van de Heer
:die hemel en aarde gemaakt heeft
:die trouw houdt tot in eeuwigheid
:en niet laat varen het werk van zijn handen.
: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
:Amen.

Intredelied: Lied 283: 1, 2, 3, 4 en 5
Gebed om ontferming
Loflied: Lied 273: 1, 2 en 3
Gebed van de zondag
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HEILIGE SCHRIFT
Eerste lezing: Psalm 43
1
2

3
4
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Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak.
Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog.
U bent toch mijn God, mijn toevlucht,
waarom wijst u mij af, waarom ga ik gehuld in het zwart,
door de vijand geplaagd?
Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden
en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont.
Dan zal ik naderen tot het altaar van God,
tot God, mijn hoogste vreugde.
Dan zal ik u loven bij de lier, God, mijn God.
Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.

Zingen: Psalm 43: 1, 3 en 4
Tweede lezing: Johannes 16: 23b-30
23b
24

25

26
27
28
29
30

Ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam –
hij zal het je geven.
Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd,
maar vraag het en je zult het ontvangen.
Dan zal je vreugde volmaakt zijn.
Ik heb jullie dit alles in beelden verteld,
maar er komt een tijd dat ik niet meer in beelden spreek,
maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel.
Als je dan iets vraagt in mijn naam,
hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen,
want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben
en geloven dat ik van God ben gekomen.
Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen,
nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader.’
Toen zeiden de leerlingen: ‘Ja, nu spreekt u rechtstreeks en niet in beelden.
Nu begrijpen we dat u alles weet en dat niemand u iets hoeft te vragen,
nu geloven we dat u van God bent gekomen.’

Zingen: Lied 974: 1, 3 en 5
PREEK
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Zingen: Lied 863: 1, 2, 5 en 6
GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: Habitat for Humanity Haarlem / 2e: Kerk
Habitat for Humanity is een internationale non-profit hulporganisatie die zich ten doel
stelt armoedebehuizing de wereld uit te helpen. Haar uitgangspunt is dat ieder mens
recht heeft op een veilig en degelijk onderkomen. Dit brengt Habitat for Humanity tot
uiting in het bouwen van betaalbare woningen. Habitat for Humanity heeft
wereldwijd sinds 1976 meer dan 150.000 huizen gebouwd. Habitat for Humanity is
geen weggeefprogramma. Naast een aanbetaling voor het huis en de maandelijkse
(renteloze) hypotheekaflossing, investeren de bewoners honderden uren in de bouw
van hun eigen huis en dat van anderen. U kunt uw bijdrage overmaken op
NL79 INGB 0000 0062 61 van Habitat for Humanity o.v.v. collecte 19 juni.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59
Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide
collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.
Orgelspel

Als er een gedachtenis is zal deze hier door de ouderling uitgesproken worden
Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961
____________________________________________________________________
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 978: 1, 3 en 4
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Toccata in G van Théodore Dubois (1837-1924)
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COLLECTEBONNEN
Aan iedereen die nog muntgeld inzet om de gaven te geven willen we vriendelijk
maar ook met nadruk vragen om over te stappen op collectebonnen. Muntgeld is
namelijk niet meer in te wisselen bij de bank. Collectebonnen van 1, 2 en 5 euro zijn
te koop of te bestellen bij het Kerkelijk Bureau.
Wat zijn we blij dat we weer een goede bezetting hebben in de kerk en dat is ook te
zien aan het collectegeld dat binnenkomt. Al heel veel mensen maken gebruik van
de handige GIVT-app. Voor wie dat nog niet doet willen we dat toch aanraden. Het
instellen en gebruiken is heel eenvoudig.
Hoe kunt u collectebonnen bestellen:
U belt, mailt of komt langs tijdens de openingstijden op het kerkelijk bureau en geeft
door welke bonnen u zou willen ontvangen. De vellen bestaan uit 20 zegels.
Een vel met coupons van 1 euro kost € 20,00
Een vel met coupons van 2 euro kost € 40,00
Een vel met coupons van 5 euro kost € 100,00
U maakt het totaalbedrag van de bestelde coupons* over op rekeningnummer
NL74 RABO 0373 7165 40 t.n.v. Prot. gemeente te Bloemendaal en Overveen,
onder vermelding van “collectebonnen”.
*Per 1 januari 2021 is er een aanpassing doorgevoerd in de giftenaftrek. Het artikel
wat de giftenaftrek in de inkomstenbelasting regelt wordt zo aangepast dat
bevoordeling of bijdrage in contant geld niet als gift wordt toegestaan. Met deze
bepaling verdwijnt de aftrek voor alle contante betalingen aan ANBI-instellingen
waaronder deurcollectes en collectebonnen. Een afgegeven kwitantie zal dus niet
meer voldoen en hierdoor blijven alleen nog betalingen die via een bankrekening
traceerbaar zijn aftrekbaar.

MEDEDELINGEN
Agenda
di 21/6
do 23/6

16.30
20.00
10.30

Redactievergadering, KC
Kerkenraadsvergadering, Consistorie
Koffieochtend, KC

Koffieochtend
Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen voor een
kopje koffie. Uw gastheer is ds. Jaap van de Meent.
Zondag 19 juni 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met dr. Cristina Pumplun uit Amsterdam
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De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren
Vanaf vandaag nieuw: Orgelpunt door Dick Koomans
Dick Koomans brengt in de uitzending van 19 juni het jaar 1685 in herinnering.
In dat jaar zijn Bach, Händel en Scarlatti geboren. Maar 2022 is ook het jaar waarin
we gedenken dat César Franck 200 jaar geleden is geboren. Het is dus nog niet zeker
wat Dick zal gaan presenteren.
We laten ons verrassen…
Dinsdag 21 juni 2022 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. André van der Stoel, Amsterdam
Organist: Wilbert Magré

Dienst zondag 26 juni 2022 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Florida de Kok uit Utrecht
U bent van harte welkom in de kerkdienst
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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