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Klokluiden 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen (door ouderling van dienst) 
 
-allen gaan staan- 
 
Lied 276 Zomaar een dak boven wat hoofden 
 
Votum en groet: 
vg: Onze hulp is in de naam van de Heer 
gm: die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg: die trouw houdt in eeuwigheid 
gm: en niet laat varen het werk van zijn handen. 
vg: Genade zij u en vrede van 
 God, onze Vader en van 
 Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest 
gm: Amen 
 
-allen gaan zitten- 
 
Drempelgebed 
Gebed (of gezongen Kyrie en Gloria –lied 299 e uit het nieuwe liedboek) 
loflied (niet in advent en veertigdagentijd) 



 
de kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars, kinderen gaan 
naar de nevendienst 
 
Schriftlezing(en): Sefanja 1,14-2,3  
 
Lied 275: 1-3 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
 
Marcus 13,14-27 
 
Lied 275: 4,5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
 
Overdenking 
 
Lied 634 U zij de glorie 
 
Gebeden – stil gebed – onze Vader 
 
Kinderen aan het woord  
 
-allen gaan staan- 
 
Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Zegen 
Gm:  

 
Orgelspel 
--- 
 

Voorganger: J.W. van der Straten 

Organist: Rijk Jansen 

 
 



Collecte bij de uitgang 
 
De collecte wordt gelijkelijk tussen Diaconie en kerk verdeeld 
- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en vanuit 
dit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen. 
- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal) 
- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373 7321 
98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten 
 
Diaconaal doel: 
De geschiedenis van Stichting SIV begint in 1964. De diaconieën van 
verschillende protestantse kerken uit de regio Den Haag begonnen dat jaar 
met het organiseren van vakantieweken voor mensen met een lichamelijke 
beperking via het “Samenwerkingsverband Invaliden Vakantieweken”. Het 
bleek al snel een groot succes: gasten en vrijwilligers genoten van de 
vakanties en gingen jaar na jaar mee. In 2004 ging het SIV verder als 
stichting. De activiteiten bleven hetzelfde: een heerlijk weekje op vakantie 
voor mensen die dat niet zouden kunnen zonder de inzet van onze trouwe 
vrijwilligers. Nog altijd wordt het werk ondersteund door de protestantse 
diaconieën uit Den Haag, Delft, Zoetermeer en omgeving. 
Doelstelling 
De doelstelling van Stichting SIV is om mensen met een (ernstige) 
functionele beperking, wonende in Den Haag en omstreken, in staat te 
stellen om voor een betaalbaar bedrag te genieten van een vakantie. Dit 
vindt plaats in aangepaste vakantiehuizen op een mooie plek in Nederland. 
Het doel wordt verwezenlijkt door de inzet van vele vrijwilligers die hart 
hebben voor de medemens 
 


