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Welkom en mededelingen  
-allen gaan staan- 
 
Psalm: 100: 1, 2 en 3 
 
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  
gm: Amen 
 
Psalm: 100: 4 
-allen gaan zitten- 
 
Gebed  
 

Lied: 276: 1, 2 en 3 

 
Gebed van de zondag 
 
Bijbellezing Oude Testament: 2 Kronieken 7:11-16 
 

Lied: 275: 1 en 2 

 
Epistellezing: Efeziërs 3:14:21 
 
Lied: 275: 3 en 4 
 
Evangelielezing: Johannes 10: 22-30 
 
Lied: 275: 5 
 
Overdenking 
 



Lied: 687: 1, 2 en 3  

 

Gebeden – stil gebed – onze Vader 
 
-allen gaan staan- 
 
Lied: 675: 1 en 2 
 
Zegen 
 

Gm:  
 
Orgelspel 
--- 
 
 

Inzameling van de gaven  

 

Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers. 

Mensen die weten dat ze binnenkort zullen sterven, willen het liefst in hun 

vertrouwde omgeving zijn, meestal thuis..De stichting verleent  terminale 

zorg  in de thuissituatie door goed opgeleide  vrijwilligers. Dit als aanvulling 

op en in samenwerking met de professionele hulpverleners. 

Hun taak is om mensen in de laatste levensfase bij te staan met aandacht. 

Deze zorg wordt geboden vanuit het idee dat elk mens uniek is en dat elk 

mens dus anders met de dood om zal gaan. De zorg door vrijwilligers kan 

hierbij aanvullend en ondersteunend zijn. 

Naast emotionele ondersteuning van de terminale cliënt en zijn naasten 

kunnen de vrijwilligers de nodige praktische zorg verlenen. Ook kunnen zij 



de mantelzorgers stimuleren om betrokken te blijven bij de zorgverlening 

en het proces van sterven. Uit de aanwezigheid van vrijwilligers kunnen de 

mantelzorgers weer nieuwe moed en energie putten en kan hun 

draagkracht worden versterkt. 

Dit leidt tot de taakinvulling die kort samengevat luidt : 

tijd, aan 

‘Er Zijn'  tijd, aandacht en ondersteuning voor de zieke in de laatste 

levensfase en de naasten. 

 

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 

 

 
 


