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Voorafgaand aan de dienst luisteren we naar:   
Voluntary in D van John Stanley(1712-1786) 
  
Welkom 
 
Zingen (staande): Lied 630: 1, 2 en 3  
 
Bemoediging en groet  
 
 v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
 g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
 v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 g. en niet laat varen het werk van zijn handen 
 

v: Genade zij u en vrede  
     van God onze Vader  
     van Jezus Christus, de Zoon 
     door de Heilige Geest,  
 g: Amen    

 
- we gaan zitten    –  

 
Risus paschalis  
 
Lied 624: 1 en 3  
 
Kyriëgebed  
 
Glorialied 871 
 
Met de kinderen  
 
Gebed bij opening van het Woord  
 



Schriftlezing: Matteüs 28: 1-7  
 
Lied 639     
 
Schriftlezing:  Matteüs 28: 8- 20 
 
Muziek: Allegro uit Concerto in D van G. Torelli (1758-1709) 
 
Verkondiging  
 
Zingen: Lied 628: 1, 2, 6 en 7  
 
Voorbede - Stil gebed - Onze Vader 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst  
  
Zingen (staande):  Lied 634 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Collectedoel Vincentius Vereniging 17 april 2022 
 
Vereniging 
De Vincentiusvereniging Den Haag bindt de strijd aan tegen 
financiële, sociale, gezondheids- en culturele armoede. Dit 
gebeurt lokaal, op persoonlijk zowel als algemeen vlak. 
Daarnaast steunt de vereniging ondernemingen met dezelfde 
eigenschappen. Door het werk van de Vincentiusvereniging 
Den Haag krijgen mensen die leven van een minimaal inkomen 
de mogelijkheid zich fatsoenlijk te kleden (Kledingbeurs), hun 
kinderen speelgoed om mee te spelen (Speelgoedbeurs) en 
kunnen sociaal armen samenkomen voor dat broodnodige 
persoonlijke contact (Sociaal Café). 
 

VINCENTIUS KLEDINGBEURS          
 
 
 

De Vincentius Kledingbeurs (VKB) in Den Haag is er om 
mensen kwalitatief goede en zeer betaalbare kleding te bieden. 
Daarnaast wordt een breed scala aan boeken, spelletjes en bric-
á-brac verkocht, tegen zeer lage prijzen. De opbrengst van de 
beurs gaat volledig naar goede doelen in Den Haag en 
omstreken. 
De VKB wordt gerund door een leuke groep vrijwilligers tussen 
de 18 en 65 jaar. De enthousiasten medewerkers maken het 
verschil door de cliënten te helpen en de winkel tip top in orde 
te houden. 
  

https://www.vincentiusdenhaag.nl/vereniging/intranet/projecten-(documenten)/vkb-(documenten)
https://www.vincentiusdenhaag.nl/vereniging/intranet/projecten-(documenten)/speelgoedbeurs-(documenten)
https://www.vincentiusdenhaag.nl/activiteiten/sociaal-cafe


Jaarlijks wordt de winkel bezocht door enkele honderden 
mensen. Het karakteristieke winkelpand van de VKB aan het 
Westeinde 171 in Den Haag bestaat uit twee verdiepingen. De 
eerste etage is volledig gericht op de verkoop van de kleding. 
Begane grond is er voor de boeken, spelletjes en bric-á-brac. De 
bezoekers worden ontvangen met een lekkere kop koffie met 
iets lekkers erbij. 
  
Het aanbod van kleding is zowel voor vrouwen als mannen. 
Iedereen is van harte welkom! Zij kunnen altijd nieuwe of 
tweedehands kleding en goederen kwijt in hun winkel. Deze 
kunnen worden afgegeven tijdens de openingsuren of na een 
telefonische afspraak via nummer 070-3648408. 
Zie ook voor nadere informatie: www.vincentiusdenhaag.nl  

  
De openingstijden van de kledingbeurs zijn: 
Elke vrijdag tussen 12:00 en 16:00.  
De locatie van de VKB is aan het Westeinde 171 in Den Haag 
 
Financiële steun: 
Behalve de collecte in de kerk kunt u uw gave voor de collectes 
storten op onderstaande manieren. De opbrengst wordt 
verdeeld over de diaconie en de kerk. -NL 34 RABO 0373 7321 
98 tnv. Protestantse Gemeente Wassenaar inzake kerkelijke 
activiteiten onder vermelding van collecte en datum. – 
U kunt ook een bijdrage geven (iDeal) via 
https://site.skgcollect.nl/97l of via de QR code in de liturgie.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vincentiusdenhaag.nl/
https://site.skgcollect.nl/97l


 

Kerkbalans 
In januari heeft u allemaal een envelop ontvangen van de actie 
kerkbalans. 
Allereerst wil ik de diegenen die een toezegging hebben gedaan 
hartelijk danken voor hun gift.   
Uw bijdrage hebben wij hard nodig omdat wij met elkaar alle 
kosten dragen. 
Na een eerste inventarisatie is gebleken dat er nog veel mensen 
geen toezegging gedaan hebben. Dit kan komen omdat u het 
vergeten bent, de envelop niet heeft ontvangen, het komt even 
niet uit, daar zijn veel redenen voor te bedenken. 
In deze onzekere tijden willen wij de actie kerkbalans nog extra 
bij u onder de aandacht brengen. de schadelijke gevolgen van 
het coronavirus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid 
kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk. 
wij hebben uw bijdrage hard nodig. 
In de komende weken kunt u als u nog geen toezegging heeft 
gedaan een telefoontje verwachten van de commissie actie 
kerkbalans. u kunt ook contact opnemen met het kerkelijk 
bureau als u hierover vragen heeft. 
Wij hopen dat u wanneer u nog geen toezegging heeft gedaan 
dit alsnog wilt doen. banknummer actie kerkbalans is  
hieronder vermeld.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters 
 
U kunt uw donatie aan de Kerkbalans overmaken ten gunste 
van 
De Protestantse Gemeente te Wassenaar 
NL84RABO0373732171 
Onder vermelding Kerkbalans 
 



 
 
 
 
 
 
 


