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Orgelspel  

Welkom   

Aanvangslied: 451: 1, 2 en 5    

Bemoediging en groet  

Kyriegebed 

Glorialied 305      

Gebed  

Schriftlezing: Psalm 83 na voorspel van de melodie van de berijmde psalm 83  

1Een lied, een psalm van Asaf. 

God, houd u niet stil, 

zwijg niet, God, zie niet lijdzaam toe. 

Uw vijanden roeren zich, 

trots heffen uw haters het hoofd. 

Tegen uw volk smeden zij een complot, 

ze spannen tegen uw lieveling samen 

en zeggen: ‘Kom, wij verdelgen dit volk, 

Israëls naam wordt nooit meer genoemd.’ 

Lied: Psalm 83: 3 en 4  

 
 



 
 

 

 
 

Laat hen beschaamd staan, in verwarring raken 

en eerloos verloren gaan, voorgoed. 



Dan zullen zij weten dat uw naam HEER is, 

dat U alleen de Allerhoogste bent op aarde. 

Orgelspel  

Schriftlezing:  Romeinen 12: 14-21   

Lied 974: 1, 4 en 5  

Verkondiging  

Lied 1009 

Dankzegging – Voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader 

Mededelingen door ouderling van dienst    

Slotlied 834      

Zegen 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bericht van de Diaconie  

De diaconale collecte is aanstaande zondag bestemd voor Stichting 
  Lievegoed 
 

Het ontwikkelen en versterken van eigen kracht en gezondheid door 

antroposofische behandeling en begeleiding  Deze missie vormt voor 

hen de leidraad bij hun zorgverlening, behandelingen en beleid. De 

antroposofie ziet de wereld meer dan een werkelijkheid die je door 

enkel tellen, wegen en meten kunt kennen of verklaren.  

De antroposofie gaat ook uit van een niet materiële werkelijkheid, een 

geestelijke realiteit, die één geheel vormt met alles wat onze fysieke 

zintuigen kunnen waarnemen.  

Ons motto luidt dan ook: 

"Je bent meer dan je denkt" Zij bieden, op basis van hun 

antroposofische identiteit, de best passende specialistische 

behandeling en begeleiding aan mensen met een verstandelijke en/of 

lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en problemen 

op het gebied van psychiatrie en/of verslaving. Bij de begeleiding en 

behandeling staat de individuele ontwikkeling centraal. Ieder mens, 

ook de mens met een aandoening of beperking, kent eigen 

groeimogelijkheden. Bij Lievegoed weten ze uit ervaring dat een 

mens uit meer bestaat dan alleen deze beperking of probleem. Wij 

richten ons niet alleen op wat niet goed gaat, maar vooral op wat er 

wel goed gaat en op het versterken van het gezonde. 

Heel de mens 

Bij hen wordt “heel de mens” gezien. Ieder mens is in de kern gezond 

en zij gaan uit van de eigenheid van ieder mens.  Accent wordt gelegd 

op kwaliteiten, talenten, wensen en mogelijkheden van mensen. 

 

 



Kinderdagcentrum Huize Thomas, Rotterdam 

Huize Thomas is een kinderdagcentrum voor kinderen met een 

verstandelijke beperking of meervoudige beperking in de leeftijd van 

6 tot 15 jaar. Bij Huize Thomas wordt met name de tuinen 

gerenoveerd. De inrichting van de groepen is ruim opgezet, licht en 

heeft een huiselijke, warme sfeer. Rondom het gebouw is een grote 

tuin waar de kinderen buiten kunnen spelen. Wij laten ons inspireren 

door de antroposofie en werken vanuit de heilpedagogie. Belangrijk 

uitgangspunt hierbij is dat ieder mens een gezonde kern/ 

persoonlijkheid heeft.  

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 

 

 

 

 

 


