
 

 

Zondag 15 mei 2022 
 



Voorganger:  ds Rudi van Oranje 

Organist     :  Anneke Jansen-Kot 

 

Orgelspel 

 

Welkom  

 

Bemoediging 

 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 

 

Lied (staande): 275: 1, 3, 4 Lied 601 “Licht dat ons aanstoot in de morgen” 

 

Votum en groet 

 
Inleiding - verhaal “ ik heb een geheim" 
 
Stil gebed  
 
tekstlezing 
 
Zingen: lied 807 “Een mens te zijn op aarde” 
 
Gebed bij het openen van de Schriften 
 
Zingen lied 146, (vs 1) “Zing mijn ziel voor God uw Here” 
 
Lezing: Psalm 146 
 
Zingen lied 146 (vs 3) “ Heil wien Jacobs God wil bijstaan” 
 
Lezing Genesis 11: 1-9 
 
Lied: 117d (3 x) 
 
Overdenking 
Pianospel (Predikant) 



 
Gebeden 
 
mededelingen 
 
Zingen: Lied 419 “Wonen overal nergens thuis" 
 
Zegen 
 
Lied 421 :”Vrede voor jou” (predikant zingt het lied een aantal keren solo - 
daarna allen) 
 
Gemeente. Amen 

 

Mededeling: 

Achter in de kerk vind u een aantal van exemplaren van de uitgeprinte versie 

van het beleidsplan erediensten. Het beleidsplan is ook te vinden op de 

website. 

 

Inzameling der gaven in schalen bij de uitgang  

Epafras: 

Sinds 1984 vragen deze stichting aandacht en steun voor Nederlanders die 

vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder 

mens waardevol is, laten zij niemand zitten. 

Met die steun van overheid, politiek, kerken en tal van andere organisaties 

kunnen wij gevangenen bezoeken en hen helpen met het oppakken van hun 

leven. Wat we met de financiële steun en subsidies voor gedetineerden 

gerealiseerd hebben, is terug te vinden in onze jaarverslagen. 

Zevenendertig geestelijke verzorgers uit allerlei kerken zoeken als 

vrijwilliger zo ruim 2600 Nederlandse gevangenen op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 
 


