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Orgelspel  

Openingswoorden 

-allen gaan staan- 

 

Lied: 18: 1 en 9 

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 
 
-allen gaan zitten- 

 

Inleiding op de dienst 

 

Gebed  

 

Loflied: 910: 1, 2, 3, en 4 

Bijbellezing:  Leviticus 25: 25-28 en Deuternomium 25:5-10 

 

Lied: 316: 1 en 4 



Bijbellezing: Ruth 3 

 

Lied: 829: 1, 2 en 3 

 

Overdenking 

 

Lied: 984: 1, 4, 5, en 6 

 

Gebeden – stil gebed – onze Vader 

 

Mededelingen 

 

-allen gaan staan- 

 

Lied: 791: 1, 3, 4  en 6 

 

Heenzending en Zegen 

 

 
 
 
Bericht van de Diaconie 
De diaconale collecte is aanstaande zondag bestemd voor 
Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de 



Oude Rijn, is al eeuwenlang een plek waar hulp gegeven 
wordt aan (arme) Leidenaren, vanuit de kerken. Sinds de 17de 
eeuw was hier de Armenbakkerij waar brood 
gebakken werd voor de armen. Tegenwoordig is Diaconaal 
Centrum De Bakkerij een modern kerkelijk centrum voor hulp 
en dienstverlening. De Diaconie Protestantse gemeente 
Leiden en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de kerken hulp 
aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver 
weg, voor korte of langere duur. Daarnaast heeft een aantal 
maatschappelijke organisaties hier een werk - of 
vergaderplek. De hulpverlening staat open voor iedereen, met 
speciale aandacht voor vluchtelingen, dak - en thuislozen, 
mensen die dreigen te vereenzamen en/of in dringende 
financiële problemen raken. Ook worden enkele projecten in 
het buitenland ondersteund . De tweede collecte is bestemd 
voor de kerk. De opbrengst wordt gelijkelijk verdeeld. 
Behalve via de collecte kunt u bijdragen via: 
- NL NL34 RABO 0373 7321 98. t.n.v. Protestantse Gemeente  
  Wassenaar inzake kerkelijke activiteiten onder vermelding:  
  collecte en datum. 
- U unt ook een bijdrage geven (iDeal) via   
  https://site.skgcollect.nl/97/ of via scannen van de QR-code  
  linksboven. 
- Op de Scipio-App kunt u (via incasso) een collecte tegoed  
  kopen en vanuit dit tegoed een bijdrage aan de 
  wekelijkse collecte 

 
 


