
Orde voor zondag  
25 september 

Startzondag 2022 
 
 

 

‘Aan Tafel!  
 
 

Protestantse Gemeente Wassenaar 
 
 
 
Voorgangers: Ds. Jilles de Klerk en Ds. Esther de Paauw 
Organist: Cees van Delft  
m.m.v. cantorij o.l.v. Anneke en Rijk Jansen 
Rejoice o.l.v. Aad de Winter en projectcantorij o.l.v. Cees van Delft.  



Openingslied: 929  - cantorij o.l.v. Rijk en Anneke Jansen 

 

Opening en welkom – 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 

 

Lied: 385: 1, 2, 3 en 4 

 

Tafelgebed 

 

Gesprek aan tafel  

 

Lied: 981: 1, 2, 3, 4 en 5 

 

Bijbellezing: Jesaja 55: 1-3, 6-7 en 10-13 

 

Preekpitch ds. Jilles de Klerk 

 

Gesprek aan tafel 

 

Lied: Praise the Lord – Rejoice o.l.v. Aad de Winter 

 



Bijbellezing: Lukas 24: 28-35 

 

Preekpitch ds. Esther de Paauw 

 

Gesprek aan tafel  

 

Lied: 992: 1, 2, 3 en 4 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Lied: Onze Vader verborgen – cantorij o.l.v. Cees van Delft  

 

Mededelingen 

 

Lied: 423: 1, 2 en 3 

 

Heenzending en Zegen 

 

Collecte 

Bericht van de Diaconie  

De diaconale collecte aanstaande zondag is bestemd voor de Voedselbank 

Voedselbanken Nederland voorziet begin volgend jaar grote 
problemen. Door de inflatie en de koopkrachtdaling neemt het 
aantal Nederlanders dat afhankelijk is van de voedselbanken toe. 
Tegelijkertijd neemt het aanbod van voedsel af, door antiverspilling 
programma’s van supermarkten en producenten. Veel producenten 
en supermarkten hebben de afgelopen tijd ingezet op minder 
‘verspilling van voedsel’. Dit zijn de restanten waar de 



voedselbanken mede afhankelijk van zijn .‘Dat betekent dat er steeds 
minder voedsel naar de voedselbanken komt. 

Reactie van onze voedselbank in Wassenaar: “Wij kunnen alle 
financiële steun en natuurlijk ook producten erg goed gebruiken in 
deze onzekere periode. Onze opslagcapaciteit is beperkt waardoor 
financiële steun helemaal fijn zou zijn. Wij kunnen dan de goederen 
zelf inkopen, zodat ons magazijn goed gevuld blijft.” 

De berichten zijn voor veel gezinnen niet hoopgevend. De cliënten 
van de voedselbank zullen dit vooral voelen in de portemonnee. De 
oorlog in Oekraïne, de stijgende gasprijzen en de alsmaar stijgende 
inflatie betekenen een afname van de koopkracht. 

Kwadraad heeft ons ook te kennen gegeven dat zij een enorme 
toename zien van het aantal aanvragen om in aanmerking te komen 
voor de voedselbank. Wij verwachten dan ook dat het aantal cliënten 
zal gaan stijgen. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk. 

De opbrengst wordt gelijkelijk verdeeld. Behalve via de collecte kunt u 
bijdragen via:  

-NL 34 RABO 0373 7321 98. t.n.v. Protestantse Gemeente Wassenaar inzake 
kerkelijke activiteiten onder vermelding: collecte en datum. 

-U kunt ook een bijdrage geven (iDeal) via https://site.skgcollect.nl/97/ of 
via scannen van de QR-code aan de 
linkerzijde. 

-Op de Scipio-App kunt u (via incasso) een 
collecte tegoed kopen en vanuit dit tegoed 
een bijdrage aan de wekelijkse collecte. 

 

https://site.skgcollect.nl/97/

