
 

 

Liturgie kerkdiensten 
in de Dorpskerk te Bleiswijk 

Zondag 21 november 2021  
11.00 uur,  Eeuwigheidszondag 
Voorganger: ds. W.M. de Bruin 

19.00 uur, Jeugddienst met  
ds. mw. S. Voskuil-Dijkshoorn  

 

LITURGIE ZONDAGMORGEN 21 NOVEMBER, 11.00 UUR 
(zie voor teksten van liederen/Bijbellezing de meegestuurde 
liturgie) 
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we onze 
gestorvenen. Daarbij richten we ons op Gods toekomst: de nieuwe 
hemel en aarde die komen zullen. Een bron van troost en kracht 
voor allen die rouw dragen en een moeilijke weg gaan. 
 

Orgelspel - Welkom en mededelingen 
Stilte voor persoonlijk gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Zingen: Psalm 42: 7 
Gebed om de heilige Geest 
Kindermoment en kinderlied: 
Zingen: Alles wordt nieuw I, 30: 1 (met refrein) 
(daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk) 
Schriftlezing: Openbaring 14: 1-3 en 13 (NBV21) 
Verkondiging over vers 13   “Wij weten ons getroost”  
Zingen: Evangelische Liedbundel 396: 1 (met refrein)     
Wij herdenken de overledenen. 
Namen worden genoemd en rozen worden geplaatst.  
Daarna gaan we staan.  
Na een moment van stilte zingen we een lied. 
Zingen: Gezang 109: 1 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Collecten: 1. Jeugdwerk; 2. Kerk 
Zingen: Gezang 300: 1, 6 
Zegen, beantwoord met een gezongen 3x amen - Orgelspel 
 

HELAAS WEER AANMELDING VOORAF NODIG 
De actuele corona-situatie noopt ons helaas om de komende 
zondagen weer over te gaan tot het aanmeldsysteem. 
Dit geldt zowel voor de ochtend- als avonddiensten. 
 
Het is heel vervelend, maar we vragen uw en jouw begrip. Daarom: 
Meld u/jou aan (voor de ochtend of avond) via het mailadres: 
                   reservering@dorpskerkbleiswijk.nl 
We verdelen de plaatsen zo eerlijk mogelijk. In de loop van 
zaterdag krijgen u en jij daarvan bericht. 
 
Ook benadrukken we – in lijn met de nieuwe PKN-richtlijnen – het 
ingetogen zingen en wordt het aantal te zingen verzen in de 
samenzang teruggebracht. 
 
Voor de jeugddienst met koor van zondagavond gelden nog 
aanvullende regels, die op de volgende pagina staan vermeld. 

 
 
UITZENDING VIA 
LIVESTREAM 
Beiden kerkdiensten 
worden uitgezonden via 
de livestream.  
Makkelijk te vinden via de 
website Kerkdienstgemist.nl 
of de link op de link op 
www.dorpskerkbleiswijk.nl 
 
 
 

KINDERKERK  
Er is weer elke week kinderkerk en oppas. Ben je er bij? 
 
COLLECTEN 
In de kerk staan bij de uitgang mandjes voor de collecten. Ook via 
de digitale collectelink of ‘spaarpotjes’ thuis kunt u/jij iets geven.  
Mogen we ook op uw/jouw bijdragen blijven rekenen? 
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JEUGDDIENST ZONDAGAVOND 21 NOVEMBER, 19.00 uur 
MET YMCA GOSPEL CHOIR 
 
Ook voor deze dienst is aanmelding nodig!  
Zie de informatie bij de ochtenddienst en de begeleidende 
brief. 
 
Thema: Rijk. 
Voorganger: ds. Simone Voskuil 
Koster:  Henny Maasland 
Muziek: YMCA 
 
* Voor de dienst: lied door YMCA: Jesus will meet you there                               
* Afkondigingen en woord van welkom 
 
* Aanvangslied door allen: Opwekking 807 God van Licht  
* Stilte voor God en elkaar  
* Gods belofte en groet 
* Lied door YMCA: Higher and higher 
 
* Gebed  
* Lied door YMCA: When you open your eyes 
 
* Intro op het thema:  filmpje 
* Bijbellezing (Bijbel in Gewone Taal):  
 Lucas 12: 13 t/m 21 en Lucas 12: 22 t/m 34 
* Lied door YMCA: God is good 
 
* Overdenking: “Rijk” 
* Lied door YMCA: Go peaceful 
 
* Dankgebed 
* Collecte: bij de uitgang staan mandjes en er kan ook online 
gedoneerd worden 
* Lied door allen: Opwekking ‘Prijs Adonai’ 
* Zegen 
* Na de dienst nog een lied door YMCA: Glory bound 
 
 

 

 
 
Als wij denken aan de toekomst, waar denken wij dan aan? De 
meesten van ons zullen vooral denken aan het opbouwen van 
zekerheden: een vaste baan, een vast inkomen, spaarrekening 
etc. Dat zie je ook in de gelijkenis van de rijke boer die zijn 
toekomst denkt veilig te stellen met veel bezit. Jezus leert ons 
echter iets anders, namelijk: zoek eerst Gods Koninkrijk. Wat 
betekent dat voor ons leven nu? 
 
Koorzang in de kerk 
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zal het koor tijdens 
deze jeugddienst in de koorruimte van onze kerk plaatsnemen. 
Daar zullen ze ook zingen. Niet zichtbaar dus vanuit de kerkruimte, 
wel prima hoorbaar en daarop willen we ons graag richten. 
 
Op deze manier scheiden we het koor (dat onderling geen 1,5 meter 
hoeft te houden en zelf een ctb-check doet) ruimtelijk van de 
gemeente, waar wel de 1,5 meter regel geldt. Het koor kan in de 
koorruimte ook voluit zingen, terwijl dit anders niet mogelijk zou zijn. 
 
We hebben deze maatregelen genomen aan de hand van het 
nieuwe advies van onze landelijke kerk (PKN) en de interkerkelijke 
werkgroep van kerken (CIO). Het is niet leuk, maar we hopen op 
deze manier toch een mooie jeugddienst te beleven. 


