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K I N D E R N E V E N D I E N S T  

Groepen 1 t/m 8  Marja Koornneef 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O R D E  V A N  D I E N S T  

Welkom  

Aanvangslied Psalm 8 : 1,3,4 
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven  

Moment van stilte 

Bemoediging en groet: 

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER, 
A:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  . . . . 
A: Amen 
 
Drempelgebed  

Gezongen kyriëgebed 1010 : 1,2,3,4   
Geef vrede, Heer, geef vrede  

Gloriatekst 

Gebed om de Heilige Geest  

Kinderlied 288  Goedemorgen, welkom allemaal  

Moment met de kinderen 

Wegzendlied:  

Wij bidden om verhalen  
vol hoop en goede moed. 
God laat Zijn licht hier stralen.  
Hij komt ons tegemoet.  

 
Een boek met mooie woorden 
met plaatjes en een lied:  
zo laat God van zich horen,  
want Hij vergeet ons niet.   

 
De tien woorden: Deuteronomium 5 : 1-21  

Lied 912: 1,2  Neem mijn leven  

Lezing: Spreuken 22 : 1-2 

Lied 843 : 1,2,3,4  Wat te kiezen   

Lezing: Lucas 12 : 13-21  

Lied 912 : 4,5  Neem mijn zilver  

Woorden ter overweging  

Muzikaal intermezzo 

Lied 718 : 1,2,3,4  God, die leven hebt gegeven  

Gebeden – stil gebed – Onze Vader 

De kinderen komen terug uit nevendienst en oppas 

Collecte  

Slotlied  Gaven delen wereldwijd   
(Liederen ter Bemoediging 39, mel. lied 841)  

1.  Wij willen gaven delen 
met mensen wereldwijd. 
Want delen wordt tot helen 
wanneer de ander lijdt. 
De Heer heeft zich gegeven 
en deelde onze nood. 
Zo heelde Hij ons leven, 
Hij is het levend brood.  

 
2.  Ver waren wij gaan dwalen,  

de wijde wereld rond.  
Maar ’t was slechts om te halen 
en hebzucht was de grond. 
Het rijk dat wij zo bouwden 
hield in de tijd geen stand. 
Wat wij als groots beschouwden 
sloeg men ons uit de hand.  

 
3.  Meer dan wij konden dromen  

geschiedt in onze tijd.  
Er is een weg gekomen  
van wederkerigheid.  
Nu leren wij ontvangen; 
zij geven van hun kant. 
Geen strijd meer om belangen 
zo komt Gods rijk tot stand.  

 
Zegen en gezongen Amen 

Gereformeerde Kerk Bleiswijk  
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42e jaargang  nr. 44 

Ds. Gerdina Loeve 
Gezamenlijke dienst 

Kerkenraad: Tjakko Kruit, Arie Alblas 
Erna Pieters 

Beeldpresentatie: Wilfred Straathof 
Lezer: Yvonne Tilstra  
Live stream: Lars Groen  
Organist / pianist: Paul van 't Hoff 
Oppas: Eka Biever, Jan Willem Keijzer  
Koster: Theo de Vries 
Collecten:  1e Diaconie: Stichting GAVE 
 2e Kerk   
 

Thema: Schat-hemeltje-rijk  (Lucas 12:13-21) 

Een man vraagt aan Jezus of hij tegen zijn 
broer wil zeggen dat hij de erfenis met 
hem moet delen. Jezus vraagt aan de 
man wie hem als rechter heeft aange-
steld en waarschuwt voor hebzucht. 
Daarbij vertelt Jezus een verhaal over 
een man die grote schuren bouwt, maar 
zijn leven niet kan bewaren. 
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W E L  &  W E E  

Vorige week is ons gemeentelid, dhr. Ruud Broekhuizen 
(Kompas 7, 2665 BP) thuisgekomen uit het ziekenhuis. Hij 
moet nog wel verschillende onderzoeken ondergaan en 
rustig aan doen. We bidden hem Gods zegen toe. 

Pastorale Raad 

Pastorale zaken 

Voor pastorale zaken of overlijden kunt u in de week van 
25 juli t/m 31 juli kunt u contact opnemen met Tjakko Kruit, 
tel. 06-52083333 of email tjakko.kruit@gmail.com 

In de week van 1 augustus t/m 7 augustus kunt u contact 
opnemen met Marijke Straathof, tel. 06-11218709; email 
marijke.straathof@live.nl 

In de week van 8 augustus t/m 14 augustus kunt u contact 
opnemen met Sjoerd de Jong, tel. 06-22496563 of email 
sjoerd.dejong@hach.com 

 
M E D E D E L I N G E N  

Opbrengst van de collecte voor de kerk afgelopen 
week  

De collecte voor de kerk heeft in de weken van 10 en 
17 juli 2022 in totaal € 188,50 opgebracht. Alle gevers 
hartelijk dank hiervoor! 

Wilt u ook deze week aan de wekelijkse collecte voor de 
Open Hof bijdragen?  

Dit kan op verschillende manieren:  

 U kunt (anoniem) aan de collecten 
(voor diaconie en kerk) bijdragen 
door de QR-code hiernaast te 
scannen.  

 Klik op de link: 
https://site.skgcollect.nl/452/gift/formulier.html?id=6977 
om via SKG-collect bij te dragen aan de collecten (voor 
diaconie en kerk) van de Open Hof.  

 Natuurlijk is ook een storting op de volgende rekenin-
gen heel welkom:  

NL13 RABO 0373709102 voor de diaconale collecten  
NL73 RABO 0373711999 voor de kerk 

 Het is ook mogelijk om na afloop van de kerkdienst (het 
liefst voordat u gaat koffie drinken) collectebonnen, als 
bijdrage aan de collecten, in de kistjes, die daarvoor op 
de tafel in de hal staan, te deponeren. 

Nogmaals namens het College van Kerkrentmeesters 
hartelijk dank! Mogen wij ook deze week (weer) op uw 
financiële steun rekenen?                                    Arie Stougie 
 
 

Collecte vandaag voor Stichting GAVE 

Stichting Gave is een interkerkelijke 
organisatie voor het werk onder 
vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. 
Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die 
naar ons land komt, wordt gezien en geliefd. 

In 1992 begon een groep jonge christenen, die zich 
geroepen voelden met Gods liefde naar vluchtelingen om 
te zien. Ook in die periode kwamen er veel vluchtelingen 
naar Nederland. Er bestond een lacune: veel vluchtelingen 
werden niet bereikt met het Evangelie. Ook bleken ker-
kelijke gemeenten in veel plaatsen behoefte te hebben 
aan hulp en advies. Hun eigen ervaringen gebruikten zij 
om de kerkelijke gemeenten te adviseren. Ze richtten 
hiervoor een stichting op met de naam GAVE: Gastvrijheid 
aan Asielzoekers door Vriendschap en Evangelisatie. 
Dat groeide binnen enkele jaren uit tot de interkerkelijke 
Stichting Gave. 

Bij GAVE werken ongeveer zestig medewerkers. Met  
hun kennis en passie helpen ze het (lokale) werk onder 
vluchtelingen. Zij werken als vrijwilliger of ontvangen 
salaris op grond van de hoogte van giften die voor hen 
binnenkomen van o.a. particulieren en 
kerken. Ook in Lansingerland wonen 
vluchtelingen. Zij hebben behoefte aan 
hulp en contact. Dat kan alleen met 
uw/jouw steun. Met uw/jouw gift geef je 
vluchtelingen kracht om moed te houden. 
 

Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk 

Volgende week 7 augustus a.s. is er een gezamenlijke 
dienst in de Dorpskerk. LET OP: De dienst begint om 
10.45 uur. 
U kunt de dienst live of later volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/924 
U krijgt voor die zondag geen Zondagsbrief.  
Wel zult u een Liturgiebrief ontvangen. 
 

D I E N S T E N  K O M E N D E  W E K E N  

Zondag 7 augustus 2022 om 10.45 uur in Dorpskerk 

Ds. Wim de Bruin 
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk 
Collecte:   1e  Diaconie: Stichting GAVE 
 2e  Kerk 
 

Zondag 14 augustus 2022 om 9.30 uur in Open Hof 

Ds. D. Sikkema, Zoetermeer 
Gezamenlijke dienst in de Open Hof 
Koster: Bert Engelberts 
Collecte:   1e  Diaconie: Hospice Lansingerland 
 2e  Kerk 

K O P I J  Z O N D A G S B R I E F  

Kopij vóór donderdag 12.00 uur bij  
zondagsbrief@openhofbleiswijk.nl 

Wel en Wee graag aanleveren voor donderdag 9.00 uur 
bij degene die deze week aanspreekpunt is voor het 

pastoraat (zie elders in deze zondagsbrief). 

U kunt de dienst live of later volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/834 

A G E N D A  

Za. 6 aug. 11.00 Viering in De Tuinen, verzorgd door 
Ger. Kerk Open Hof 

mailto:tjakko.kruit@gmail.com
mailto:marijke.straathof@live.nl
mailto:sjoerd.dejong@hach-lange.nl
https://site.skgcollect.nl/452/gift/formulier.html?id=6977
https://kerkdienstgemist.nl/stations/924
https://kerkdienstgemist.nl/stations/834
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Opbrengsten en afdrachten collectes Diaconie Open Hof Bleiswijk 

In de afgelopen periode hebben wij voor onderstaande doelen gecollecteerd. 
De gelden zijn inmiddels afgedragen. 

 

Datum  Collectedoel  Collectegeld  Afgedragen 

12 juni 2022 Stichting De Pietersberg € 165,13 € 165,13 
 
19 juni 2022 Stichting Noodhulp Lansingerland € 141,73 € 141,73 

 

De Diaconie Open Hof Bleiswijk bedankt u heel hartelijk voor uw gaven. 

 

 

WOORDZOEKER MOZES 

Streep onderstaande woorden door in 
de woordzoeker hiernaast.  

De overgebleven letters vormen een 
uitspraak uit Numeri 20. 

 
AANGEZICHT – AARON – BELOOFDE 

BEVEL – BOOS – BRENGEN – DRENKEN 

DRINKWATER – EGYPTE – GEBLEVEN 

GEBODEN – GEEN – GEHEILIGD 

GEMEENTE – GESTORVEN – GEVEN 

GRANAATAPPEL – GROEIEN 

HAND – HEERLIJKHEID – HERE 

HEILIGDOM – KADES 

INGANG – ISRAELIETEN – KOREN 

LAND – LIEVER – MENSEN 

MERIBA – MIRJAM – MOPPEREN 

MOZES – NEEM – NIET – OORD 

OPHEFFEN – ROTS 

SAMENKOMEN – SLAAN – SPREEK 

STAF – TENT – TEVOORSCHIJN 

TOT – TWEEMAAL – TWISTEN 

VEE – VERTROUWD – VERWIJT 

VIJGEBOOM – VOLK – WAAROM 

WATER – WIJNSTOK 

WOESTIJN – ZOEKEN 


