
 

 

Liturgiebrief zondag 10 juli 
Wijkgemeente Dorpskerk, HG Bleiswijk 
10.45 uur: prop. mw. M. Eikelenboom-

Den Uil, Lopikerkapel 
gezamenlijke dienst in de Dorpskerk 

 

 

Gezamenlijke zomerdiensten 
Deze zondag is de eerste van zes gezamenlijke zomerdiensten met 
onze zusters en broeders van de Open Hof. Deze eerste 
gezamenlijke dienst is in de Dorpskerk en begint om 10.45 uur. 
Er is deze zondag geen avonddienst. Goede zondag gewenst! 
 
Crèche en kinderkerk gaan gewoon door 
Voor de allerkleinsten is er oppas in De Rank. Voor de andere 
kinderen is er kinderkerk. Want…, we gaan gewoon door. Dus als 
je niet op vakantie bent, kom en doe mee! 
 
Uitzending via de livestream 
De dienst wordt online uitgezonden: www.kerkdienstgemist.nl 
(‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen) of via 
www.dorpskerkbleiswijk.nl 
 
Korte versie liturgiebrief 
In deze weken waarin ds. Wim de Bruin op vakantie is, ontvangen u en 
jij een korte versie van de liturgiebrief. Dit wordt deze weken verzorgd 
door onze scriba, dhr. Gijs van Laviere. Mocht er een probleem zijn  
met de ontvangst, mail naar scriba@dorpskerkbleiswijk.nl 
 

             

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 10 JULI, 10.45 UUR 
prop. mw. M. Eikelenboom-Den Uil, Lopikerkapel 

gezamenlijke dienst in de Dorpskerk 
 
- Welkom en mededelingen 
  
- Zingen: Psalm 25: 2 en 3  
  
- Stil gebed, votum en groet 
  
- Zingen: Psalm 25: 4 
  
- Wetslezing: Deuteronomium 30: 9-14 
  
- Zingen: Gezang 7: 1 en 4  
  
- Gebed om de opening van het Woord 
  
Kindermoment/Een woordje voor de kinderen. 
-
 Kinderlied: https://www.youtube.com/watch?v=xCvHjG
8Dtys Wij zullen gaan om de wereld te vertellen 
  
- Schriftlezing door lector: Handelingen 8:26-40 
  
- Zingen: Gezang 51: 1, 2 en 3 
  
- Verkondiging 
  
- Zingen: Gezang 477: 1 en 2 
  
- Dankgebed en voorbeden besloten door het Onze Vader, 
na een moment van stil gebed 
  
- Aankondiging collecten: 
 
1e collecte Diaconaal doel, stichting Avavieren ( zie 
hieronder) 
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2e collecte voor de kerk 
 
In de kerk staan aan de uitgang offerkisten om uw gaven 
in te deponeren. Ook is er de mogelijkheid via de bank of 
via de app 

 
  
- Slotlied: Op Toonhoogte 379 Heer, Uw licht en Uw 
liefde schijnen 
- Zegen, gevolgd door een samen gezongen 3x ‘amen’ 
 
 
Informatie diaconale collecte tijdens de gezamenlijke 
diensten. 
 
Zondag 10 juli: 
St. Avavieren, ’s Gravenzande  
Stichting Avavieren, aangepast vakantie vieren, maakt vakantie 
vieren met een handicap of een dagje uit met een beperking voor 
iedereen mogelijk. Kinderen en volwassenen met een beperking 
hebben de ruimte en voorzieningen om te genieten van een fijne 
dag uit of een heerlijke strandvakantie aan de kust van ’s 
Gravenzande. 
Op Strandpark Vlugtenburg staan 9 schitterende zorgbungalows 
met alle hulpmiddelen die mensen met een beperking nodig 
hebben, zodat ook zij kunnen genieten van het strand, de zee en 
de mooie omgeving in het Westland. 
Zo wordt vakantievieren voor iedereen mogelijk. 
 
In de eerste gezamenlijke dienst is de diaconale collecte 
ingebracht door de diaconie van de Dorpskerk. De  4 
gezamenlijke diensten erna is de diaconale collecte ingebracht 
door de gezamenlijke diaconieën en bestemd voor de Stichting 
Gave. 
 

In de laatste gezamenlijke dienst is de diaconale collecte 
ingebracht door de diaconie van de Open Hof en bestemd voor  
Hospice Lansingerland. 
 
Alle collectes worden van harte aanbevolen. 
 
Jeugdwerk: 
 
In de week van 11 juli tot en met 15 juli organiseert  
SAYF Lansingerland (voorheen DOCK3B) een zomerweek met 
“Thema Around The World” in Bleiswijk. 
 
Deze wordt gehouden op het speelveld bij de Gruttostraat.  
 
Voorde kinderen van 4-12 jaar elke middag van 13:30 -16:30 uur 
Voor de jeugd van 12-16 jaar elke avond van 19:00 – 21:00 uur 
 
Programma:  
 
Maandag 11 juli:   Spelletjeskamp 
Dinsdag 12 juli:     Schminken 
Woensdag 13 juli: Toernooiendag 
Donderdag 14 juli: Waterpret 
Vrijdag 15 juli:       Springkussen & BBQ 
 
En elke dag ook nog andere activiteiten zoals voetballen en 
knutselen of zomaar lekker chillen. 
 
Komen jullie ook? 
 


