
 

 

Liturgiebrief zondag 24 juli 
Wijkgemeente Dorpskerk, HG Bleiswijk 
10.45 uur: ds. mw. A.E.M. Gooijer-Snel 

uit Berkel en Rodenrijs 
gezamenlijke dienst in de Dorpskerk 

 

 

Gezamenlijke zomerdienst in de Dorpskerk 
Het is al weer de derde zomerzondag waarin we samen optrekken 
met onze zusters en broeders van de Open Hof. Deze keer komen 
we weer bijeen in de Dorpskerk. De dienst 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 24 JULI, 10.45 UUR 
ds. Agnes Gooijer-Snel, Berkel en Rodenrijs 

gezamenlijke dienst in de Dorpskerk 
 

kort tekstje bij de dienst: 
"Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. 
Er is maar één ding noodzakelijk" horen we Jezus in de 
Schriftlezing van zondagmorgen zeggen. Misschien voel je je 
aangesproken door deze woorden omdat je die bezorgdheid 
en drukte herkent. Laat je dan met Marta attenderen op het 
enige noodzakelijke en ontdek wat dat is. De huidige 
vakantieperiode is wellicht een mooie gelegenheid om je daar 
opnieuw op te richten.  
 
Welkomstwoord en mededelingen door kerkenraadslid 
 
Zingen: Waarlijk dit is rechtvaardig, Psalm 92:1, 2 en 7 
 
Stilte 
Votum en groet 
 
Inleidend woord 
 
Zingen: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig, NLB 275:1 t/m 5 
 
Gebed  
 
Richtlijn voor ons leven: Psalm 105:4: 
 

Zie uit naar de HEER en Zijn macht,  
zoek voortdurend Zijn nabijheid.  

 
Zingen: Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, Psalm 27:4 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Kindermoment 
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Kinderlied: Zie de zon, zie de maan, Psalm 8b:1 t/m 5 NLB 
 
De kinderen gaan naar de kinderkerk 
 
Schriftlezing: Lucas 10:38-42 NBV door lector Barry Vreugdenhil 
 
Zingen: Heb dank, o God van alle leven, gezang 330:1 en 2 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Heer, ik kom tot U, ELB 226 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Aankondiging collecten: 1e collecte voor een diaconaal doel 
stichting Gave; 2e collecte voor de kerk 
 
Zingen: Grote God, wij loven U, gezang 444:1 en 3 
 
Zegen, gevolgd door een 3x samen gezongen Amen 
 
 
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 

 
  
Informatie diaconale collecte tijdens de gezamenlijke 
diensten. 
 
Zondag 17 juli -24 juli- 31 juli en 7 augustus Stichting 
Gave 

                     

Op de hierboven genoemde zondagen is de eerste collecte 
bestemd voor ons gezamenlijke collectedoel. Elke twee jaar kiest 
één van de diaconieën van Bleiswijk een nieuw collectedoel. 
Voor de komende 2 jaar heeft onze zustergemeente het Anker 
gekozen voor Stichting Gave. 
St, 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 kerkelijke 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.  
De stichting initieert, organiseert en ondersteunt diaconaal, 
missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland. 
 
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 (14 augustus) is de diaconale 
collecte ingebracht door de diaconie van de Open Hof en 
bestemd voor  
Hospice Lansingerland. 
 
Alle collectes worden van harte aanbevolen. 
 
 
 


