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- Voorbereiding – 
 

Bij binnenkomst word je uitgenodigd om naar één van de 
‘belevingsruimten’ te gaan die zijn ingericht in de kerk. Na een kort 
belevingsmoment in deze ruimte komen we gezamenlijk bijeen in de 
kerkzaal. 
  
Inleidende muziek 
Luiden van de bel 
Aansteken van de kaarsen  
 
Woord van welkom door Hannie Verkerk 
 
Wij gaan staan 
 
Zingen: Lied 216: Dit is een morgen 
 
Groet en bemoediging 
Voorganger:   Wij zijn bij elkaar in de Naam van God 
Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger:  Nooit laat Hij ons los, wij horen bij hem, 
Allen:   Hier zijn wij, God, wij zoeken U 
Voorganger:  Vriendschap en vrede van God, voor jullie, 
Allen:   voor iedereen hier aanwezig, 
Voorganger:  voor mensen, dieren en bomen overal op de wereld. 
Allen:   AMEN 
 
We gaan zitten 
 
Drempelgebed 
 
Introductie thema door Hans van Vliet 



 
Gedicht bij de bloemschikking 
 
Verhaal van de boom door Hannie Verkerk 
 
Zingen: Waar komen bomen vandaan? Lied wordt geprojecteerd op het 
scherm. 
 
De kinderen blijven in de kerkzaal voor een creatieve activiteit.  
 

- Dienst van het Woord - 
 
Schriftlezing: Psalm 104: 24-31 
 
Zingen: Laudato si o mi Signore 
 
Overweging 
 
Zingen: Lied 849: Zoek de wegen van de wijsheid 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed  
De voorbeden worden beantwoord met een gezongen Heer, onze God 
wij bidden U verhoor ons [Lied 367 e] 
Gezongen Onze Vader 
 
Mededelingen en toelichting collecten 
 
Slotlied: Lied 425: Vervuld van uw zegen 
 
Zending en zegen 
 
Gemeente: gezongen Amen 
 

 
 

* * * * *  
 

 



Na afloop van de dienst planten we samen met de kinderen een 
meidoorn. Daarna ben je uitgenodigd voor een kop koffie/thee in de 
ontmoetingsruimte beneden. Kort nadien start de ‘Walk & Talk mini’ met 
een wandeling waarin verwondering en ontmoeting centraal staan. Ook 
hierbij ben je van harte welkom.   
 
Ouderling:    Hannie Verkerk  
Diaken:    Eveline van Toor  
Lectoren:    Hannie Verkerk en Brechtje Hoekstra 
Kinderactiviteit:  Tjitske Volkerink  
Gastheer:   Max Eilander  
Muzikale begeleiding: 
Op bugel:   Brechtje Hoekstra  
Op cajon:   Josua Schol 
Op piano:    Klaas de Haan  
Op viool:    Machteld Eilander 
Met medewerking van Anke en Hans van Vliet, Hannie Verkerk, Marya 
de Haas en Anke Liefbroer 
 


