
Orde van dienst 
op de vijfde zondag van Epifanie 

10 februari 
anno Domini 2019 

een dienst in samenwerking met 
basisschool Joppensz 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 
‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’  
van J. G. Walther (1684-1748) en van O. Dienel (1839-1905) 

Welkom 

Lied tijdens het aansteken van de kaars:  
‘Goedemorgen, welkom allemaal’ (Liedboek 288) 

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering 
gemeente gaat staan  

ouderl.   Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ouderl.   die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen   EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

ouderl.      God, onze Vader,                 (Dienstboek, blz. 774-775) 
       nu wij hier samenkomen 
       bij U en bij elkaar, 
       moeten wij U zeggen 
       dat wij soms ver weg zijn  
       van U en van elkaar. 
       
       … gebedsstilte… 
        
Wij vragen U: 
       Neem ons bij de hand 
       en help ons, 
       dat we samen verder gaan 
       op Uw weg. 

allen     AMEN                     waarna de gemeente gaat zitten 

Kyrië   gebed om ontferming, in beurtzang 

Gloria   ‘Looft overal, looft al wat adem heeft’ (Liedboek, 867) 



DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed  

Ester spel door kinderen van de basisschool  

We zingen tussendoor: 
‘Ester wordt koningin’ (AwN IV/9) 

Verkondiging 

Zingen ‘Dank dank nu allen God’  (Liedboek 704) 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Mededelingen 

Inzamelingen         
• eerste rondgang: Diaconie 
• tweede rondgang: Protestantse Gemeente te Leiden 

Orgelspel tijdens de collecte:  
Offertoire van L. Boëllmann (1862-1897) 

Slotzang    ‘Nu wij uiteengaan’ (Liedboek 423) 

Zegen 
   
Uitleidende muziek                               
Grand chœur in d van A. Guilmant (1837-1911)  

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kosten van predikantsplaatsen en aanstellingen 
kerkelijk werkers.  Na afloop van de dienst wordt in de foyer van de kerk koffie geschonken. 
U bent van harte welkom; voor de kinderen is er limonade. 

Aan deze dienst werkten mee: 
Marleen Kruijt-de Ruijter, ouderling van dienst 
René Venema - voorganger 

Muzikale medewerking: 
Henny Visscher-Roersen - orgel 

en natuurlijk:  
de kinderen en leerkrachten van basisschool Joppensz  
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Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de 
volgende taken: de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de bloemengroet, 
het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en de uitzending 
via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk ook de 
activiteiten voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en de 
jeugdkapel! 

Diensten in de komende weken 

• Zondag 17 februari, Septuagesima (70e vóór Pasen);  
  voorganger: Frank Rooze, emeritus predikant. 

• Zondag 24 februari, Sexuagesima (‘60e vóór Pasen’); doopdienst. De doop zal worden 
bediend aan Aiden Peter Stevenson, zoon van Adrie Seldenrijk en Sean Stevenson; 
voorganger: René Venema, predikant De Verbinding 

Agenda 
* Dinsdag 12 februari,  vrouwenmiddag en inloop kinderen, De Wijkplaats, 13.30 uur 
* Dinsdag 12 februari, vergadering moderamen kerkenraad, Vredeskerk, 20.00 uur 
* Woensdag 13 februari, vergadering leiding kindernevendienst, Hugo van Woerdenstraat 

19, 20.30 uur 
* Donderdag 14 februari, fietsenwerkplaats,  
   De Wijkplaats, 19.00 uur 
* Vrijdag 15 februari, gesprekskring Roomburg, o.l.v. dominee Venema, Jupiterlaan 14, 

10.00 uur. 
* Vrijdag 15 februari,WijkplaatsCafé, Topaaslaan 23, 17.00 uur 

Uitnodiging themabijeenkomst 5 maart: diaconaat 

Sinds begin 2018 organiseren groepjes gemeenteleden op uitnodiging van de kerkenraad 
themabijeenkomsten waarop de kerkenraad en gemeenteleden samen stilstaan bij een deel van 
het gemeenteleven en de plannen die er in het beleidsplan staan op het betreffende terrein. We 
hebben al inspirerende avonden gehad over samenwerking (in de kerk en in de stad), over 
communicatie en over kerkmuziek.  

Op dinsdagavond 5 maart zal het gaan over het diaconaat van De Verbinding. Het voortouw 
wordt deze keer genomen door de diaconie. We willen u op een ludieke, interactieve manier 
door ons gedeelte van het beleidsplan meenemen en u laten zien dat het beleidsplan niet van 
de kerkenraad is, maar van u.  
De avond begint om 20.00 uur in de foyer van de Vredeskerk en na de inleiding verhuizen we 
naar de kuipzaal. Graag laten we aan u zien wat we doen, maar vooral horen we graag wat er 
bij u leeft op het diaconale vlak.  

Wij, de diakenen, hopen u te mogen ontvangen op 5 maart! U bent welkom vanaf 19.45 uur in 
de foyer van de Vredeskerk. 

Inge Feiken, Thijs van Varick, Emmy Bergsma,  
Astrid Krispijn, Henk Vis en José van het Veld.
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