
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Kerkdiensten op de zondagen 9, 16 en 23  augustus 2020  
10e, 11e en 12 zondag na Pinksteren 

VOORBEREIDING 

Orgelspel 

Welkom 

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

Lied van de dag 

Kyrië - gebed om ontferming  

Gloria  

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag  

Lezing     

Verkondiging 

Zang      

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Bloemengroet en collecten (zie hieronder)  

Uitleidende woorden en zegen 

Orgelspel        

Aan de dienst werd meegewerkt door: 

9 augustus 
Ton Snepvangers- voorganger; Maarten Boonstra - orgel / piano 
Theo Krispijn - ouderling van dienst; Inge Feiken - diaken van dienst 
Leden van de cantorij: Sylvia de Jonge, Martine Rooze, Riet Pieters, Peter Galaard 
Technische realisering van de uitzending op internet: 
Beeld - Jochem Labots; geluid - Martin Stapper; webmaster - Mark Zwijsen 

16 augustus 
Jorine de Klerk- voorganger; Maarten Boonstra - orgel / piano 
Marieke Boter - ouderling van dienst; Emmy Bergsma - diaken van dienst 
Leden van de cantorij: Petra Bosch, Marijke Ouwerkerk, Bas Oerlemans en Mark Zwijsen 



Technische realisering van de uitzending op internet: 
Beeld - Jochem Labots; geluid - Bram van Rossen; webmaster - Mark Zwijsen 

23 augustus 
Ellen Kruyt- voorganger; Maarten Boonstra - orgel / piano 
Peter Baan - ouderling van dienst; Astrid Krispijn - diaken van dienst 
Leden van de cantorij: Martine Rooze, Janneke van Rossen, Riet Pieters, Mark Zwijsen 
Technische realisering van de uitzending op internet: 
Beeld - Gert Feiken; geluid - Jan Hendrik Labots; webmaster - Peter Baan 

De collectedoelen zijn: 

voor zondag 9 tot en met zaterdag 15 augustus 
• 1e collecte: Het werk van Diaconaal Centrum De Bakkerij 
• 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
• 3e collecte: Kosten predikantsplaatsen en aanstellingen kerkelijk werkers 

voor zondag 16 tot en met zaterdag 22 augustus 
• 1e collecte: Rwanda: Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening 
• 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
• 3e collecte: Huur en onderhoud kerkelijke gebouwen 

voor zondag 23 tot en met zaterdag 29 augustus 
• 1e collecte: Het werk van Diaconaal Centrum De Bakkerij 
• 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
• 3e collecte: Godsdienstonderwijs op openbare scholen 

U kunt digitaal bijdragen met de app Givt. Met deze app kunt u de hele week nog uw bijdragen 
geven, tot en met de zaterdag na de kerkdienst. Voor gebruik van de app is eenmalige registratie 
nodig.  ‘Collecte 1’ staat vermeld; ‘collecte 2’ en ‘collecte 3’ dienen desgewenst door u toegevoegd 
te worden.  
In de app kiest u uit de lijst gebouwen ‘Vredeskerk’ of scant u onderstaande QR-code (elke week 
dezelfde). 

Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening 
NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden 
o.v.v. ‘xx augustus 2020, De Verbinding’ 

Wilt u reageren op de dienst? Dat kan op: www.deverbindingleiden.nl

http://www.deverbindingleiden.nl

