
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Kerkdienst op zondag 5 juli 2020 - 5e zondag na Pinksteren 

VOORBEREIDING 

Orgelspel  Danke - Swingfüglein over de melodie van lied 2018  
   van Matthias Nagel (geb. 1958) 

Welkom 

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

Lied van de dag  281, ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’ 

Kyrië - gebed om ontferming  

Gloria    867, ;Loof overal, loof al wat adem heeft’ 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag  

Verhaal   ‘De appelboom’, van Karel Eykman 

bij Lucas 13:6-9 
6 Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging 
kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. 7 Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al 
drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want 
hij dient tot niets en put alleen de grond uit.” 8 Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit 
jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, 9 misschien zal 
hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’ 

Verkondiging 

Zang    719, ‘Loof God voor de vruchten’ 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Bloemengroet en collecten (zie hieronder)  
Orgelspel: Arioso van Aart de Kort (geb. 1962) 



Uitleidende woorden en zegen 

Orgelspel             Koraalvoorspel over de melodie van lied 867 van Ben Fey (geb. 1937) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
René Venema - voorganger; Maarten Boonstra - orgel / piano 
Peter Baan- ouderling van dienst; Wim Plantenga - diaken van dienst 
Leden van de cantorij: Astrid en Theo Krispijn, Ria Swager en Wim Timmermans 

Technische realisering van de uitzending op internet: 
Beeld - Gert Feiken; geluid - Ronald Bos; webmaster - Peter Baan 

Voor zondag 5 tot en met zaterdag 11 juli zijn de collectedoelen: 
• 1e collecte: Het werk van Diaconaal Centrum De Bakkerij 
• 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
• 3e collecte: Huur en onderhoud van kerkelijke gebouwen 

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. ‘5 juli 2020, De Verbinding’. 

Meevieren van de diensten in de zomer van 2020 

In de maanden juli en augustus worden elke week 30 mensen uitgenodigd aanwezig te zijn in de 
viering. Hiervoor wordt de namenlijst van geïnteresseerden gebruikt. Wilt u graag uw naam 
toegevoegd zien aan die lijst? Stuurt u dan een e-mail naar: scriba@deverbindingleiden.nl 

De diensten van De Verbinding zijn in deze periode elke zondag om 10.00 uur rechtstreeks te 
volgen via de website: www.deverbindingleiden.nl. 

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

http://www.deverbindingleiden.nl

