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ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 

Orgelspel 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst. 
 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
(We gaan staan) Openingslied ‘Hoor de klokken luiden blij´ 

 
Bemoediging  
o: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet loslaat het werk van Zijn handen. 
 
Gebed van toenadering besloten met 
o:  
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten.  
     Amen.  
 



  

Groet - door de voorganger (v) 
v: De vrede van de Heer is met u! 
a: Zijn vrede is ook met u.  
v: Wenst elkaar de vrede. (We gaan zitten)   
 
Ronkijken  
 
RONDJE KERK 
 
Introductie vijf plekken: 

1. Memory 
2. Wie ben ik? 
3. Hints 
4. Kletspraat 
5. Kaarsenhoek en Magic box 

 
Vier keer tien minuten voor vier plekken 
 
Voor online: ronde langs de plekken 
Daarbij luister-kijkliederen: 

1. Onze Vader voor Oekraïne (De Zandtovenaar) 
2. Over de muur (Klein Orkest) 
3. Mag ik dan bij jou (Claudia de Breij) 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- KIA  Moldavië kinderen en ouderen worden gezien 

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het 
buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg 
en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de 
christelijke organisatie Bethania  krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen 
worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp 
bij  hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een 
gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals 
een douche. 
De kerkenraad beveelt beide collectes  van harte aan. 



  

 
Zingen LB 1006 ‘Onze Vader in de hemel’ 
 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan) Zingen slotlied 386 ‘De wereld is een toverbal’ 
 
Vier het leven, vier het leven, vier het leven met elkaar, 
want een mens wordt o zo gauw een automaatje. 
Vier het leven, vier het leven, vier het leven met elkaar, 
doe een dansje, zing een liedje, maak een praatje. 
 
Zeg niet: sorry, m’n agenda is vandaag helaas te vol; 
nee, vandaag heb ik geen tijd 
voor een gesprek of voor wat lol. 
Vier het leven, vier het leven, vier het leven met elkaar, 
want een mens wordt o zo gauw een automaatje. 
Vier het leven, vier het leven, vier het leven met elkaar, 
doe een dansje, zing een liedje, maak een praatje. 
 
Zeg niet: kijk eens op de klok zeg,  
of naar mij hoe of ik gaap;  
nee, het kan niet want dan krijg ik –  
stel je voor – te weinig slaap. 
Vier het leven, vier het leven, vier het leven met elkaar, 
want een mens wordt o zo gauw een automaatje. 
 
Vier het leven, vier het leven, vier het leven met elkaar, 
doe een dansje, zing een liedje, maak een praatje. 
 
Zeg: kóm binnen, je bent welkom;  
ga toch zitten en vertel 
en zeg niet: een ander keertje, 
of dat zien we morgen wel. 
Vier het leven, vier het leven, vier het leven met elkaar, 
want een mens wordt o zo gauw een automaatje. 
Vier het leven, vier het leven, vier het leven met elkaar, 
doe een dansje, zing een liedje, maak een praatje. 

 
Vier het leven zonder dralen,  



  

laat de smoesjes dus maar thuis. 
Als je écht geen tijd hebt: jammer! 
Maar hou verder open huis. 
Vier het leven, vier het leven, vier het leven met elkaar, 
want een mens wordt o zo gauw een automaatje. 
Vier het leven, vier het leven, vier het leven met elkaar, 

doe een dansje, zing een liedje, maak een praatje. 
 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
 
Muziek  
 

--------------------------------- 

 
 
 

 

Een heuglijke mededeling  

 

Op vrijdag 8 april vindt ’s avonds om half acht, in deze kerk de 

huwelijksvoltrekking en inzegening plaats van het huwelijk van Dirk 

Veldwachter met Yvonne Veldwachter – Schuitemaker. 

Vorig jaar zijn ze, ook in april, al voor de wet getrouwd maar door 

de corona kon het toen niet groots gevierd worden. En dát gaan we 

nu doen! 

Als kerkelijke gemeente Bathmen-Okkenbroek wensen we het 

bruidspaar een hele mooie dag toe en veel goeds voor de toekomst. 

 
 
 
 



  

 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 


