
  

K e r k b r i e f 
 

 
 

Vijfde zondag in de Veertigdagentijd 
3 april 2022 – Dorpskerk Okkenbroek 

 

THEMA:  “PAASLICHTEN IN DE GROEIENDE 

DUISTERNIS” 

 

 
 
 
Aan de dienst werken mee 
 

Voorganger Pastor mw. A. van Herwijnen (Holten) 
Orgel Franske Veltkamp 

Ouderling van dienst Jan Bouwhuis 

Diaken van dienst Jan Stegink 

Lector  Marian Jansen 
PowerPoint Frits Mandersloot 
Koster  Hans Welgraven 

 

 
 



  

ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Muziek Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst. 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
(We gaan staan)  
Intredelied LB 848: 1 t/m 4 ‘Al wat een mens te kennen zoekt’ 
 
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: Vernieuw ons naar het beeld van Christus 
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten.  
     Amen.  
 
STILTE 
 
Groet - door de voorganger 
v: De vrede van de Heer is met u! 
a: ZIJN VREDE IS OOK MET U.  
v: Wenst elkaar de vrede. (We gaan zitten)       
 
Gesprek met de kinderen 
 
Kyrie zeggen en zingen 
Pastor: Kyrie-gebed uitlopend in: … daarom bidden wij u: 
met lied LB 367d ‘Kyrie eleison’ 
 



  

Lied LB 840: 1, 2 en 3  ‘Lieve Heer Gij zegt kom en ik kom’ 
 
Korte uitleg 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
 
Lezingen uit de heilige Schrift – door de lector 
Lezing Spreuken 1, 20 - 33 
Zingen lied LB 850: 1, 2 en 5 ‘Geen taal bij machte u te meten’ 
 
Evangelielezing Johannes 15, 18 - 27 
Lied LB 561: 1, 4 en 3 ‘O liefde die verborgen zijt in diepte stilten 
eeuwigheid’ 
 
Woorden bij het WOORD 
Orgelspel 
 
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. 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed  

besloten met het Onze Vader (door allen uitgesproken) 
 
 



  

GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan) Zingen slotlied LB 657: 1, 2 (hierin denken wij aan 
Oekraïne) en 3 ‘Zolang wij ademhalen’ 
 
Zegenbede beantwoord met zingen: Amen (3x) 
 
Orgelspel 
 
 

 

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

 
 

MEDEDELING 
 
 
 

De bloemengroet gaat naar  
Mini Bouwhuis op de Diesseplas 
 
 
 

 
 
 
Wij wensen u/ jullie een goede zondag toe! 


