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36e Paasdag  
Uitzwaaidienst Alpe d'Huzes 

22 mei 2022 – Dorpskerk Bathmen 
 
 
Aan de dienst werken mee 
 

Voorgangers ds. Gert Wijnstok, ds. Hanneke Diermanse  
 en Hanneke Overduin 

Orgel/ vleugel Ingeborg van Dokkum-Prins 

Ouderling van dienst Frits Mandersloot 

Diaken van dienst Jan Stegink 

Lector  Gera Ploeg 
Camera Freek Beltman 
Geluid John Broekhuis  
PowerPoint Theo Overduin 
Koster  Gerrit Stegink 

 
 
 



  

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) We zingen openingslied LB 216 ‘Dit is een morgen 
als ooit de eerste´ 
 
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 bij verbeelding zonsopgang van Henk en 
Toos Nikkels besloten met 
o: (…) 
     Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus 
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)   
 
Zingen ´Schouder aan schouder leven´ (t: Henk Jongerius, m: Jan 
Raas)  
Kyriegebed bij verbeelding Henk Sepers  
Opmaat naar Gloria bij verbeelding opengaande tulpen Wil 
Mandersloot  



  

Zingen Glorialied t: LB 220, m: LB 221 ‘Zoals een bloem zijn kelk heft 
naar de zon’ 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Inleiding thema ´Veerkracht´ 
Met daarin: 

- Tekst Confusius van Frits Mandersloot 
- Liturgische schikking Jacqueline Hulsegge 

 
Gebed om opening bij verbeeldingen gesloten en geopende 
bloemen Wil Mandersloot 
 
Schriftlezingen door de lector 
Schriftlezing Handelingen 1: 1-5 
Orgel- of pianospel 
 
Woorden en verbeelding bij het WOORD 
Met daarin:   
 

- Verbeelding Ans den Heeten 
- Interview met Hermien Brinkman en Theo Overduin bij hun 

collage resp. foto’s 
- Potje veerkracht, met daarbij ook verbeelding pantograaf 

Gert Wijnstok 
- Kijkluisterlied: ‘Hoop’ (Maarten Peters)  

  
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- KWF/Alpe d'HuZes 

Alpe d'HuZes is een sportieve actie op de Franse berg Alpe d'Huzes 
om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding. 
Dit jaar doen hier ook verschillende mensen van onze gemeente aan 
mee. 



  

KWF beheert de opbrengsten van Alpe d'Huzes in het Alpe d' 
Huzes/  KWF Fonds. De opbrengsten worden 
verantwoordelijk besteed binnen verschillende thema's. Van 
voeding tot revalidatie en van snel diagnostiek tot behandeling op 
maat.  
De collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 

 
Voorbeden bij de verbeelding voeten van Jorianne Poll 
Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht van de 
Paaskaars, waarbij  we zingen LB 368h ‘Vervul ons met uw geest’ 
(i.p.v. adem en kracht: adem, veerkracht) 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
GEZEGEND VERDER 
 
Kijkluisterlied ‘Dichterbij de hemel kom ik niet’ (Maarten Peters en 
Margriet Eshuijs) 

 
(We gaan staan) Zingen LB 423 ‘Nu wij uiteengaan’ 
 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
 
Uitzwaaien met zingen LB 814 ‘Wees gezegend’  
 


