
alle informatie over onze gemeente vindt u op www.kerkpleinheemstede.nl  

BIJ DE DIENST 
JAARGANG 6, NR 

 
INFORMATIE RONDOM DE KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HEEMSTEDE. BERICHTEN KUNNEN TOT EN 

MET WOENSDAG VERZONDEN WORDEN AAN KERKELIJKBUREAU@PKNHEEMSTEDE.NL 

 

 

De kerkdienst vanuit de Oude Kerk wordt rechtstreeks uitgezonden via Kerkomroep en Youtube.   

Gebedsintenties kunnen woorden doorgegeven aan de voorganger van dienst, via 

molendijk@pknheemstede.nl of terpstra@pknheemstede.nl.  U vindt alle informatie over de 

kerkdiensten en de uitzendingen ook op www.kerkpleinheemstede.nl/bij-de-dienst.   

 

BIJ DE DIENST: “Het is vreemd”; hoe vaak hebt u dat al gezegd of gehoord in de afgelopen periode? 

Vreemd. Zo’n woord dat aangeeft dat het anders gaat dan je zou willen- dat je ontheemd bent. Die 

gevoelens brengen ons vandaag in Babylon- de plek waar het volk in ballingschap is. Zo’n bijbels 

woord dat aangeeft dat je vreemdeling bent, niet vrij meer, ontheemd. En juist dát blijkt een bron van 

inspiratie te zijn. Van de nood een deugd maken, lijkt het. Of is het toch anders?   

Ter voorbereiding op deze dienst ging ds. Pieter Terpstra in gesprek met Layla Kasparian. U kunt dat 

gesprek terugzien op ons YouTubekanaal: zie hier.  

 

 

OUDE KERK, zondag 28  juni 2020 

VOORGANGER:  ds. Pieter Terpstra 

ORGANIST/PIANIST:  Piet Hulsbos 

LECTOR:   Marco Siezenga 

OUDERLING VAN DIENST: Casper Maasdam 

DIAKEN VAN DIENST: Dittek Dercksen 

INZAMELING: Gezinsdiensten verstandelijk gehandicapten 

  

VANAF VOLGENDE WEEK zijn de kerkdiensten weer voor meer mensen toegankelijk. Op de website 

vindt u alle informatie over de gang van zaken, onder meer over de aanmelding. We hopen u weer te 

ontmoeten! Voorganger is ds. Pieter Terpstra 
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Voorbereiding 
Inleidende muziek 

Verwelkoming door de ouderling van dienst  

Stilte 

Ontsteken van de tafelkaars 

LIED: ONS VOOR HET LICHT GEMAAKT HEBT, 277 

  

Groet en bemoediging (zo mogelijk staande) 

V:  De Heer zij met u, 

G:  ook met u zij de Heer 

V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

G:  die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: …gebed op de drempel…  

 

LIED:  GENESTELD AAN UW HART, 282: 1 EN 2 

(daarna gaan we zitten) 

 

Rondom het Woord  
Psalmgebed naar Psalm 137  

intro:   BY THE RIVERS OF BABYLON, 

Melodians (1970) 

gelezen: vers 3 -6 

gezongen:  TOEN IK DAAR ZAT, 609: 1,3&4 

 

Lezing van JEREMIA 29, 1 EN 4-14 

VAN VER, VAN OUDSHER AANGEREIKT,  

LIED 326 gesproken en gezongen:  

gelezen: 1 - 3 / gezongen: 2- 5 en 6  

 

Verkondiging:  VER-VREEMD 

 

Instrumentaal intermezzo:  ”Fremder Mann” uit: 

Album für die Jugend – Robert Schumann 

Delen 
Mededelingen en/of toelichting op de inzameling 

 

Dankzegging en voorbeden afgesloten met 

gezamenlijk gebeden Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

Uw Naam  worde geheiligd, 

Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood, 

en vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid, Amen. 

 

 

LIED (zo mogelijk staande): ZOLANG ER MENSEN 

ZIJN OP AARDE, LIED 981:1, 2 EN 5 

  

Zending & Zegen 
Na de zegen klinkt: ”Nun jauchzt dem Herren, alle 

Welt (mel. Lied 326) – Jan Jansen 

 

 
 


