ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 8 augustus 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 8e Zondag van de Zomer ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster

: ds. Wim Brouwer uit Diemen
: Mini Hulscher
: Monique Brink
: Agnes van Bekkum
: Marjan Wormsbecher

Orgelspel
Opgang
Aanvangslied: Lied 207: 1, 2, 3 en 4
Moment van stilte
Bemoediging
Voorganger
Allen
Voorganger
Allen
Groet
Voorganger
Allen

:Onze hulp is de Naam van de Heer
:Die hemel en aarde gemaakt heeft
:Die trouw houdt tot in eeuwigheid
:en niet laat varen het werk van zijn handen.
: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
:Amen.

Zingen: Psalm 23: 1, 2 en 3
Voorganger:

Allen:

Belijden wij in gemeenschap met de synagoge
en in de geest van de Messias Jezus
de enigheid van de HERE God
Hoor Israël
de Heer is onze God de Heer is één en enig
Gij zult de Heer uw God liefhebben
met geheel uw hart en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
Amen

Woorden van welkom
Gebed van Opgang
Glorialied: Lied 869: 1, 2 en 3
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing van deze zondag
Zingen: Lied 333
Schriftlezing: Marcus 6: 30-44
30 De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze
gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. 31 Hij zei tegen hen:
‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’
Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de
kans kregen om te eten. 32 Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats,
om daar alleen te kunnen zijn. 33 Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen
hoorden ervan, en uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats
en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. 34 Toen hij uit de boot
stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op
schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. 35 Toen er al veel tijd was
verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen
plaats en het is al laat. 36 Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en
gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen.’ 37 Maar hij zei: ‘Geven jullie hun
maar te eten!’ Ze vroegen hem: ‘Moeten wij dan voor tweehonderd denarie brood
gaan kopen om hun te eten te geven?’
38 Toen zei hij: ‘Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.’ En nadat ze
waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: ‘Vijf, en twee vissen.’
39 Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het
groene gras te gaan zitten. 40 Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen
van vijftig. 41 Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de
hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze
aan de menigte uit te delen; ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er
waren. 42 Iedereen at en werd verzadigd. 43 Ze haalden de overgebleven stukken
brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over
was van de vissen. 44 Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten.
Zingen: Lied 653: 1, 2 en 6
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VERKONDIGING
Orgelspel: All’ Elevazione II– Domencio Zipoli (1688-1726)
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: Diaconie / 2e: Kerk
De collecte is bestemd voor algemene diaconale doeleinden. U kunt uw bijdrage
overmaken op IBAN: NL75 ABNA 0576173681 o.v.v. collecte 8 augustus.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op IBAN: NL46
RABO 0373716559
Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan
beide collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’
uit de lijst.

Orgelspel: Sonate d – Baldassare Galuppi (1706-1785)
Als er een gedachtenis is zal deze door de ouderling van dienst uitgesproken worden
Lied als er een gedachtenis is: Lied 961
____________________________________________________________________
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 416: 1, 2, 3 en 4
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Al Post Comunio - Domencio Zipoli (1688-1726)
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MEDEDELINGEN
Agenda
wo 11/08
do 12/08

14.00
10.30

Meelezen met ds. Jaap van de Meent, KC
Koffieochtend met ds. Jaap van de Meent, KC

Komt u ook weer naar de kerk?
Er mogen 60 aanwezigen zijn in de kerkdienst. Schroom niet om te komen, u zult
merken hoe fijn en vertrouwd het weer is, zelfs met de enkele coronamaatregelen die
er nog zijn. Aanmelden blijft noodzakelijk via het kerkelijk bureau,
bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of (023) 524 19 13
Koffieochtenden
Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen of bij mooi
weer de kerktuin in voor een kopje koffie. Uw gastheer is ds. Jaap van de Meent.
Extra fijn: u hoeft zich niet aan te melden.
Lunch in de kerktuin op de Gemeentezondag
Op 12 september is de gemeentezondag en dan is het inmiddels traditie dat we met
de hele gemeente de lunch gebruiken in de kerktuin. Dit keer niet aan lange tafels
maar gezellig om kleinere ronde tafels. In verband met het coronavirus maken we dit
jaar geen gebruik van eigen gebakken lekkers. De kerk zorgt voor de lunch en een
glaasje. Wilt u aan de lunch deelnemen, dan vragen wij u een bescheiden bijdrage
van € 5,00 per persoon. De overige kosten worden door de kerk betaald.
U kunt zich tot 2 september opgeven bij het kerkelijk bureau:
bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of op woensdag en donderdag via (023) 524 19 13.
Na de kerkdiensten van 22 en 29 augustus en 5 september kunt u zich ook aanmelden
middels de flap-over in de hal van de kerk. Natuurlijk hopen wij op prachtig weer,
maar mocht dat niet zo zijn dan hebben we een alternatief zodat we toch met elkaar
kunnen eten.
Namens de voorbereidingsgroep,
Mini Hulscher
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Zondag 8 augustus 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Wim Brouwer
11:15 Hemelse Modder, Elianne Meijer ontvangt als gast Jan Bransen, hoogleraar
filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen
12:15 Orgelpunt door Kees Schuurman, u hoort muzikale pareltjes,
onder meer van Arjan Breukhoven.
13.15 Uit Daans Platenkoffer met vandaag liedjes die nauwelijks bekendheid
genieten. Een programma daaraan besteden is het minste wat je er aan kan
doen. Bijvoorbeeld uit het Waddengebied, bij Texel beginnend, dat zich tot
in Denemarken uitstrekt. Meer liedjes dan men zou denken, niet alleen in
het Duits, Deens en Nederlands maar ook sterk aan het Fries verwante
Noordfries dat bijna nergens meer wordt gesproken. Veelal totaal
onbekende liedjes maar ook andere vaak in de vergetelheid terecht
gekomen met soms ook iets van herkenning daarin van lang geleden.
Dinsdag 10 augustus 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Pastor Joost Verhoef uit Amsterdam
Organist: Rob van Dijk

(Online) Dienst zondag 15 augustus 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jaap van de Meent
U bent weer welkom in de kerkdiensten.
U kunt zich aanmelden bij het bureau via mail of telefoon
bureau@kerkpleinbloemendaal.nl
of
tel: 023-524 19 13
uiterlijk tot donderdag 12.00 uur !
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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