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Meeleven 
 

Bloemen 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet naar: 
mw. R. Hilhorst-Bisperink, Molenweg 11, 7274 AA  Geesteren 
  
Afgelopen week is er een bloemengroet gegaan naar: 
mw. A.M. Heijink-Jansen, Needse Tolweg 12, 7274 DK  Geesteren 
mw. G. Kock-Hassink, Borghorstweg 7, 7275 CJ  Gelselaar 
  
  

Mededelingen  
 

Collecten 
Vandaag is de uitgangscollecte voor KiA Binnenlands Diaconaat 
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste 
kinderen. Kinderen kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen 
van hun trauma’s en weer gewoon kind zijn. 
Volgende week zondag is de uitgangscollecte voor Artsen zonder 
Grenzen. 

 
Diaconie: Kerkrentmeesterlijk          KiA - Binnenlands 
       werk:                 Diaconaat: 

 
 
 
 
 
 

Het is ook mogelijk om onderstaande link te gebruiken. 
https://site.skgcollect.nl/634/gift/478ee1be0f713d7918a26c9fa4efd2c6 
 

Gebed voor Vrede en Verzoening  
Gezien de toestand in de wereld, die velen onzeker en 
angstig maakt, is het goed om samen te komen, stilte te 
zoeken en samen te bidden en te zingen. 
Iedere woensdagavond wordt hiervoor de Joriskerk 
open gesteld.  
Vanaf 19.15 uur kunt u binnenlopen, een kaarsje aansteken… 
Tot half acht zijn we stil en dan is er een liturgisch moment van lied, lezing 
en gebed. 
 

Ontmoeting in De Wijngaard  
Moment om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of 
thee. 
Elke woensdagochtend is er Koffie-Inn van 10.00-11.30 
uur in De Instuif.  

Dinsdag 17 mei: 14.30 uur Kulturhus ’t Stieltjen, Haarlo  
Dinsdag 24 mei: 10.00 uur Dorpshoes Gelster, Gelselaar 
 
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag. 

 
5e zondag van Pasen 
Zondag Cantate 
 
 
Geesteren hk 10.00 uur 
Voorganger:  
   ds. Co Janssen 
Organist:  
   Klaas van Marle 
Ouderling:  
   Gerlien Hilhorst 
Lector: 
   Alie Heinemans  
Techniek: 
   Richard Willems 
Koster: 
   Gerrit Krooshof 
Koffiedrinken 
 
 
Collecten 
1e diaconaal werk 
2e kerkrentmeesterlijk werk 
Uitgangscollecte: KiA-
Binnenlands Diaconaat 
 
 
 
Kerkdiensten op 22 mei 
Haarlo 10.00 uur 
ds. H. Keegstra, 
    Bennekom. 
Koffiedrinken 
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Orde van dienst 

Orgelspel J.P. Sweelinck (1561-1621) ‘Nun freut euch, lieben Christen 
gemein‘ (lied 654) 
 
Woord van welkom 

Zingen: Lied 655 – Zing voor de Heer een nieuw gezang 

Bemoediging en drempelgebed 
 V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
 A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 V: Gezegend gij, die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen! 

A: Dat wij leven in Uw licht! 
 V: Die de weg van uw Zoon hebt bekroond met uw liefde: 

A: Dat wij leven in Uw licht! 
 V: Die liefde geeft en ons niet in de steek laat. 

A: Dat wij leven in Uw licht! 
V: Die brood uitdeelt aan wie honger heeft 
G: Met hart en ziel willen Hem volgen 
V: Gods liefde is ons nabij 
G: En zijn liefde voor de wereld.  
    Amen. 

Zingen: introïtus: 640d  

 

 

 

 

 

Zingen: Psalm 98 vers 1 en 3 

Zingen: introïtus: 640d   (zie boven) 

Gebed om ontferming  

Kyrië  Respons: 301g  

 
Glorialied: uit: Het liefste lied van overzee (Mel.: Lied 103c / tekst: Sytze 
de Vries 

1. Aan U, Vader, alle glorie / om het lichten van uw trouw, 
die met vrede uit den hoge / onze aarde nieuw bedauwt 
U de ere, U de glorie, / woord op onze tong gelegd. 

 
2. Om de Zoon U alle glorie, / woord van eer ons toegezegd. 

Vleesgeworden vriend en naaste, / ons tot brood voor onderweg 
U de ere, U de glorie, / woord op onze tong gelegd. 

 
3. Door de Geest U alle glorie, / die als lofzang in ons leeft 

en als nieuwe wind de aarde / eenmaal haar gelaat hergeeft 
U de ere, U de glorie, / adem die in mensen leeft. 

 
Gebed voor de opening van het Woord  

Lezing: Deuteronomium 6 vers 1 -9 

Zingen: Lied 119a – Uw woord omvat mijn leven 

Lezing: Openbaring 19 vers 1 – 9 

Zingen: Lied 384 – Als koning opgetreden 

Evangelielezing: Johannes 13 vers 31-35 

Zingen: Lied 339a - U komt de lof toe… 

Verkondiging 

Orgelspel Th. Arne (1710-1778) - Allegro 

Zingen: Lied 973 – Om voor elkaar te zijn uw oog en oor 

Gebeden,  
Dankgebed, voorbede,  
Acclamatie: 368f 
 
 
 
 
Stilgebed,  
‘Onze Vader’ 

Inzameling van de gaven en orgelspel 

Zingen: lied 654 vers 1, 5 en 6 

Zending en Zegen, amen, amen, amen. 

Orgelspel D. Buxtehude (1637-1707) Toccata en Fuga in F 



 


