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Kopij voor de zondagsbrief aanleveren via zondagsbrief@pgdewijngaard.nl voor donderdagavond 20.00 uur. 

 
Meeleven 
Bloemen  
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet naar: 
mw. G.H. van de Pol-Grevink 
Verblijf elders: 
dhr. B. Lagendijk verblijft in: 
Medisch Spectrum Twente, postbus 50.000, 7500 KA Enschede 
  

Mededelingen 
Collectes                                                                                                                 
De collecte van vandaag is bestemd voor KiA Binnenlands Diaconaat             

Diaconie            Kerkrentmeesterlijk werk      KiA Binnenlands Diaconaat   

 
 
 
 
 
 

 
Het is ook mogelijk om onderstaande link te gebruiken. 
https://site.skgcollect.nl/634/gift/478ee1be0f713d7918a26c9fa4efd2c6 
 
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen 
zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in 
Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. 
Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op 
uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven helpen met advies en dagbesteding en 
stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.                                                                                                          
De collecte op 3 juli is voor KiA Werelddiaconaat India. 
 

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. In de afgelopen periode hebben we hiervoor de Joriskerk op de 
woensdagavond opengesteld.                                                                                                                   
Echter nu de zomer- en vakantieperiode aanbreekt zal a.s. woensdagavond 
de laatste keer zijn dat de Joriskerk opengesteld wordt voor het Gebed voor 
Vrede en Verzoening.                                                                                                                   
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.                                                                                                                     
Mocht de toestand in de wereld veranderen en is er weer behoefte aan om 
samen te komen voor een gebed voor vrede en verzoening, dan zullen wij 
daar weer gelegenheid voor bieden. 

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.                                                                                       

U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag.

2e zondag van de zomer 
 
Haarlo 10.00 uur 
Voorganger: 
  ds. J. Hazeleger,   
  Eibergen 
Organist: 
  Herman Koier    
Ouderling: 
  Wilma te Boome 
Lector:  
  Jenny te Brake 
Techniek:  
  Henk Pardijs 
Koster:  
  Jan Freriks 
Koffiedrinken 
 
Collectes 
1ste diaconaal werk 
2de kerkrentmeesterlijk werk 
Uitgangscollecte: KiA 
Binnenlands Diaconaat 
   
Kerkdienst op 3 juli 
Borculo 10.00 uur 
Voorganger: 
  ds. Hans van Solkema 
Koffiedrinken 
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Orde van dienst zondag 26 juni 2022.                                                
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom 
 
Voorbereiding 
 
Aanvangslied: Lied 89: 1 en 6 
 
Bemoediging: 
V: Onze hulp is de Naam van de Ene, 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die nu en altijd bij ons blijft 
A: En niet loslaat wat Zijn hand eenmaal met ons begon. 
Drempelgebed: 
V.: Die ons de adem geeft, het leven toedacht - 
A: Dat wij U kennen als bron en bedding! 
V.: Die ons voor ogen houdt als uw beminden - 
A: Dat wij elkaar zien zoals Gij ons ziet! 
V: Die vurig wegen wijst aan wie U zoeken - 
A: Maak ons aanstekelijk, uw licht voor mensen! 
V: Die nooit te ver zijt om ons te horen, 
A: Wees als een licht hier in ons midden! 
  
Zingen: Lied 146c: 1 
 
Gebed om ontferming voor de nood in de wereld, eindigend met de woorden: 
Schepper van al wat adem heeft, ontferm U over ons, 
Zoon van Gods liefde, Jezus Christus, ontferm U over ons, 
Heilige Geest, Die ons beademt met nieuw leven, ontferm U over ons. 
  
Glorialied: Psalm 68: 7 
 
Dienst van de schrift 
 
Groet: 
V.: De Eeuwige zal bij u zijn. 
A.: De Eeuwige zal u bewaren. 
 
Als gebed bij de opening van de Schrift zingen wij: Lied 333 (3x) 
 
Eerste Schriftlezing: Psalm 103: 1 – 12 en 20 – 22.  
Uit: “Bitter en zoet”, Marcus van Loopik, Joods theoloog 
 
Zingen: Lied 149: 1 en 2 

 
Tweede Schriftlezing: Kolossenzen 3: 16 en 17 
 
Zingen: Lied 218: 2,3,4 en 5 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 839 
 
Bericht van overlijden 
 
Dienst van gebeden en gaven 
 
“Een dankzegging: In het licht” uit “Een verschil van dag en nacht”,  
Niek Schuman. 
 
Deze dankzegging wordt afgewisseld met het zingen van Lied 117d. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
     
Voorbeden – stil gebed – “Onze Vader” 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alsook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid 
tot in der eeuwigheid.  
Amen 
 
Inzameling van de gaven onder orgelspel 
 
Zingen: Lied 704 
              
Uitzending en zegen – eindigend met een door ons allen gezongen AMEN 
 
Orgelspel 


