
 

 Zondag 14 april 2019. 

                Liturgische kleur: paars 

                6
e 
zondag 40-dagentijd 

       Palmzondag.                 ‘Zie uw Koning komt!’ 

_______________________________________________________________ 
Voorganger:    Pastor G. Doorn, Oldemarkt  
Organist:   H. de Boer 
Ouderling van dienst:  P. de Jong 
Diaken van dienst:     K. Harms  
Lezer:    R. de Vries 
Muziekcoördinator:    C. Tavenier 
Kosters:       A. en L. Veenstra 
Kerk tv:    T. de Jong 
Beamer:   T. Frankema 

 
Orde van dienst 

 
Welkom, mededelingen, moment van stilte en drempelgebed. 
 
Zingen: Lied van intocht 95 : 1 en 3 
 
Bemoediging en groet. 
Zingen: lied 562 : 1 en 2  
Gebed. 
Woorden van Leven. 
Zingen lied 538 : 1, 3 en 4 
 
Kinderen gaan naar de kinderkerk.     
 
Gebed voor de opening van de Schriften.   
Schriftlezing: Matt. 21 : 1 – 11( uit de ‘Basisbijbel’) 
Zingen: lied 438 : 1, 2 en 4 
 
Verkondiging  
 
Zingen: lied 552 : 1, 2 en 3 
Gedicht: ‘Palmzondag.’  
Zingen: lied 555 : 1 en 2 
Geloofsbelijdenis. 
 
Dankgebed van deze zondag. 
Collecte: Diaconie en Kerk. 
De kinderen komen zingend terug uit de kinderkerk met palmpasenstokken. 
 
Slotlied: 556 : 1, 3 en 5 
Zegen, besloten met het gezongen: “Amen, Amen, Amen.”  
 
Uitgangscollecte: Jeugdwerk JOP, Jongeren en het Paasverhaal. 
 

Na de dienst is er koffie/thee in de grote zaal.  
 



 
Uitgangscollecte: Jeugdwerk JOP Jongeren doorleven het paasverhaal 

 
Veel christelijke jongeren hebben het Paasverhaal al vaak gehoord. 
Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong 
Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke 
jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige 
elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een 

hoofdpersoon uit het Paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, 
vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats 
op Paasmorgen. De eerste editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 
jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee (zie filmpje op jop.nl/paaschallenge). We collecteren 
mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken. 

 
Spaardoosjes 40- dagentijd. Voor Mwana Ukundwa. 
 
A.s. Zondag, 1ste Paasdag kunt u de doosjes weer inleveren bij de diakenen.  
 
Mensen van Hoop, Christenen in Rwanda 
In dit boekje, uitgegeven door Kerk in Actie, wordt het verhaal geschreven over Christenen in Rwanda. 
Hoe kunnen zij na de genocide die op 6 april 1994 begon, en die in 100 dagen meer dan een half 
miljoen slachtoffers eiste, ooit nog met elkaar samenleven. 
De littekens zijn nog steeds zichtbaar. In dit boek leest u hoe de kerk een baken is van hoop in 
Rwanda. Christenen zetten zich in voor verzoening en vooruitgang in het land. 
Via onze consulent van Kerk in Actie, Evelien Vrolijk, hebben we heel veel boeken gekregen om uit te 
delen. Na afloop van de dienst kunt u een exemplaar in ontvangst nemen. 

 
Avondmaalscollecte op Witte Donderdag 
De collecte is bestemd voor Kerk in Actie voor de hulp aan slachtoffers van de cycloon Idai in o.a. 
Mozambique. 

 
Symbolisch bloemschikken in de veertigdagentijd 2019: 

Een nieuw begin 

De bloemschiksuggestie sluit aan bij ‘Een nieuw begin’. Het thema in de liturgiegids roept gelijk een 

getal op, het getal 8. Dit getal is als uitgangspunt genomen. Per zondag is daar een vorm en 

bloemkeuze bij. 

Het getal 8: Op de achtste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). De achtste dag wordt ook wel 

opstandingsdag genoemd. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt gezien als de 

overgang van wat oud is naar iets nieuws.  

Het getal 8 in de schikking is zichtbaar door 8 glazen flessen te gebruiken op de zondagen in de 

Veertigdagentijd en met Pasen. In 6 weken begeleiden de lezingen ons iedere week op de weg naar 

hoop, naar het nieuwe begin. 

Bij de bloemschikking van 14 april: 

De intocht in Jeruzalem. De 8 flessen worden verdeeld, 4 flessen aan de ene kant van de ‘weg’ en 4 

flessen aan de andere kant. In de flessen worden gebogen takken en palmblad geschikt, als ware het 

een poort. 

 
 

http://jop.nl/paaschallenge


Brievenactie   in april 2019 voor : 

 

**  AMNESTY – ORGANISATIE in INDIA: 

De Indiase regering zet maatschappelijke organisaties, n.g.o's,  w.o. Amnesty steeds meer 

onder druk door beperkende wetgeving. Activisten worden o.a. bedreigd en vastgezet. 

 

**  VALQUIRIA (39, Brazilië), gedwongen gescheiden van zoontje (7), VER. STATEN: 

 Valquiria vroeg om bescherming bij de grens tussen Mexico en de V.S. Ze werd opgesloten en 

zonder reden gescheiden van haar zoontje.  

 

GOED NIEUWS uit  SOMALILAND: 

ABDIRAHMAN ADAN, dichter is VRIJ! Hij was op 12 jan. opgepakt wegens het zgn. 'beledigen' 

van de staat door een gedicht over mensenrechtenschendingen in Somaliland voor te 

dragen.....! Amnesty voerde actie voor hem. 

 


