
 

Morgendienst, 20 juni 2021, afscheid en bevestiging van ambtsdragers 
 

In deze dienst nemen we afscheid van ambtsdragers 
Paula Buizert 

Dinie Haag 
Wim Hoeke 

Henri Kon 
Huib Kraaijeveld 

Mariandel Robbertsen 
Arie Slob 

 
en van wijkbezoekers 

Peter Baan 
Arien Brouwer 

Marjan de Bruijn 
Ria van Gils 

Ria Kon 
Nel Korevaar 

Inie Paulus 
 

We bevestigen als nieuwe ambtsdragers  
Annemarie Aanen, diaken 

Maartje Aantjes, jeugddiaken 
Ria Kon, diaken 

Henny Kool, ouderling-kerkrentmeester 
Ans van Vuren, wijkouderling 

 
en verwelkomen als wijkbezoekers: 

Annemiek Bos 
Aria Bor 

Hannie de Groot 
Arianne Harrewijn 

Wendy Vonk 
 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Zingen: lied 971: 1 en 2 
 
Stil moment voor persoonlijke voorbereiding 
 
Bemoediging en groet 
v.: onze hulp is in de naam van de Heer 
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft 
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a.: en niet laat varen het werk van zijn handen 
 
v.:  Genade, vergeving, goedheid, ontferming en vrede 
 van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer. 
a.:  Amen 
 
Over de dienst 
 



Gebed om ontferming  
 
Loflied: lied 975 - https://www.youtube.com/watch?v=6udH1glwPPY&list=RD6udH1glwPPY&index=1 
 
Moment en lied voor de kinderen  
 
Gebed om de Geest 
 
Schriftlezing: 1 Petrus 2: 1-10 
 
Zingen: lied 970: 1, 3, 4 en 5 
 
Uitleg en verkondiging: ‘Spreeuw onder de spreeuwen’ 
 
Zingen: lied 992 
 
Bij het afscheid 

 
Dankgebed  
 
Opdracht en presentatie van de nieuwe ambtsdragers  
 
Gelofte 

Geloof je dat God zelf door deze gemeente  
je heeft geroepen tot deze dienst en jou daarin draagt? 
 
Neem je Gods woord waaruit wij leven 
als leidraad voor geloof en leven van jezelf en van de gemeente? 
Beloof je je dienst trouw te verrichten, 
met liefde voor de gemeente 
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt? 
Beloof je geheim te houden 
wat je in vertrouwen wordt verteld? 
 
Ben je bereid je taak te vervullen 
overeenkomstig de orde van onze kerk? 

 
Handoplegging en zegen 

 
God, onze Vader, geve je zijn heilige Geest 
om ouderling te zijn in deze gemeente,  
om in liefde om te zien naar mensen 
en de gemeente te bouwen. Amen 
 
God, onze Vader, geve je zijn heilige Geest 
om diaken te zijn in deze gemeente, 
om in liefde om te zien naar mensen 
en zijn barmhartigheid gestalte te geven. Amen  

 
Na iedere zegen: lied 695: 5 
 
 ‘Heer, raak haar aan met uw adem, geef haar een vergezicht! 

Draag haar op uw vleugels, zegen haar met uw licht’. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6udH1glwPPY&list=RD6udH1glwPPY&index=1


Ondersteuning door de gemeente            (we gaan staan) 
 
v.: Gemeente, dit zijn uw nieuwe ambtsdragers. 
 Ik vraag u: belooft u hen te ontvangen in uw midden, 
 hen te omringen met uw meeleven,  

hen te dragen in uw gebeden 
 en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer? 
a.:  Ja, van harte 
 
Welkom aan de wijkbezoekers en gelofte 
 

Ben je bereid je in te zetten voor de gemeente met de gaven jou gegeven en met aandacht 
en ruimte voor de mensen die God op je weg brengt? 
Beloof je geheim te houden wat jou in vertrouwen wordt verteld? 

 
Zegen, bevestigd met zingen van lied 695: 5 
 
 ‘Heer, raak hen aan met uw adem, geef hen een vergezicht! 

Draag hen op uw vleugels, zegen hen met uw licht’. 
 
Gebeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 
Slotlied: lied 969 
 
Zegen  (gemeente spreekt: Amen) 
 
Inzameling van de gaven, bestemd voor het project ‘Help de kerk in Syrië’ 
 
We kijken naar ‘Goede woorden voor ambtsdragers en wijkbezoekers’ 
 
 


