
 
 

Orde van dienst 
  voor 

zondag 
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Vanuit kerkgebouw “De Open Hof” 
De dienst is ook on-line te volgen via “Kerkdienst Gemist” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger  : Ds. Aafke Rijken  
Organist  : Jan de Wit 
Ouderling van dienst  : Annemarie de Mooij 
Lector : Dirma van de Wetering     
Collecten:  : 1e Diaconie, zie pagina 3   
  : 2e Kerk 
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Orgelspel 

Welkom door de ouderling van dienst 

Zingen: Psalm 62: 1 en 5 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente: en niet laat varen het werk van zijn handen 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader, 

 en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige 
Geest 

Gemeente: Amen 
Groet 

Aanvangstekst: ‘Zie, Ik ben met u tot aan de voleinding der wereld’ 
        (Matth 28: 20) 
Kyriëgebed, 
Elke gebedsintentie sluiten we af met: zo bidden wij 
Dan zingen wij: lied 367d: Kyrië eleison 

Glorialied: lied 305: Alle eer en alle glorie 
Gebed 

Kindermoment 

Zingen: lied 886 

Schriftlezing:  Hosea 2 : laatste zin van vers 15  
 en verder de verzen 16 t/m 22 
 Johannes 2 : 1 t/m 11 

Zingen: lied 526: 4: Juich voor de Koning van de volken 

Verkondiging: ‘….. Gij hebt het beste deel tot nu toe bewaard’ 
       (Johannes 2: 10b) 
Meditatief orgelmoment 
Zingen: lied 766: 1: Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen 
Voorganger leest vers 2 en vers 3 
 
 

Gebeden 
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Aankondiging inzameling van de gaven 

Slotlied: lied 531: 3: Christus die door de wereld gaat 

Wegzending en zegen, beaamd door het zingen van amen. 

Orgelspel 
 
Voor meer (actuele) informatie over onze wijk: kijk ook op www.de-
open-hof.nl. 
U kunt zich hier ook opgeven voor de ‘weekinfo-brief’ (Onder het 
kopje ‘Weekinfo’).  
 
De bloemengroet van deze zondag gaat met een hartelijke groet 
van naar mevrouw de Groot. 
 
Zondag 21 augustus is de diaconale collecte bestemd voor 
CareForceIndonesia 
CareForceIndonesia is een organisatie, werkzaam op Bali en West-
Kalimantan. 
Recht en gerechtigheid zijn hun speerpunten en tevens een 
opdracht van God. 
Zij moedigen mensen aan een licht te zijn in de omgeving waar zij 
werken en wonen. 
CareForceIndonesia werkt aan langdurige relaties waardoor zij 
positieve invloed hebben op het leven van mensen, die hulp nodig 
hebben. 
Zij richten zich op arme en verstoten mensen en kijken niet naar 
afkomst of religieuze achtergrond. Zij werken samen met lokale 
kerken en organisaties. 
Ook wij kunnen helpen met financiële steun en gebed.  
Een paar voorbeelden van het werk van CareForceIndonesie: 

Nyoman is een gezellige en lieve jongen. Hij 
houdt van leren maar ook van spelen. Zijn 
ouders zijn getroffen door de pandemie en 
zoeken wanhopig naar werk om Nyoman en 
zijn zusje Kadek van eten te voorzien. Deze 
situatie trekt een wissel op deze kinderen. Nu 
ze weer naar het schooltje van 

CareForceindonesia kunnen gaan, hebben ze even geen zorgen en 
mogen ze spelen en leren. Juf Anita geeft  liefde en aandacht die  
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deze jongen zo nodig heeft. Ibu Dewi is een jonge vrouw met drie 
kinderen. Wat had ze een plezier in haar kleine winkeltje. Ze 
verkocht iedere dag noedels, flesjes water en andere kleine 
etenswaren aan de mensen uit haar kampong. Genoeg om van te 
leven met haar kinderen. Een aanspreekpunt 
en vooral een vriendelijke en meelevende 
vrouw. En toen kwam corona. Haar leven 
veranderde. De ene lockdown na de andere. 
De mensen uit haar kampong vertrokken 
omdat ze geen werk meer hadden. Ook Ibu 
Dewi had geen geld meer om artikelen te 
kopen voor haar winkeltje. Het gezin werd 
getroffen door armoede. Ze probeerde nog 
via andere wegen geld te verdienen om haar gezin te kunnen 
voeden. Maar ook die poging mislukte vanwege de trieste 
omstandigheden waarin veel gezinnen nog steeds leven. 
Steun dit project door uw bijdrage aan de collecte of uw gift op 
NL50 ABNA 0249 3722 07 t.n.v. Stichting CareForceIndonesia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

rekeningnummer 1e collecte: NL14RABO0395138906 
rekeningnummer 2e collecte: NL70RABO0395138868 

 
ordevandienst.openhof@pkn-veenendaal.nl 

 

 


