
Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse 
 

7e van de zomer 
 

4 augustus 2019 
 

 
 
voorganger: ds. Job Stein 
organist: dhr. Rob Schlebaum 
lector: Mw. Mariëtte Burggraaff 
 

• DIENST VAN HET SAMENKOMEN • 
klokgelui 
 
De allerkleinsten (0 – 4 jaar) kunnen voor de dienst naar de crèche in de Richtershof 
gebracht worden.   Voor kinderen van 4 – 11 jaar is er een zit- / kleur-/ leeshoekje 
tussen de hoofdingang en de tafel. Zij kunnen gewoon heen en weer lopen tussen de 
zitplaats van hun houder(s)/verzorger(s) en dit chill-hoekje. 
  
ontmoeting en muziek voor de dienst 
 
de tafelkaarsen worden aangestoken aan de paaskaars   
 
bij gelegenheid oefenen we één of meer nog niet bekende liederen 
 
stilte, moment van inkeer (als de ambtsdragers het consistorie- 
gebed bidden.) 
 
welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
allen gaan staan 
intredelied ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ L 275 
 
bemoediging & drempelgebed 

vg. :Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen :Die hemel en aarde gemaakt heeft.  
vg. :Hier zijn we weer 
allen :Om U te verhogen 



 

vg. :elkaar te ontmoeten 
allen :en even afstand te nemen 

van alles wat ons voortstuwt en aan ons trekt. 
….. (stilte) ….. 

vg. :Dat wij weer tot onszelf komen  
allen :en onze verantwoordelijkheid nemen 

voor wat we doen 
en wat we laten; 

vg. :dat we onszelf te boven komen 
allen :en voluit mogen schitteren als kinderen van het licht 
vg. :bidden wij U 
allen :God onze vader,  

amen 
 
samenzang ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’ Psalm 92: 1, 3, 7 & 8 
allen gaan zitten 
 
kyriegebed 
 
glorialied (samenzang) Psalm 92: 2 
 
groet 

vg. :De vrede van de Heer is met u allen! 
allen :en zijn genade is met u! 

 
gebed van de zondag 
 

• DIENST VAN HET WOORD • 
 
lezing (door de lector) Prediker 2: 1 - 11 
 
samenzang ‘Alleen te leven om te zwoegen’ L 720   
 
lezing: Lucas 12: 13-21(32) 
 
samenzang ‘God, die leven hebt gegeven’ L 718 



 

uitleg en verkondiging 
 
muzikaal moment 
 

• DIENST VAN HET ANTWOORD • 
 
samenzang ‘Wat te kiezen’ L 843 
 
afkondigingen  
(Als de afkondiging een bericht van overlijden betreft wordt er door 
de diaken een kaars aangestoken en gaan allen staan.) 
 
gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader ) 
 
inzameling onder orgelspel 
Deze collecte is bestemd voor Roosevelthuis/Nieuw Hydepark.  
Daarnaast is er een collecte bij de uitgang die bestemd is voor het 
plaatselijk jeugdwerk. 
  
allen gaan staan 
slotlied (samenzang) ‘k Stel mijn vertrouwen’ (een aantal keren 
achter elkaar rondgezongen. De 1e keer met ons allen. Wie durft het 
aan om na de 2e keer de canonpartij te zingen ?) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• DIENST IN DE WERELD • 
 
wegzending & zegen 
 vg. : …………               

 
 
uitleidend orgelspel 
 
Koffie, thee en limonade staan klaar in de Richtershof voor wie nog even 
kan en wil blijven. Weet u (meer dan) welkom. 
 
Volgende week zondag is er hier in de kerk om 10:00 uur dienst – een 
Tweelingdienst met Bad Düben. Voorganger is dan Mw. L Sies. Het is de 
laatste tweelingdienst waar we met dankbaarheid voor alles wat we voor 
elkaar hebben kunnen betekenen de formele partnerband tussen Bad 
Düben en Haaksbergen-Buurse afhechten.  
 
In de aanloop naar de startzondag stellen we een interactieve 
ZIN(g)TOP40 samen. Meer info volgt in het kerkblad en staat al op de 
website (www.pkn-haaksbergen.nl).U kunt al liederen waar u veel mee 
hebt aandragen via iederzingtzijneigenlied@pkn-haaksbergen.nl . Er zijn 
vier sub-categorieën Psalmen – Liedboek e.d. – Pop – Opwekking e.d..  
Noteert u 15 september alvast in uw agenda ?! 


