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    Protestantse gemeente te Leusden                      

                                                       Dorpskerk  
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De bloemen  vanuit de PgLeusden gaan: 
Als groet en felicitatie naar 

• Dhr W.J.Kreikamp, Prinses Irenelaan 46  die 20 mei 90 jaar is geworden  
Als groet  naar 

• Mevr. Aline v.d. Bos, Asschatterweg 24 A, kamer 1.09. 

• Joke en Gerrit Roseboom, Slaperdijk 33. 
 
Welkom. 
 
Wij zingen:   Psalm 27: 1 (Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here) 
 
Stil gebed. Votum en groet. 
 
Wij zingen:  Lied 274  (Wij komen hier ter ere van uw naam) 
 
Thema van de eredienst. 
 
Gebed om ontferming 
 
Wij zingen:  Hemelhoog 217 (Majesteit)  
 
Met de kinderen. 
 
Schriftlezing:  1 Petrus 4: 12-19 
 
Wij lezen en zingen:  Psalm 126a (Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap) 

 (we zingen het refrein, de ‘voorzang’ wordt gelezen) 
 

Schriftlezing:  Johannes 17: 1-13 
 
Wij zingen:  Lied 704: 1 en 2 (Dank, dank nu allen God) 
 
Uitleg en verkondiging 
 

    
Predikant: Ds. Erica Hoebe-de Waard KND: Team KND 
Ouderling: Paul Weijland Crèche: Team Crèche 
Diaken: Simone van Kuijzen Koffiedienst: Annemieke van Beek 
Lector: Daniëlle van Putten  Marjan Nap 

Orgel/Piano: Willem Eikelboom Bloemendienst: Jolanda v.d. Beek  
CvO: Erwin Jekel Beamer: Hugo Meiring 

Gastdame: Ina Roodzant Streaming: Jan v.d. Hoek 
BHV: Frank Jansen Kerktaxi: Fam. Hellinghuizen 

 



 
 
Wij zingen:  Lied 663 (Al heeft Hij ons verlaten) 
 
Inzameling van uw gaven aan de kerk. 
De collecte van deze zondag is voor het missionaire werk van onze gemeente. 
Van harte aanbevolen dus! 
Uw bijdrage is welkom op rekening NL46 RABO 0335 9914 16 t.n.v. PgL Speciale Collectes o.v.v. “Plaatselijk 
Kerkenwerk,”.  
Hartelijk dank voor uw gaven! 
Het College van Kerkrentmeesters. 
 
Gebeden.  
- Voorbeden  
- Stil gebed 
- Onze Vader  
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  
Amen’. 
 
Wij zingen: Lied 666 (De Heer is opgetogen) 
 
Zegen. 
 
Wij zingen: Hemelhoog 473 (Gebed om zegen) 
 

 

 
 

 
 

 
De diensten in de Dorpskerk en de Marcuskerk zijn afwisselend te volgen op 

www.pgleusden.nl/live of via YouTube. Zoek naar: Protestantse gemeente Leusden. Een 
uitzendschema vindt u in het kerkblad. 

  

 
Wilt u wekelijks de digitale versie van de liturgie ontvangen, stuur dan een email naar zondagsbriefdk@hotmail.com 
(Dorpskerk) of naar zondagsbriefmk@hotmail.com (Marcuskerk). Voor het ontvangen van de wekelijkse digitale versie van de 
Nieuwsbrief en voor opgave van mededelingen die u graag in de Nieuwsbrief wilt laten opnemen graag uiterlijk voor 
donderdag 18:00 uur mailen naar nieuwsbrief@pgleusden.nl.  

              


