
 
 
 
 

ORDE VAN DIENST 
 

Zondag 7 februari 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Voorganger ds. Willemijn van Dijk, organist Anton Pauw, ouderling Frits Verhagen, diaken 
Hans Nagelkerke  
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Vanwege de zondag van het wereld diaconaat is het bloemstuk op de preekstoel 
een combinatie van vaajes van kokosnoten uit Afrika en Hollandse tulpen. Een 
symbool van samenwerking. 
 
Inleidend orgelspel: Allegro in e – G.F. Handel (1685-1759) 
 
Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 
          We gaan staan 
 
Voorganger: We begroeten elkaar in de naam van God die sprak 

“er zij licht”  
Allen:   EN ER WAS LICHT 
Voorganger:   In de naam van Jezus 
Allen:    GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 
Voorganger:   In de naam van de Heilige Geest 
Allen:    DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN 
 
Gebed van toenadering 
Voorganger:      .....  

      eeuwige God, wees ons genadig 
Allen:      EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 
 
        We gaan zitten 
 
Inleiding op de dienst 
        
Gebed om ontferming en bij de opening van het Woord  
 
Muziek: ‘Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’ (Lied 209) – Andreas 
Armsdorf (1670-1699) 
 
Lezing: Johannes 4: 5-29 
 
Overdenking 
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Muziek: improvisatie  
 
Rondom het ZWO-project 
 
Gebeden Dankgebed, diaconale voorbeden, stil gebed en afsluitend 
bidden we het ‘Onze Vader’  
 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Mededelingen en bloemengroet 
        We gaan staan 
Zegen  
 
Allen:  AMEN   
 
Muziek ‘Freu dich sehr, o meine Seele’ (melodie psalm 42) – Georg Böhm 
(1661-1733) 

 

Mededelingen 
 
Collecte 
Bij de deur is ook de mogelijkheid om uw gaven voor de collecte te geven. Geen 
contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app ‘Givt’. Installeer 
de app, en volg de aanwijzingen.  
De eerste collecte is voor ons ZWO-project in Malawi. Hiermee wordt de bouw 
van het kindcentrum gerealiseerd 
De tweede collecte is voor de toekomst van de kerk in Haarlem 
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Doe mee met de Lockdown – Kerkquiz 
In deze lockdown kunnen we wel wat gezelligheid en verbinding gebruiken. Daarom 
wordt er op 12 februari een Lockdown Kerkquiz georganiseerd! 
  
Wat kan je verwachten?  
Een digitaal avondprogramma, waaraan je kan deelnemen vanuit je eigen huis op 
vrijdagavond 12 februari. Een quiz via Zoom met vragen over kerkelijk Haarlem, 
kerkmuziek, bijbel en meer. Gemaakt door en voor gemeenteleden. Een 
mogelijkheid om weer even met elkaar in verbinding te staan! 
  
Hoe kan je je opgeven? 
Stuur een mail naar predikant@bavo.nl om je op te geven; 
Geef je op als team (let op, max 4 personen per team, of 1 huishouden) (als team 
kan je vanuit verschillende huizen via WhatsApp of videobellen toch 1 team 
vormen); 
Geef de namen van je teamgenoten door waarvan 1 teamcaptain die WhatsApp op 
zijn of haar mobiel heeft staan; 
Geef het mobiele nummer van de teamcaptain door; 
Ontvang instructies voorafgaand aan de kerkquiz. 
Het Lockdown Kerkquiz-team hoopt op een gezellige en fanatieke avond! 
  
Project reisgenoot 
Op 17 februari start de veertigdagentijd. Veertig dagen lang gaan we op weg naar 
Pasen. Als je op weg bent ergens naar toe, is het fijn om gezelschap te hebben; 
om af en toe een steuntje in de rug te krijgen, samen een tussenstop te houden of 
je met elkaar te verheugen op het einddoel. Geef je op en leer op deze manier 
nieuwe mensen kennen of leer nieuwe kanten kennen van bekende mensen. 
 
Hoe werkt het? 
Geef je op via pastoraalteamhaarlem@gmail.com; 
Je krijgt een mail terug met de naam en de contactgegevens van je reisgenoot; 
Elke week krijgen jullie een kleine opdracht die je samen uitvoert. Denk aan een 
wandeling maken, een inspirerende tekst opsturen, of de ander verrassen met iets 
wat je zelf hebt gemaakt. Uiteraard zijn de opdrachten allemaal uit te voeren binnen 
de huidige maatregelen. 
 
Namens het pastoraal team, 
Anneke Abma, Niek Rooseboom en ds. Willemijn van Dijk 
 
 
Deze dienst is live te volgen en later terug te zien op bavo.nl of via 
kerkdienstgemist.nl -> Nieuwe Kerk Haarlem 
 


