
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 

zondag  23 juli  2017  

!  

voorganger: ds Japke van Malde  
organist: Erik Visser  
monoloog: Nellie Markus  



.   orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck,  ”Ick voer al over Rhijn” 

. luiden van de klokken 

. stilte 

. aansteken van de kaars  
          
de gemeente gaat staan 

.   lichtlied  doe je licht aan  

!       

. votum 
 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan God, 
 gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan. 
 voorganger: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst. 
 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

. groet  
 voorganger: Vrede zij u. 
 gemeente: De wereld zij vrede. 



.  openingslied: Vrede voor jou, hier heen gekomen               

!
          
            de gemeente gaat zitten 

. Gebed 



• Monoloog:  

Het verhaal van Alejandra en José (twee zeventienjarigen wonend in een fami-
liehuis in de stad Cuernavaca in Mexico) is een verhaal dat raakt. In de mono-
loog vertellen zij afwisselend hun verhaal. Een verhaal dat gaat over geweld, 
armoede en onrecht.

MAAR ook een verhaal van twee jongeren die niet opgeven, die weigeren ten 
onder te gaan, doorzetten en hun minder aangename ervaringen verwerken 
door middel van dans, theater, muziek, schilderen en daardoor weer inspiratie 
opdoen om hun weg te gaan.

• Zingen: Liefde eenmaal uitgesproken

�  

2.  Liefde, die ons hebt geschapen,  
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,  
alles overwinnend wapen,  
laatste woord dat vrede maakt. 

3.  Liefde luidt de naam der namen  
waarmee Gij U kennen laat.  
Liefde vraagt om ja en amen,  
ziel en zinnen metterdaad. 



. voorbeden, afgewisseld met  

!  

.    eindigend met stil gebed en gezamenlijk Onze Vader  

.   collecten, thema: Europa en de Wereld 

.   eerste collecte, Amigos de San Juan de Flores    
Amigos de San Juan de Flores is een stichting die de ontwikkeling van het 
dorpje San Juan de Flores in Guatemala en zijn inwoners ondersteunt door 
middel van kleinschalige en concrete projecten. Deze projecten worden met 
relatief eenvoudige en weinig middelen gerealiseerd. Daarbij ligt de focus op 
onderwijs, omdat men er van overtuigd is dat de bewoners hierdoor in staat 
worden gesteld om zelf hun leefsituatie te verbeteren.  
Er worden studiebeurzen verstrekt aan kinderen van de middelbare 
school en aan jongeren die een vervolgopleiding willen volgen. Daarnaast 
worden er naaicursussen voor vrouwen georganiseerd en worden er microk-
redieten verleend voor de aanschaf van naaimachines, het opzetten van een 
bakkerij of iets dergelijks. Door deze microkredieten kan men een bedrijfje 
op zetten en daarmee de inkomsten verhogen..  
Rekening NL 04 INGB 0004 547 502 
    
.   tweede collecte, diaconie 

.   orgelspel tijdens de collecten, Pierre du Mage, Prelude in d  

.   mededelingen en open tijd 

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor  mevr.H.Douw 
     



zingen NLB 1009 O lieve heer, geef vrede  

!  

2   Doe onze ogen stralen,  
doe ons het hart ophalen  
aan blijdschap na verdriet;  
o God voor wie verschijnen  
Christus en al de zijnen,  
versmaad hun smeken niet! 

. uitzending en zegen  
    Zegen 
    De gemeente antwoordt met: Amen 

.   orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in d 



  
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 

******************************************************** 

. Mededelingen:  

Zondag 30 juli, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger Mevr. ds Liesbeth Baars. 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via kerkdienstgemist.nl 
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt 
via de website onze nieuwsbrief aanvragen. 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en mee-
praten in onze LinkedIn groep. 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Joep de Valk (06-53391524), ds Japke 
van Malde (071 5142807) en ds Liesbeth Baars (06-23641242).  
Tot eind augustus zijn Joep de Valk en Japke van Malde minder bereikbaar 
i.v.m. vakantie, maar Liesbeth Baars is de hele zomer beschikbaar: als u be-
hoefte heeft aan een gesprek, kunt u haar bellen.  

Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap, gevormd door 
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid, verdraagzaamheid, 
verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders persoonlijk geloof zijn belang-
rijke uitgangspunten die terugkomen in kerkdiensten, kringen, gemeente-
avonden en overige activiteiten. 


