
PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD 
orde voor het ochtendgebed op zondag 20 juni 2021, eerste van de zomer 
om 10:00 uur in de Stefanuskerk te Noorddijk 

 
klokgelui 
orgelspel, C.P.E. Bach, sonate in Es gr.t., deel 1 (Allegro) 
woord bij de opening 

……. 
[op teken van de voorganger: wie kan, gaat staan] 
 
V: Genade van God en vrede met u allen 
A: Amen 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: en niet laat varen het werk van zijn handen. 
 
 

openingsgebed en kaarsen aansteken 
morgenlied, ‘In de veelheid van geluiden’, Liedboek 283; cantor: vers 1.2.4.5 
 

[noord- en zuidzijde keren zich staande naar elkaar toe] 
 

Psalmgebed, Psalm 107  
 
cantor    antifoon  ‘Alles uit Hem ontstaan’, Liedboek 703 
 
noordzijde       Loof de HEER, want hij is goed, 

    eeuwig duurt zijn trouw.’ 
 
zuidzijde        Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost, 

die hij verloste uit de greep van de angst, 
 
noordzijde       bijeenbracht uit alle landen, 

uit het oosten en het westen, 
uit het noorden en het zuiden. 

 
zuidzijde        Soms doolden zij door de woestijn, 

maar een weg in de wildernis, 
een stad, een woonplaats vonden ze niet. 

 
noordzijde       Ze kregen honger en dorst 

en kwijnden van uitputting weg. 
 
zuidzijde        Ze riepen in hun angst tot de HEER – 

hij heeft hen bevrijd uit vele gevaren, 
 
noordzijde       hij wees hun de rechte weg, 

de weg naar een stad, een woonplaats. 
 
zuidzijde        Laten zij de HEER loven om zijn trouw, 

om zijn wonderen aan mensen verricht, 
 
noordzijde       wie dorst had, gaf hij te drinken, 

wie honger had, volop te eten. 
 



zuidzijde        Wie oprecht zijn, zien het met blijdschap, 
wie onrecht doet, moet zwijgen. 

 
allen         De wijze neemt dit ter harte 

en kent de trouw van de HEER. 
 
cantor en allen  gloria   cantor zingt regel 1-4; allen zingen (zacht) regel 3 en 4 mee 

 
 

cantor    antifoon  ‘Alles uit Hem ontstaan’, Liedboek 703 
 

[allen gaan zitten] 
 
lezing uit het oude testament  Job 30, 15-20 en Job 38, 1 
lezing uit het nieuwe testament Marcus 4, 35-41 
lied, ‘O Vader, trek het lot U aan’, Liedboek 995 
overdenking 
orgelspel, C.P.E. Bach, sonate in Es gr.t., deel 2 (Adagio) 
 
gaven en gebedsintenties 

Uw diaconale gaven en uw gaven voor het kerkelijk werk van Damsterboord zijn vandaag bestemd voor: Kerk in 
Actie en dan met name voor het project van opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen/  
 
Twee collectes dus voor één gezamenlijk doel. U kunt hiervoor uw (dubbele) gaven geven door een overmaking 
op het rekeningnummer van de diaconie van Damsterboord: NL 28 INGB 0000 847 490, of op het 
rekeningnummer van het college van kerkrentmeesters: NL 83 INGB 0008 2390 64, ten name van Protestantse 
Gemeente Damsterboord.  
 
 

moment van gedachtenis 
we gedenken 

10-4-2011 1 N.N. (baby) onbekend gestorven ten gevolge van uitdroging en honger bij Zliten 
(Libië) na 16 dagen op de Middellandse Zee, NAVO 
negeerde SOS 

10-4-2011 1 N.N.  
(baby, 12 maanden) 

onbekend gestorven ten gevolge van uitdroging en honger bij Zliten 
(Libië) na 16 dagen op de Middellandse Zee, NAVO 
negeerde SOS 

11-4-2011 10 N.N. onbekend gestorven gedurende de reis van Libië naar Lampedusa), 
lichaam overboord gezet 

11-4-2011 1 N.N. (vrouw, 29) Somalia lichaam gevonden door patrouillevaartuigen op een boot 
voor de kust van Malta 

12-4-2011 1 N.N. 
(zwangere vrouw) 

Nigeria gestorven nadat deze moeder 7 dagen lang zout water 
moest drinken, op drift op de Middellandse Zee 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen/


13-4-2011 1 N.N. (man) onbekend verdronken nadat de Libische boot waarop hij voer verging 
bij Pantelleria (Italië) 

13-4-2011 1 Cinie (vrouw, 28) Congo verdronken na van boord gesprongen te zijn van een 
Libische boot bij Pantelleria 

13-4-2011 1 Leonie (vrouw, 38) Congo verdronken na van boord gesprongen te zijn van een 
Libische boot bij Pantelleria 

13-4-2011 1 N.N. (man) Nigeria verdronken, drie dagen na het vergaan van een Libische 
boot bij Pantelleria 

17-4-2011 1 Ifeanyi Nwokoye  
(man, 29) 

Nigeria gestorven in Safi (Malta) op weg naar het ziekenhuis nadat 
hij geslagen was door soldaten bij een ontsnappingspoging 
uit een vluchtelingendetentiecentrum  

 
 
moment van stilte 
lied, ‘Vergeet niet hoe wij heten’, Liedboek 731 (cantor) 

 
gebeden, afgesloten met het gebed des Heren   [oecumenische versie] 

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. 

 
[wie kan, gaat staan] 

 
lied, ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’, Liedboek 973 – cantor: vers 1 en 2.; allen (zacht) vers 3 en 4 
 
zegen besloten met gesproken “Amen” 
orgelspel, C.P.E. Bach, sonate in Es gr.t., deel 3 (Presto) 
 
 
buitenlied, ‘Het woord dat u ten leven riep’, Liedboek 316 
 

aan dit ochtendgebed werken mee: Reinder de Jager (koster); Gerard van Reenen (organist), 
Lieuwe Giethoorn (cantor); Bertha Buist (lector); Jan Wilts (predikant). 

 
  



VAN ZONDAG TOT ZONDAG 
 
deze kerkdienst 
Tussen 1993 en 2020 zijn aan de Europese grenzen 44000 mensen om het leven gekomen. Velen van hen kwamen 
om op zee. Zij hadden hun land verlaten en wilden naar Europa komen. In de maand juni worden op initiatief van 
MiGreat deze mensen herdacht. 
Vandaag, 20 juni, is het wereldvluchtelingendag en vanmiddag worden ter nagedachtenis duizenden gedenktekens 
geplaatst op het strand bij Scheveningen die in de afgelopen weken op scholen en op andere plekken gemaakt zijn. 
Vanuit Damsterboord is ook contact geweest met MiGreat – in de kerkdienst van vandaag zullen we aantal van de 
overledenen gedenken. 
In goed overleg met de colleges van diakenen en kerkrentmeesters is er één gezamenlijke collecte voor de opvang 
van gestrande vluchtelingen in Griekenland via Kerk in Actie. 
 
volgende kerkdiensten 
Volgende week, zondag 27 juni, gaat een goede bekende in ons midden voor, ds. Jan Hommes.  
Op zondag 4 juli is er een oecumenische dienst (11.15 uur Emmaüskerk);  op zondag 11 juli is er weer dienst in de 
Stefanuskerk (ds. Schoonman) en vanaf 18 juli gaat het zomerrooster met gastdiensten in.  
Dat begint op 18 juli in de Emmaüskerk, 11.15 uur. Op 25 juli is er dan weer dienst in de Stefanuskerk en zo om en 
om. De diensten vanuit de Emmaüskerk zijn niet te beluisteren via de kerkomroep – de diensten vanuit de 
Stefanuskerk wel. 
Houd ook onze website in de gaten met het oog op verder mogelijke versoepelingen of andere mededelingen. 
 
vrije periode predikant 
Vanaf vanmiddag (20 juni) tot en met 11 juli ben ik vrij.  
Als u een predikant zou willen spreken, kunt u contact opnemen met  

• Mw. Tiny Rienstra, tel: 050-5417391; e-mail: j.rienstra@hetnet.nl  

• of met Mw. Gré Busz, tel: 050-5414910, e-mail: greebusz@gmail.com,  

• of met Mw. Christina Huisman, tel: 050-5426553; e-mail: christina.huisman@planet.nl  

• of met Mw. Ria van Dijk-Hilberts (vanaf 27 juni), tel: 050-5491349, e-mail: ha.hilberts@gmail.com.  
Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend predikant. 
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