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Gebedspunt: Dat de onzichtbare Geest van God 
zichtbaar wordt in ons midden door hoe wij in 
geloof standvastig blijven temidden van 
onzichtbare machten.  
 
voorganger: ds. E. Dibbets-van der Roest 
ouderling: Jeannet van Leeuwen 
orgel: Jeanne Bouwmeester  
muziekteam o.l.v. Wil v.d. Bussche 
 
Orde van dienst: 
Welkom en mededelingen 
moment voor stil gebed 
votum en groet 
 
lied 672: 1  
Kom laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de Heilge Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bid dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 
 
Als gebed om verlichting met de Geest zingen 
we: 
Opwekking 463 (2x) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Aandacht voor de kinderen 
 
Lied 683  
't Is feest vandaag, 't Is Pinksterfeest, 
wij staan in vuur en vlam. 
want Hij, die bij ons is geweest, 
werkt verder aan zijn plan. 
 
Wij weten het nu zonneklaar: 
al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
wij zijn niet meer alleen. 
 
Wij gaan op weg, de wereld rond, 
er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot mond, 
voor ieder te verstaan. 
 
De wonderen zijn om ons heen, 
ze waaien op de wind. 
't Is feest vandaag, voor iedereen: 
een nieuwe tijd begint! 
 
Schriftlezing: gedeelten uit Handelingen 2 
(NBV) gelezen door Sjaan Graveland 
1. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak 
waren ze allen bij elkaar. 2. Plotseling klonk er uit 
de hemel een geluid als van een hevige 
windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden 
geheel vulde. 3. Er verschenen aan hen een soort 
vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden 
en zich op ieder van hen neerzetten, 4. en allen 
werden vervuld van de heilige Geest en 
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begonnen op luide toon te spreken in vreemde 
talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 
 
22. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit 
Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen 
gebleken is uit de grote daden en de wonderen 
en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn 
toedoen onder u heeft verricht. 23. Deze Jezus, 
die overeenkomstig Gods bedoeling en 
voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen 
laten kruisigen en doden. 24. God heeft hem 
echter tot leven gewekt en de last van de dood 
van hem afgenomen, want de dood kon zijn 
macht over hem niet behouden. 
 
32. Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan 
getuigen wij allen. 33. Hij is door God verheven, 
zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de 
heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die 
Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is 
wat u ziet en hoort. 
 
36. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker 
van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door 
God tot Heer en messias is aangesteld.’37. Toen 
ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en 
vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat 
moeten we doen, broeders?’ 38. Petrus 
antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en 
laat u dopen onder aanroeping van Jezus 
Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. 
Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 
39. want voor u geldt deze belofte, evenals voor 
uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die 
de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ 40. Ook 
op nog andere wijze legde hij getuigenis af, 
waarbij hij een dringend beroep op zijn 
toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u 
redden uit dit verdorven mensengeslacht!’ 
 
Hemelhoog 34 

 
 

Verblijdt u alle volken 
verblijdt u in de Heer. 
verblijdt u alle volken 
en looft God altijd weer. 
 
Overdenking 
Orgelspel 
 

lied 1005 

 

 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen  
zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
zo wordt uw stem gehoord. (refrein) 
 
Zoekend naar brood lijden zij honger,  
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,  
U bent de vredevorst. (refrein) 
 
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
zoekend naar warmte zijn velen koud.  
Maak ons een huis van levende stenen,  
schuilplaats door U gebouwd. (refrein) 
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Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  
totdat uw rijk hier is. (refrein) 
 
Gebed 
Lied 675 
Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
 
Zegen 
 
Zieken 
Afgelopen week werd dhr. Arie Langstraat, 
Zouteveenseweg 13, opgenomen in het 
ziekenhuis na een herseninfarct en een 
longembolie. Hij hoopt binnenkort te kunnen 
revalideren in Den Haag en bovendien een 
oproep te krijgen voor een dotterbehandeling. De 
volgorde waarin die dingen gebeuren moet 
afgewacht worden. Van harte beterschap en 
sterkte toegewenst! 
 
Collecten 
We zijn als kerk niet alleen voor onszelf bezig, 
maar ook dienstbaar aan de ander. Juist ook met 
Pinksteren is het belangrijk om de verkondiging 
van het evangelie te ondersteunen in woord en in 
daad. U kunt uw gift voor het kerkenwerk 
overmaken op rekeningnummers: 
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 
Schipluiden NL08 RABO 0146 8315 27. En voor 
Zending en Diaconie Protestantse Gemeente 
Schipluiden NL83 RABO 0146 8315 35. Via 
Kerkinactie worden heel veel projecten 
ondersteund die nu van levensbelang zijn. Geef 
niet wat u missen kunt, maar geef met geloof en 
vanuit uw hart. 

Digitale 12+ nevendienst  
Hallo allemaal,  
Omdat we jullie graag willen zien en spreken, 
gaan we de 12+ nevendienst komende weken 
digitaal doen. Alles wat je nodig hebt is je telefoon 
of een laptop met camera.  
Je kunt meedoen door zondagochtend om 10:00 
naar deze link te gaan: zoom.us/j/5122316966 . 
Als je dit doet op een telefoon, wordt je de eerste 
keer gevraagd de app te downloaden.  
Afgelopen zondag was leuk, en we hopen jullie 
allemaal weer te zien. 
Tot zondag!  
Daniël en Esther Booms 
 
Kaarten 
Afgelopen weken hebben heel veel volwassenen 
een rustgevend karwei geklaard, namelijk 
inkleuren van mooi ontworpen kaarten met een 
toepasselijke tekst voor deze onrustige tijd. Door 
volwassenen voor volwassenen.Het bezorgteam 
is ingeschakeld om de kaarten te bezorgen en zo 
kan het zijn dat u er ook 1 ontvangen heeft. Geef 
de kaart een mooie plek want er is veel tijd aan 
besteed en houd u vast aan de tekst! 
 
DONATIES MET STATIEGELD  
In supermarkt AH Schipluiden kan men bij het 
emballage apparaat terecht om donaties te doen 
voor goede doelen. Vele kleintjes maken één 
grote is daar een waar gezegde.  
Voor de maand Juni 2020 is als doel gekozen om 
voor Ron en Nelleke van Ketel te doneren. Zij 
waren jarenlang woonachtig in Schipluiden. Voor 
velen zijn zij geen onbekenden. Zij werden 
uitgezonden door de Protestante Gemeente  
Schipluiden op 18 Oktober 2018. Zij werken nu in 
het Midden-Oosten als veldleiders voor de 
Stichting Near East Ministry. “De NEM maakt 
werk van verzoening” is het motto. Vrijwilligers 
van de NEM worden ingezet in bestaande 
projecten onder de Joodse en de Arabische 
bevolking. In de zorg, onderwijs, klussen, 
voedselbank enz. Soms voor een korte periode 
van twee of drie maanden. Tijdens deze periode 
krijgen de zgn. ‘kortverbanders’, naast hun inzet, 
een boeiende introductie van de geschiedenis en 
de cultuur van het land waar zij heengaan. 
Maar ook voor langere tijden, jarenlang, zetten 
vrijwilligers zich daadwerkelijk in met 
hulpverlening in de regio. 
Momenteel gebeurt dat in het land Israël, de 
Palestijnse gebieden, Egypte en Jordanië. Ron 
en Nelleke  van Ketel geven daar leiding aan. 
Wat zou het fijn zijn als de giften voor dit werk 
een mooi bedrag zouden opleveren. Vele 
kleintjes maken één grote! 
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Meer weten? neareastministry.nl. Ook zal er bij 
het apparaat zelf wat informatie te lezen zijn. 
Namens de Thuis Front Commissie,die bestaat 
uit verschillende personen uit Schipluiden en 
Maasland, alvast onze hartelijke dank. 
Jaap van Woerden, voorzitter en Jaap van den 
Burg, penningmeester 

 
PINKSTERSPEURTOCHT 31 MEI 
Het is dit jaar niet mogelijk om met Pinksteren 
samen te komen en daarom organiseren we een 
pinksterspeurtocht voor alle leeftijden. We 
houden rekening met Coronavoorschriften en 
daarom kan je de speurtocht ophalen tussen 11 
en 11.30 uur op het kerkplein of downloaden via 
de website www.protestantschipluiden.nl  
Houd er rekening mee dat je minstens 1 1/2 
meter afstand houdt tijdens de speurtocht met 
andere groepjes. Je hoeft je niet aan te melden 
en voor meer info kan je bellen met Esther 
Booms:  
0611922353 
De speurtocht duurt ongeveer 1 uur.  
Tot 31 mei! 
Groeten 
Dorien, Esther en Trudi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij Zondagsbrief:   
Berichten voor de zondagsbrief van 7 juni 2020 
kunt u sturen naar 
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 4 juni 
2020 19.00 uur. 
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