
     Protestantse Gemeente Schipluiden 
             
Zondagsbrief  Dorpskerk: 2 augustus  2020     14e jaargang          nr. 40

 
Kleur van de zondag: Groen 
 
Ochtenddienst:  
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. E. Dibbets- van der Roest 

Collecte: 1. Kerk      2. De Tien 

Organist:      Jeanne Bouwmeester 
Ouderling:       Daniël/Esther Booms 
 

Gebedspunt: 
Laten we in onze gebeden denken aan vervolgde 
en onderdrukte religieuze minderheden die 
allerlei onrecht moeten verduren. 
 
Vandaag zingen wij: 
psalm 92: 1 
lied 836: 1, 4, 5 
lied 841: 1, 2 
Evangelische Liedbundel 433 
lied 902: 5, 6  
psalm 78: 13, 14  
lied 675  
 
Evangelische Liedbundel 433 
God die alles maakte, 
de lucht en 't zonlicht blij, 
de hemel, zee en aarde, 
zorgt ook voor mij. 
 
God die 't gras gemaakt heeft, 
de bloemen in de wei, 
de bomen, vruchten, vogels, 
zorgt ook voor mij. 
 
God die alles maakte, 
de maan, de sterrenrij, 
als duistre wolken komen 
zorgt steeds voor mij. 
 
1ste Schriftlezing: Romeinen 8: 31-39 (NBV) 
gelezen door Carolien van 't Hoog 
31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als 
God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 
32Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, 
maar hem omwille van ons allen heeft 
prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 
33Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God 
zelf spreekt hen vrij. 34Wie zal hen veroordelen? 
Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is 
opgewekt en aan de rechterhand van God zit, 
pleit voor ons. 35Wat zal ons scheiden van de 
liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of 
vervolging, honger of armoede, gevaar of het  
 

 
zwaard? 36Er staat geschreven: ‘Om u worden wij 
dag na dag gedood en afgevoerd als schapen 
voor de slacht.’ 37Maar wij zegevieren in dit alles 
glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38Ik 
ben ervan overtuigd dat dood noch leven, 
engelen noch machten noch krachten, heden 
noch toekomst, 39hoogte noch diepte, of wat er 
ook maar in de schepping is, ons zal kunnen 
scheiden van de liefde van God, die hij ons 
gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. 
 
2de Schriftlezing: Nehemia 9: 27-31 (NBV) 
27…Wanneer ze werden onderdrukt riepen ze u 
aan, en u, vanuit de hemel, verhoorde hen. In uw 
grote liefde stuurde u bevrijders naar hen toe, en 
telkens weer redden die hen van hun 
onderdrukkers. 28Maar zodra ze weer rust hadden 
deden ze weer wat slecht is in uw ogen. Dan 
leverde u hen aan hun vijanden uit, die hen 
vervolgens weer overheersten, en dan riepen zij u 
opnieuw aan, en vanuit de hemel verhoorde u 
hen weer. Liefdevol als u bent, redde u hen vele 
malen. 
29U waarschuwde hen, om hen terug te brengen 
naar uw wet, maar zij misdroegen zich, ze 
luisterden niet naar uw geboden en ze overtraden 
uw rechtsregels – terwijl ieder die ze nakomt, 
leven zal! Ze verzetten zich met hand en tand en 
hardnekkig weigerden ze te luisteren. 30U had 
vele jaren geduld met hen, u waarschuwde hen 
door uw geest, bij monde van uw profeten, maar 
zij luisterden niet, en daarom leverde u hen uit 
aan de volken om hen heen. 31Maar in uw grote 
liefde hebt u hen niet voor altijd vernietigd. U hebt 
hen niet verlaten, want u bent een genadige en 
liefdevolle God 
 
Bloemengroet: 
De bloemen van zondag 26 juli zijn gegaan naar: 
de heer H. Brik, Burgmeester van Gentsingel 18, 
en naar Michel en Nicolette Brik, Holierhoek 8. 
 
Toelichting collecte diaconie: 
Wij zijn blij dat de kerkdiensten weer met 
inachtneming van voorzorgsmaatregelen 
doorgang kunnen vinden. 
Ieder probeert zijn weg te vinden en dat geldt niet 
minder voor de projecten in Nederland van 
Kerkinactie.  
Jongeren, gezinnen en ouderen in Nederland 
welke te maken hebben met armoede of 
zingevingproblemen ondersteund men d.m.v. 
steun aan projecten. 



 

Op de hoogte blijven? Check:
  

www.protestantschipluiden.nl
 

  
Protestantse Gemeente Schipluiden

 

Naar een kerkdienst uit de Dorpskerk luisteren? 
Ga naar onze site www.protestantschipluiden.nl, 
het kopje kerkdiensten en dan naar kerkdienst 
beluisteren of naar www.kerkomroep.nl. 
 

Zoals een bezoek, - en re-integratie project voor 
gevangenen. 
Het is belangrijk dat iedereen in welke situatie 
men verkeerd toch mag merken dat er iemand 
naar je omziet en daarom bevelen we dit doel van 
harte aan. 
U kunt gift geven na de dienst of draagt u liever 
bij  via de bank dan kan dit op; Diaconie Prot. 
Gemeente bankrek. nr: NL83RABO0146831535 
o.o.v. "Binnenlands diaconaat” 
De diakenen. 
 
Zingen in de kerk ! 
Er mogen nog steeds maar 5 mensen voorin de 
kerk zitten die voor de samenzang zorgen.  Mocht 
u/jij een keer willen meezingen, geef het dan door 
aan Jeanne Bouwmeester, tel. 2611209 of een 
app naar 06 26 64 70 94.  Zij laat dan weten op 
welke zondag u/jij mee kunt doen. We nemen de 
liederen dan voor de dienst door en starten 
daarmee om 9.15 uur. 
 
Kringloopmarkt 
“ De opbrengst van de kringloopmarkt van de 
maand juni is 2359,45 euro. Met dank aan alle 
medewerkers van de kringloopmarkt Schipluiden. 
Elek 2e en 4e zaterdag van de maand geopend 
van 10:00 tot 14:00 uur en op alle dinsdagen van 
19:00 tot 20:30 uur” De laatste nieuwtjes op 
facebook pagina “kringloopmarkt Schipluiden” 
 
Volgende week 
Op zondag 9 augustus hopen we na enige 
maanden uitstel ook eindelijk Marijke van 
Leeuwen en Marjan Kneppers te bevestigen als 
wijkouderling. Het is een bemoediging dat dit kan 
en dat zij bereid zijn deze taak op zich te nemen. 
Laten we hen met onze gebeden omringen. 
 
Kopij Zondagsbrief:   
Berichten voor de zondagsbrief van 9 augustus 
2020 kunt u sturen naar 
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 6 
augustus 2020 19.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puzzel voor de kinderen 
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