
     Protestantse Gemeente Schipluiden 
             
Zondagsbrief  Dorpskerk: 16 augustus 2020     14e jaargang          nr. 42

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

Collecte: 1. Kerk     2. Zending 

Organist:            Gert Jan Hol 
 

Gebedspunt: 
Bidden wij voor hen die werken aan een vaccin 
tegen Covid19. 
 
Orde van dienst: 
lied 216 
psalm 121: 1, 4 
lied 885 
 
Hemelhoog 94 

 
 
1ste Schriftlezing: Matteüs 15: 21-28 (NBV) 
gelezen door Martine v.d. Bos 
21En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het 
gebied van Tyrus en Sidon. 22Plotseling klonk de 
roep van een Kanaänitische vrouw die uit die 
streek afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, 
Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt 
vreselijk gekweld door een demon.’ 23Maar hij 
keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen 
kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: 
‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter 
ons aan schreeuwen.’ 24Hij antwoordde: ‘Ik ben 
alleen gezonden naar de verloren schapen van 
het volk van Israël.’ 25 Maar zij kwam dichterbij, 
wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, help mij!’ 
26Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om de 
kinderen hun brood af te nemen en het aan de 
honden te voeren.’ 27Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar 
de honden eten toch de kruimels op die van de 
tafel van hun baas vallen.’ 28Toen antwoordde  

 
Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u 
verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat moment 
was haar dochter genezen. 
 
lied 534: 1, 3 
 
Evangelische Liedbundel 270 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden  
samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven,  
uw gezin, uw werk. 
Wilt u daaraan geven,  
daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar. 
 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden  
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede,  
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden  
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar. 
 
Bloemengroet: 
De bloemen van zondag  9 augustus zijn gegaan 
naar: Fam. M. v.d. Eijk , Windrecht 14 en naar 
mevr. M. v.d. Kooij- Den Haan, Abtswoude 48a. 
 
Toelichting collecte zending: 
Vandaag wordt er gecollecteerd door de Zending 
voor de Presbyteriaanse kerk in Rwanda. Zij geeft 
bijzondere aandacht aan jongeren, armen en 
slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt 
jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft 
hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij 
begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijkse 
leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, 
en krijgen ze training om hun talenten te 
versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de 
veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe 
landbouwmethoden aan om hun 
levensomstandigheden te kunnen verbeteren. 
Voor daders en slachtoffers van de genocide 
organiseert de kerk zogenaamde ‘lichtgroepen’ 
waarin zij leren om met elkaar te kunnen 
samenleven. Uw bijdrage wordt gevraagd voor 
hoop, hulp en verzoening in Rwanda. U kunt uw 
gift geven na de dienst bij de uitgang of een gift 



 

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. 
 

overmaken naar de rekening van Zending en 
Diaconie. Rekeningnummer: NL83 RABO 01468 
31535 t.n.v. Diaconie Protestantse  Gemeente, 
o.v.v. Zending Rwanda. 
De Zendingscommissie. 
 
Lieve mensen, 
We willen jullie even laten weten, dat we op 6 
augustus naar Nederland zijn gereisd en 
afgelopen zondag de dienst in de Dorpskerk via 
de computer konden meebeleven. 
Omdat Israël in COVID-19 termen aangemerkt 
wordt als 'Oranje gebied', zijn we ons uitgestelde 
verlof begonnen met 14 dagen quarantaine in 
Voorthuizen.  
Gelukkig is er een royaal terrein om het huis en 
met dit warme weer konden we al enkele van 
onze kinderen op veilige afstand even zien en 
spreken. 
We zien er ook naar uit om weer in jullie midden 
te zijn en hopen vanaf 23 augustus tot eind 
september een aantal zondagen de dienst te 
kunnen meemaken.  
Tot spoedig ziens en met een warme groet,  
Ron en Nelleke 
 
Kerkomroep problemen 
Voor de tweede maal bleek voor sommigen de 
directe ontvangst van de dienst niet mogelijk. 
Aanpassingen bij Kerkomroep.nl waren nog niet 
goed. 
Er is bij Kerkomroep uitgebreid getest en alles 
moet nu weer goed werken. 
Met excuses van Kerkomroep.nl 
Groet Kerkomroep beheerders. 
 
Puzzel voor de kinderen 

 
 
 
 

Lieve mensen 
Vandaag hebben we in Leiden een gesprek 
gehad over het verloop van mijn ziekte. Een 
operatie is op dit moment niet mogelijk omdat het 
plekje op mijn long een uitzaaiing is van de tumor 
in mijn alvleesklier. Op korte termijn zal er gestart 
worden met chemokuren die 6 maanden zullen 
duren, maar voordat ik hieraan ga beginnen 
hopen we nog 2 weken te kunnen genieten van 
een vakantie in Hattem met de kinderen en 
kleinkinderen. Wij weten ons gedragen door jullie 
gebeden en willen jullie allemaal bedanken voor 
de vele kaarten, bloemen, telefoontjes en een 
mooie gedichtenbundel. Het geeft zo'n goed 
gevoel dat zovelen met je meeleven. Daar zijn 
Klaas en ik erg dankbaar voor! Hartelijke groet. 
Karin en Klaas van Leeuwen. 
 
Rectificatie 
Bezorging van de Zondagsbrief in Coronatijd.  
De wekelijkse bezorging van de Zondagsbrief in 
tijden van Corona is een extra grote belasting 
voor het bezorgteam. 
De zondagsbrief wordt namelijk bij een veel 
grotere groep bezorgd dan voor het begin van de 
Corona Crisis. 
Veel van deze bezorgadressen hebben echter 
wel de beschikking over internet en een 
computer.  
Hierdoor is het mogelijk om wekelijks de dienst te 
volgen gelijktijdig met de dienst in de kerk.  
U hebt dan de mogelijkheid om via uw computer 
of tablet de dienst beluisteren en gelijktijdig de 
Zondagsbrief op het scherm projecteren.  
Wanneer u zelf een printer hebt, kunt u natuurlijk 
ook zelf de Zondagsbrief thuis printen. 
Dit maakt het overbodig dat de Zondagsbrief nog 
bij u moet worden bezorgd. 
Wanneer wij nog niet beschikken over uw e 
mailadres en u nog wekelijks wel een papieren 
versie van de Zondagsbrief ontvangt, dan vragen 
wij u om dit emailadres aan ons te sturen. 
Ik hoop dat u wilt meewerken om ons bezorgteam 
te ontlasten van, in onze ogen, een hoop onnodig 
en overbodig werk, zodat zij dit ook vol kunnen 
houden. 
Wanneer u dus nog steeds een papieren versie 
van de Zondagsbrief ontvangt: Mail dan uw 
emailadres aan Eilke de Boer: 
edeboer03@hotmail.com  
U zult dan voortaan de Zondagsbrief via de mail 
ontvangen. 
Wanneer u bij het een en ander hulp nodig hebt 
dan kunt u dit natuurlijk ook aangeven. 
Met vriendelijke groet 
Trudi Bouwmeester 
 
 
Kopij Zondagsbrief:   
Berichten voor de zondagsbrief van 23 augustus 
2020 kunt u sturen naar 
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 20 
augustus 2020 19.00 uur. 

http://www.protestantschipluiden.nl/
mailto:zondagsbrief@protestantschipluiden.nl

