
     Protestantse Gemeente Schipluiden 

             
Zondagsbrief  Dorpskerk: 25 juli 2021     15e jaargang          nr.  39

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

Collecte: 1. kerk      2. diaconie 

Organist: Gert Jan Hol 
 

Gebedspunt: Laten we bidden voor degenen die 
getroffen zijn door wateroverlast. 
 
Vandaag zingen wij: 
psalm 92: 1, 2  
lied 210: 1, 2 
psalm 121: 1, 4 
lied 23c: 1, 3, 5 
DNP 91: 1, 3, 4 
lied 423 
 
1ste Schriftlezing: Psalmen 121 (NBV)  

gelezen door Gery Moerman 
Een pelgrimslied. 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
van waar komt mijn hulp? 
Mijn hulp komt van de HEER 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Hij zal je voet niet laten wankelen, 
hij zal niet sluimeren, je wachter. 
Nee, hij sluimert niet, 
hij slaapt niet, 
de wachter van Israël. 
De HEER is je wachter, 
de HEER is de schaduw 
aan je rechterhand: 
overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden. 
De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
hij waakt over je leven, 
de HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid. 
 

2de Schriftlezing:  Johannes 10: 7-10 (NBV) 
Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben 
de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen 
waren allemaal dieven en rovers, maar de 
schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben 
de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt 
zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij 
zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om 
te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik 
ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn 
volheid. 

 
De nieuwe psalmberijming 91: 1, 3, 4 
Wie thuis is bij de hoogste Heer 
en schuilt in zijn ontferming, 
die zegt: ‘Bij U leg ik mij neer, 
mijn toevlucht, mijn bescherming.’ 
De vogelvanger spant zijn net, 
de pest zal zich verbreiden - 
maar over jou zal God, die redt,  
zijn sterke vleugels spreiden. 
 
God is voor jou een toevluchtsoord; 
Hij opent wijd zijn deuren. 
De Allerhoogste geeft zijn woord 
dat niets jou zal gebeuren. 
Zijn engelen bewaren jou, 
de HEER zal op je letten. 
Zelfs leeuwen drijf je in het nauw 
en adders zul je pletten. 
 
God zegt: ‘Omdat jij Mij bemint 
zal Ik je trouw bewaren. 
Ik luister als je roept, mijn kind, 
sta naast je in gevaren. 
Ik ben het die je vrijheid geeft 
en jou met eer wil kronen. 
Ik zorg ervoor dat je lang leeft, 
mijn redding zal Ik tonen.’ 
 
Wegwerkzaamheden 
Vanwege werkzaamheden is de Dorpsstraat 
gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. De kerk is 
voor voetgangers en fietsers wel gewoon 
bereikbaar, maar wie met de auto komt, moet 
deze week via het begin van de Dorpsstraat 
rijden (vanaf de kant van het gemeentehuis) om 
bij de kerk te kunnen komen. 
 
Uitnodiging om mee te zingen 
Zing mee in het gelegenheidskoor voor de 
oecumenische viering van 15 augustus. Er wordt 
geoefend op donderdagavond 29 juli en 12 
augustus vanaf 19.30 uur in de Jacobuskerk. Het 
zijn bekende melodieën en het hoeft niet 
meerstemmig, dus iedereen die van zingen 
houdt, kan meedoen. 
 
Bloemengroet: 

De bloemen van zondag 18 juli zijn als groet 
namens de gemeente gegaan naar dhr: H.A. 
v.d. Burgh, Burgemeester v. Gentsingel 16, en 
naar de fam. A. Kalkman, Willem van 
Steenberchstraat 13. 
 
 



 

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. 
 

 
Toelichting collecte diaconie: 
Wij zijn blij dat de kerkdiensten weer met 
inachtneming van voorzorgsmaatregelen 
doorgang kunnen vinden. De nood in wereld is in 
die tijd wel voor een deel anders geworden maar 
de problemen welke er waren voor de Corona 
crisis zijn ook nog steeds actueel. 
De diaconie meent hiervoor ook de aandacht te 
mogen vragen en daarom wordt zondag uw 
aandacht gevraagd voor Cliniclowns. De Diaconie 
collecteert na dienst om het werk wat zij  doen 
mogelijk te maken. Deze mensen  komen bij 
kinderen in ziekenhuizen en instellingen op 
bezoek. Doordat de kinderen helemaal opgaan in 
het samenspel, worden ze uit de realiteit getild en 
in hun kracht gezet; een beetje 
verbeeldingskracht doet wonderen! 
De CliniClowns komen bij elk kind apart op 
bezoek en elk kind krijgt zijn eigen aandacht. Het 
kind en de situatie zijn altijd het vertrekpunt. 
Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Centraal staat 
de gezonde kant van het kind, gericht op wat het 
kind wél kan. Bij het ene kind wordt groots 
uitgepakt, bij een ander is het spel klein en 
subtiel. Soms is het rollebollen van het lachen, 
soms zijn het pretlichtjes in de ogen. Afhankelijk 
van wat het kind wil. 
Voor deze kinderen welke door ziekte of 
problemen soms voor langere-  of kortere tijd hun 
thuis moeten missen is een moment van vreugde  
heel belangrijk en daarom bevelen we deze 
collecte dan ook van harte bij u aan. 
Geeft U liever een gift dan kan dit; Diaconie Prot. 
Gemeente bankrek. nr: NL83RABO0146831535 
o.v.v. Clini Clowns. 
De diakenen. 
 
Verhuisd 
Dhr. G. Verboon is van de Bieslandhof verhuisd 
naar Akkerleven. Zijn vrouw woont nog in de 
Lijsterbesstraat. 
 
Orgelwetenswaardigheden Dorpskerk 
Schipluiden 
De 15 orgelpijpen die jarenlang toonloos en 
troosteloos in de ruimte onder de toren waren 
opgeslagen zijn gerestaureerd en in het orgel  
opgenomen en dragen bij aan het kleurenpalet 
van het orgel. Het leuke is dat dit pijpwerk  uit het 
oude (verdwenen) orgel van de Koningskerk 
afkomstig is.  Het register Bourdon 16’ (een laag 
fluit register) van het hoofdwerk (klavier I) is 
uitgebreid met deze pijpen. 
Bovendien is het orgel is nu weer in prima 
conditie en heeft een generale stembeurt 
ondergaan. 

Tijdens de zaterdagse openstelling van de kerk is 
de speeltafel te bezichtigen en de aanwezige 
organist van dienst is best bereid een en ander te 
laten zien (en horen!) 
 
Bovendien is het orgel nu thuis te beluisteren 
(buiten de kerkdiensten om). Mijn collega-organist 
van de haagse Bergkerk, Warner Fokkens, heeft 
enkele opnames van het orgel gemaakt voor zijn 
You Tube kanaal. Zo wil hij opnames maken van 
alle orgels van o.a. Midden-Delfland. De 
orgelwerken die in Schipluiden zijn opgenomen 
zijn: 
J.S. Bach, Triosonate V, deel I, allegro 
J.S. Bach, Air uit Suite nr. 3 in D 
J.L. Krebs, Fantasie sopra Freu dich sehr , o 
meine Seele (psalm 42) 
Ph. Pool, Sonate 10, eerste deel 
Yann Tiersen, Le Banquet 
 
Er zijn inmiddels linkjes  geplaatst op de website 
van de Protestantse Gemeente Schipluiden. Maar 
u kunt ook rechtstreeks de orgelopnames vinden 
op You Tube, onder  “Warner Fokkens”. 
Vervolgens zie je een heleboel orgelopnames 
staan waaronder de 5 orgelwerken vanuit 
Schipluiden, ze zijn tamelijk recent en staan  
bovenaan 
Tijdens de kerkdiensten zult u af en toe een 
ander (orgel) geluid horen. Reinier Kroos 
(organist Oude Kerk Maasland) en Henk 
Lemckert (oud-organist Schipluiden,  Loosduinen) 
zullen vanaf september 2021 ook enkele 
zondagsdiensten voor hun rekening gaan nemen. 
En: verzoekjes voor een bepaald lied of orgelwerk 
voor na de preek zijn altijd welkom. 
Gert Jan Hol 
Organist Dorpskerk. 

 
 
Kopij Zondagsbrief:   
Berichten voor de zondagsbrief van 1 augustus 
2021 kunt u sturen naar 
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 
donderdag 29 juli 2021 19.00 uur. 
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