
 
 

Voorbereiding 
 
Orgelspel 
Preludium en fuga in G – J.S. Bach (1685-1750) 
 
Verwelkoming 
 
De kaarsen worden aangestoken. 

 Lied 601: 1, 3 
 
Bij de liturgische schikking 
Zalving: een gebruik dat wij in onze protestantse 
traditie niet zo goed kennen. Maar het is heel bijbels, 
profeten en koningen worden gezalfd als hun taak een 
aanvang neemt. En wie gestorven is wordt ook gezalfd. 
De vrouw brengt dit in het teken van het zalven van 
Jezus’ voeten samen. De schikking met de kruiden 
symboliseert dat voor ons. Op Palmzondag wijst de 
zalving al vooruit naar Jezus’ dood. De groene takjes 
lijken wel een beetje op de palmtakken. 
 
We zijn stil en openen ons hart voor God 
 

Bemoediging en toenadering (staande) 

o:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
o: Die ons hoedt in uw schaduw. 
 onder uw vleugels toegedekt, 
 liefde, die ons tot leven wekt, 
 ken ons hart, zo onrustig, 
 vol van zichzelf is het verblind, 
 totdat het rust in U weervindt. 
g: KOM TOT ONS ALS DE MORGEN 
 GA OVER ONS OP ALS HET LICHT. 
 ZEGEN ONS MET UW AANGEZICHT. 
 AMEN. 

 

 Psalm 118: 1, 9  

 

Korte inleiding op deze viering 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 

   Lied 538: 1, 4 

(het gloria zingen we weer met Pasen) 

 

Woord 

Groet 
v: De Heer zij met U 
g: OOK MET U ZIJ DE HEER 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
g: AMEN.  
 
Zacharias 9: 9-10 
 

       Lied 550: 1, 2 
 
Mattheus 21: 1-13 en 26: 6-13 
 

       Lied 435: 1, 3 
 
Preek 
 
We zijn stil voor God 
 

 Lied 556: 1, 2, 3 
 
 

Antwoord 
 
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door 
mededelingen vanuit de diaconie) 
onder orgelspel (lied 556)  
 

U kunt een bijdrage via de bank overmaken:  
 voor het Wijkwerk NL33INGB0000479964 t.n.v. 
penningmeester Abdijkerk  o.v.v. het doel.  
voor de Diaconie NL39INGB0003275105 t.n.v. 
penningmeester Loosduinen-centrum o.v.v. het doel. 
Nog makkelijker: geven via uw smartphone, zie 
www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm  

 
Gebeden 
 

 Lied 552: 1, 2, 3 

 

Heenzending en zegen 

 
Orgelspel  
Fantasia – Abraham van den Kerckhoven (1619-1702) 

 

Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 5 april 2020, 

6e zondag van de 40-dagen-tijd, Palmzondag 

Dienst zonder kerkgangers, alleen online 

De liturgische kleur is paars, de kleur die soberheid 

en inkeer uitdrukt. 

Voorganger: Ds Michiel Aten  

Organist:  Vincent Hildebrandt 

U kunt deze dienst op zondagochtend of later beluisteren  

via www.loosduinen-centrum.nl 

http://www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm
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Komende kerkdiensten 

Wij blijven de komende zondagen een viering met 

predikant, organist en enkele stemmen organiseren, 

die nu ook via onze website is te beluisteren: 

www.loosduinen-centrum.nl. Het kan ook via 

kerkomroep.nl, maar die is momenteel op zondag vaak 

overbelast (www.kerkomroep.nl/#/kerken/10810).  

U kunt deze viering rechtstreeks volgen of op een 

later tijdstip.  

Komende week is er een viering op Witte Donderdag 

(19.30 uur), Goede Vrijdag (19.30 uur), en Paaszondag 

(10.00 uur,. Zie de website voor nadere informatie.  

Op Witte Donderdag kunt u thuis het Heilig 

Avondmaal met ons mee vieren. Zet van tevoren een 

stukje brood en een klein glaasje wijn of vruchtensap 

voor de viering klaar.  

Gebedsintenties en de namen van zieken, kunt u 

rechtstreeks melden aan onze predikanten.  

 

Collecten zondag 5 april 

1e collecte : diaconale collecte SIV 

2e collecte: jeugdwerk JOP 

 

Bij de bloemschikking 

In de lezingen op Palmpasen staat de zalving centraal. 

Als symbolen gebruiken we allerlei verse kruiden die 

gebruikt kunnen worden bij een zalving. Een doek rond 

de beker verwijst naar de balseming. 

 

Extra pastorale zorg 

Heeft u in deze periode extra behoefte aan pastorale 

zorg? Onze predikanten zijn daarvoor beschikbaar!  

Ds Michiel Aten is telefonisch (06-10811430) en via 

Skype (m.c.aten@hotmail.com) te bereiken, bij 

voorkeur tussen 9 en 10 uur en tussen 16 en 17 uur.  

Ds Wietske Verkuyl houdt telefonisch/skype- 

spreekuur op dinsdag van 9.30-11.30 uur en op 

donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. Elly Moonen is 

telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag van 

10.00 - 12.00 uur.  

 

Hulp van de diaconie 

Heeft u hulp nodig? De diaconie helpt! U kunt uw 

hulpvraag het beste per mail sturen aan  

E christiaanscheen55@ziggo.nl  
 

Voedselhulp 

Er zijn in Loosduinen verschillende initiatieven gestart 

om kwetsbare mensen te helpen. U kunt uzelf of 

anderen hiervoor opgeven via de predikanten, 

pastoraal ouderenwerker, of diaconaal werker: 

• Bij 'Verzilveren' worden 2x in de week voor 

eenzame of zieke ouderen soepmaaltijden 

verzorgd. 

• Via een andere organisatie krijgen mensen 2x in 

de week een maaltijd plus ingrediënten om zelf 

eten te bereiden 

• Bij 'de Geest' kunt u voedsel brengen, zodat 

maaltijden kunnen worden verzorgen (bel van 

tevoren even, als u iets wilt brengen) 

• Mensen die gebruik maken van de voedselbank 

kunnen extra maaltijden ontvangen. 

 

Telefooncirkel 

Voor oudere gemeenteleden in Zuidwest is er de 

mogelijkheid aan te sluiten bij de Telefooncirkel. U 

wordt dan maximaal 3x per week ‘s ochtends (op 

maandag, woensdag en vrijdag) kort gebeld door een 

mede-deelnemer. Als u dat wilt, kunt u dan op een 

ander tijdstip meer uitgebreid met een van de overige 

deelnemers bellen. Neem, als dit u aanspreekt, contact 

op met Nico Tetteroo (Abdijkerk): 06-44568721, of: 

nicotetteroo@kpnmail.nl. 

 

Lief en Leed 

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan 

Henk Oosten, 06-30984979, hjoosten@kpnplanet.nl. 

Er zijn momenteel geen mededelingen. 

 

De Abdijkerk is voorlopig elke donderdag van 10 tot 12 

uur open om een kaarsje aan te steken en/of één van 

onze voorgangers te spreken.  

 
 

 

Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór woensdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail naar zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl 
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