
 
 

Voorbereiding 

 
Orgelspel  
Sonatine - Anonymus/Chr. Graupner (1683-1760) 
 
Verwelkoming  
 
De kaarsen worden aangestoken. 

 Kaarsenlied 

 
 
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:  Voor uw Geest, o God,  

 blijven wij vaak koud en onverschillig.  

 Uw stem dreigt steeds weer verloren te gaan  

 door alles wat ons hoofd en hart vervult.  

g:  BESCHIJN ONS MET UW LICHT, O GOD,  

 EN RICHT ONZE VOETEN  

 OP DE WEG VAN VREDE.  AMEN. 

 

 Psalm 146: 1, 3 
 
Korte inleiding op deze viering 
 
Gebed vanwege de nood van de wereld 
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken): 
a:  HEER ONTFERM U. 
 

   Lied 869: 1, 6, 7 (staande) 

Woord 

Groet 
v: De Heer zij met U 
g: OOK MET U ZIJ DE HEER 

Gebed bij de opening van de Schrift 
g: AMEN.  
 
Psalm 36: 6-10 
HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de 
wolken reikt uw trouw, 7uw gerechtigheid is als de 
machtige bergen, uw rechtvaardigheid als de wijde 
oceaan: u, HEER, bent de redder van mens en dier. 
8Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van 
uw vleugels schuilen de mensen, 9zij laven zich aan 
de overvloed van uw huis, u lest hun dorst met een 
stroom van vreugden, 10want bij u is de bron van 
het leven, door úw licht zien wij licht. 
 

   Lied 117d (2x) 
 
Johannes 4: 5-26 
Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht 
bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef 
gegeven had, 6waar de Jakobsbron is. Jezus was 
vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het 
was rond het middaguur. 7Toen kwam er een 
Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen 
haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ 8Zijn leerlingen 
waren namelijk naar de stad gegaan om eten te 
kopen. 9De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als 
Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een 
Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met 
Samaritanen om. 10Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist 
wat God wil geven, en wie het is die u om water 
vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u 
levend water geven.’ 11‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u 
hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u 
dan levend water vandaan halen? 12U kunt toch 
niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons 
die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en 
ook zijn zonen en zijn vee.’ 13‘Iedereen die dit 
water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, 
14‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal 
nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal 
in hem een bron worden waaruit water opwelt dat 
eeuwig leven geeft.’ 15‘Geef mij dat water, heer,’ zei 
de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en 
hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water 
te putten.’ 16Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man 
eens roepen en kom dan weer terug.’ 17‘Ik heb geen 
man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u 
geen man hebt,’ zei Jezus, 18‘u hebt vijf mannen 
gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat 
u zegt is waar.’  
  

 

Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 13 juni 2021. 

De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot 

Advent is groen, de kleur van de verwachting. 

Voorganger: Ds Olivier Elseman 

Organist:   Henk Lemckert 

Ouderling:   Henk Oosten 

Diaken:   Nico Tetteroo 

Lector:    Ben Goedman 



19Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u 
een profeet bent! 20Onze voorouders vereerden 
God op deze berg, en bij u zegt men dat in 
Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet 
worden.’ 21‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd 
dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de 
Vader zullen aanbidden. 22Jullie weten niet wat je 
vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt 
immers van de Joden. 23Maar er komt een tijd, en 
die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt 
aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De 
Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 24want 
God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen 
in geest en in waarheid.’ 25De vrouw zei: ‘Ik weet 
wel dat de messias zal komen’ (dat betekent 
‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles 
vertellen.’ 26Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, 
degene die met u spreekt.’ 
 

  Lied 188 
 
Preek 
 
Moment van stilte 
 

   Lied 653: 1, 3, 7 
 

Antwoord 
 

Aankondiging van de inzameling van de gaven  
1e collecte: Samen in actie tegen Corona  
2e collecte: Wijkgemeente 
 
1e Collecte Kerk in actie. Corona in India. 
Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle 
ziekenhuizen en overledenen die daar op de grond blijven 
liggen. De acute noodsituatie in India laat de verwoestende 
gevolgen van corona zien. Het is een voorbeeld van wat er 
kan gebeuren als er niet sneller wordt gevaccineerd. Om te 
voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar 
omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de 
wereld, is het nodig om nu in actie te komen. 
-Samen met kerken wereldwijd staat Kerk in Actie, samen 
met u, al langer op tegen corona. Nu staan ook de 
samenwerkende hulporganisaties (SHO, waar Kerk in Actie 
deel van uitmaakt) de handen ineen met “Samen in actie 
tegen corona”. Het geld dat met deze landelijke actie wordt 
opgehaald is voor medische noodhulp aan 
coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren 
zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld 
grote behoefte aan zuurstof, en zorgverleners hebben 
beschermende kleding en goed vaccinatiematerialen nodig. 
-Onze vraag is eenvoudig en dringend tegelijk: Helpt u mee 
om de gevolgen van deze ongekende ramp zoveel mogelijk 
te beperken? Voor elke euro die u geeft aan deze collecte 
zal de diaconie er een euro bij leggen. De opbrengst van 
deze collecte wordt dus verdubbeld!  

 
Uw collectebijdrage kunt u bij de uitgang in de 
schaaltjes doen of overmaken naar: NL59 INGB 0007 
8625 54 t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. de 
collecte waar het bedrag voor bestemd is. 
Nog makkelijker: geven via uw smartphone, zie 
www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm 
 

 
Orgelspel 
Moderato (uit opus 37 nr. 18) –  
H. Lemoine (1786-1854) (piano) 
 
Gebeden 

• Dankgebed, voorbeden en stil gebed,  
steeds beantwoord met (gesproken):  
HEER, VERHOOR ONS. 

• Onze Vader  
die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd  
Uw koninkrijk kome  
Uw wil geschiede 
 op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven  
en leid ons niet in verzoeking  
maar verlos ons van de boze  
want van U is het koninkrijk  
en de kracht  
en de heerlijkheid  
in eeuwigheid.  
Amen 

 

   Lied 978: 1, 2, 4 (staande) 

 

Heenzending en zegen 

We antwoorden met (gesproken): A-MEN 
 
Orgelspel  
Lied 653 -J. S. Bach (1685-1750) 
 
 

Diensten komend weekend 

Abdijkerk Ds. N.L. van Dorp 
Bosbeskapel Ds. M. Koster 
Shalomkerk Ds . F.B. Fennema 
WoonZorgPark* Ds. Y. Schoonhoven 
* zaterdag, 14.00 uur, alleen voor interne bewoners 
 
De Abdijkerk is iedere donderdagochtend open van 
10.00-12.00 uur om een kaarsje aan te steken. Ook is 
er dan een predikant aanwezig. 
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Berichten uit de Protestantse wijkgemeente 
Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk 

 

 

Doe mee…..met de Abdijkerk op TV! 
Hoera, wij zijn er! In korte tijd hebben we met 

elkaar ruim 4000 euro bijeen gebracht voor dit 

project. Een geweldig resultaat, alle gevers 

hartelijk dank!  

Wij hopen op zondag 4 juli het systeem in 

gebruik te kunnen nemen, ’s ochtends voor de 

eredienst en ’s middags voor het orgelconcert. 

Hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat, hoort 

u eind van deze maand.  

 

Samen sterk voor Stichting Matchis 

(stamceldonoronderzoek) 
Steunt u mijn actie ook dit jaar met een donatie? 

Omdat er ook in 2021 geen 'officiële' Vierdaagse 

in Nijmegen wordt georganiseerd, loop ik dit jaar 

de Alternatieve Vierdaagse (4 x 20 km). 

Vandaar deze oproep om mij te sponsoren voor 

stamceldonoronderzoek. Helpt u mee? 

Op deze wijze dragen wij als gezonde mensen, 

met welk bedrag dan ook, bij aan het doel van 

Stichting Matchis, een toekomst te geven aan 

zoveel mogelijk mensen met levensbedreigende 

bloedziekten.  

Als u mij als loper van de Nijmeegse Vierdaagse 

2021 wilt sponsoren, kunt u uw bijdrage 

overmaken aan: Stichting Matchis in Leiden, 

bankrekeningnummer NL96 ABNA 0454 0552 50 

(onder vermelding van: ‘Vierdaagse 2021’, en 

‘loper Nico Tetteroo’), of het mij cash 

overhandigen. 

Bij voorbaat, mede namens Stichting Matchis, 

heel veel dank voor de bijdrage voor dit 

levensreddende doel! Nico Tetteroo 

 

 

Afwezigheid Ds Michiel Aten 

Ds. Michiel Aten is de komende week vrij en 

heeft daarna een paar studiedagen. In 

voorkomende gevallen kunt u contact opnemen 

met één van de andere wijkpredikanten, zie 

hiervoor de adressen in de Samenklank of onze 

website. 

 

 

Lief en Leed 
Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan 

Henk Oosten, 06-30984979, oostenhenk@gmail.com. 

❖ Tobias van den Boom is weer naar huis gegaan, 

we kunnen hem weer gewoon tegenkomen op 

de markt! 

❖ Mw. Köhler is eventjes opgenomen in 

verpleeghuis Mechropa, Scheveningseweg 96, 

2584 AC Den Haag. Zij waardeert het vast 

als ze kaartjes ontvangt vanuit onze 

gemeente. 

❖ Mw. Bonnink, Wilna, is geopereerd aan haar 

knie. Ze is weer thuis maar moet het voorlopig 

heel rustig aandoen. Ook zij zal het 

waarderen als mensen haar een kaartje 

sturen. 

 

Bedankt! 

Hierbij wil ik jullie bedanken voor de vele kaarten 

en het meeleven, op wat voor manier dan ook. 

Gelukkig is de revalidatie heel voorspoedig 

gegaan en hoop ik gauw weer met jullie samen te 

komen. Woensdag 9 juni a.s. mag ik naar huis. 

Hartelijke groeten Sjaan Petri. 
 

 

 

Kopij voor de Zondagsbrief graag per e-mail sturen naar 

zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl vóór woensdagavond 

19.00 uur. Voor het laatste nieuws, nieuwsarchief, 

kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief, 

concertinformatie: www.loosduinen-centrum.nl  

Steun onze activiteiten met uw aankopen: www.boekenhoek-

loosduinen.nl en www.snuffelhoek-loosduinen.nl  
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