
 
 

Voorbereiding 

 
Orgelspel  
Variaties over psalm 23. 
 
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:  Heer, vergeef ons onze onverschilligheid  

 als we aan anderen voorbijgaan,  

 onze stappen niet richten naar hen.  

  Wij geloven en weten dat U  

 aan alle mensen denkt.  

g:  HEER, GA MET ONS OP WEG. AMEN. 

 

 Psalm 42: 1, 5, 7 
 
Korte inleiding op deze viering 
 
Gebed vanwege de nood van de wereld 
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken): 
a:  HEER ONTFERM U. 
 

   Lied 117a (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 23 
De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 2Hij 
laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar 
vredig water, 3hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij 
langs veilige paden tot eer van zijn naam. 4Al gaat mijn 
weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u 
bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. 5U 
nodigt mij aan tafel 
voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 6Geluk en genade volgen mij alle 
dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de 
HEER tot in lengte van dagen. 

 

   Lied 23c 
 
Marcus 4: 35-41 
Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, 
zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ 36Ze 
stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot 
waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten 
het meer op. 37Er stak een hevige storm op en de golven 
beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te 
staan. 38Maar hij lag achter in de boot op een kussen te 
slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, 
kan het u niet schelen dat we vergaan?’ 39Toen hij 
wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend 
toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind 
ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. 40Hij zei 
tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? 
Geloven jullie nog steeds niet?’ 41Ze werden bevangen 
door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, 
dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’ 

 

  Lofprijzing 

 

Preek 
 
Moment van stilte 
 

   Lied 352: 1, 2, 3, 5, 7 
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Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 20 juni 2021. 

De liturgische kleur in de tijd van Pinksteren tot 

Advent is groen, de kleur van de verwachting. 

Voorganger: Ds Nel van Dorp 

Organist:   Gijsbert Kok 

Ouderling:   Petra Oudshoorn 

Diaken:   Nico Tetteroo 

Lector:    Marja Hoet 



Antwoord 
 

Aankondiging van de inzameling van de gaven  
1e collecte: Noodhulp wereld vluchtelingen 
2e collecte: Wijkgemeente 
 
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 

 
1e Collecte: Wereld vluchtelingendag –  
Actie Noodhulp Griekenland  
Opvang voor gestrande vluchtelingen. Nog elke dag zijn 
er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. 
Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven 
door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op 
zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld 
Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse 
eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hun vanwege 
lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in 
Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, 
begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.  
Meer lezen: kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos. 

 
Orgelspel 
Rondo in D - Joseph Haydn (1732-1809) 
 
Gebeden 

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

• Onze Vader  
 

   Lied 315 (staande) 

 

Heenzending en zegen 

We antwoorden met (gesproken): A-MEN 
 
Orgelspel  
Allegro (uit Fantaisie nr. 1) –  
Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
 

Diensten komend weekend 

Abdijkerk Ds. W. Verkuyl (S&T) 
Bosbeskapel Mw J. Vree-van Dongen (S&T) 
Shalomkerk Ds . D.L. Schiethart (S&T) 
WoonZorgPark* Hr J.J. de Haan 
* 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. 

Zondagsbrief 
23e jaargang nr. 25 – 20 juni 2021 

 

Berichten uit de Protestantse wijkgemeente 
Den Haag-Zuidwest - vierplek Abdijkerk 

 

 

Op zoek  
Het Woonzorgpark Loosduinen is met spoed op zoek 

naar kerkvrijwilligers. De kerkdiensten vinden op dit 

moment plaats op zaterdagmiddag van 14.00 tot 15.00 

uur. Uw taak zal zijn het ophalen en terug en brengen 

van bewoners die niet in staat zijn zelfstandig de 

kerkdiensten te bezoeken. Na de kerkdienst helpt u 

mee met het inschenken van koffie en thee. Komt u 

ons team versterken, dan wordt u met open armen 

ontvangen, want u bent zeer nodig. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met ds. Yvonne 

Schoonhoven, tel. 06-12186084 of per e-mail: 

y.schoonhoven@safiergroep.nl 

 

Afwezigheid ds M. Aten 

Ds. Michiel Aten heeft de komende week een paar 

studiedagen. In voorkomende gevallen kunt u contact 

opnemen met één van de andere wijkpredikanten, zie 

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. 

Bedankt! 

Lieve mensen, 

Graag bedank ik jullie voor de vele steunbetuigingen en 

lieve kaartjes die we hebben ontvangen na het 

overlijden van Derk zijn vader op 6 mei en van mijn 

moeder op 31 mei jongstleden. Het was 

hartverwarmend om jullie steun en nabijheid te 

ervaren en te weten dat we worden gedragen op 

gebeden. Heel hartelijk dank! 

Wietske Verkuyl en Derk, Pien en Maria Stegeman   

 

 
 

 

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  

mailto:oostenhenk@gmail.com
http://www.loosduinen-centrum.nl/

