
   

K e r k b r i e f 
 

  
PINKSTEREN 

5 juni 2022 – Dorpskerk Bathmen 
 

‘DE KRACHT VAN SAMEN’ 
 
 
Aan de dienst werken mee 
 

Voorgangers Ds. Hanneke Diermanse en  
Hanneke Overduin 

Orgel/ cantor Ingeborg van Dokkum-Prins 

De cantorij  

Ouderling van dienst Geke Veldwachter 

Diaken van dienst Tonny Oplaat 

Lector  Toos Nikkels 
Camera André Olden 
Geluid Tonny in ´t Hof 
PowerPoint Frits Mandersloot 
Koster  Mieneke Jansen 

 
 
 



  

ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Orgelspel Partita ‘Veni Creator’ - Gabriël Verschraegen (1919-1981) 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst. 
 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
(We gaan staan) We zingen openingslied LB 672; 1  en 3 ‘Kom laat 
ons deze dag´ 
 
Bemoediging  
o: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet loslaat het werk van Zijn handen. 
 
Gebed van toenadering besloten met 
o: (…) 
     Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus 
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten.  
     Amen.  (We gaan zitten) 
 
Groet in vele talen:  
k: Ik groet jullie in het Grieks: Kaliemera 
a: Kaliemera 
 k: Ik groet jullie in het Oostenrijks: Grüss Gott 
 a: Grüss Gott 
k: Ik groet jullie in het Arabisch: Salaam aleikum 
a: Salaam aleikum 
 k: Ik groet jullie in het Swahili: Jambo 
 a: Karibu 
k: Ik groet jullie in het Turks: Günaydin 
a: Gunaydin 



  

k: Ik groet jullie in het Portugees: Bom dia 
a: Bom dia 
 k: Ik groet jullie in het Chinees: Ni hao 
 a: Ni hao 
k: Ik groet jullie in het Indonesisch: Selamat siang 
a: Selamat siang 
 k: Ik groet jullie in het Krio, taal van Sierra Leone: Ou di bodi? 
 a: Di bodi go fine 
k: Ik groet jullie in het Oekraïns: Dobroho rankoe 
a: Dobroho rankoe 
 k: Ik groet jullie in het Hebreeuws: Sjaloom 
 a: Sjaloom 
v: De vrede van de Heer is met u! 
a: Zijn vrede is ook met u.  
v: Wenst elkaar de vrede.  
 
Pinksteren 
 
Zingen Psalm LB 87 ‘Op Sions berg sticht God zijn heilige stede’ 
 
Kyriegebed  
Zingen LB 701; 1c, 2a, 3a en 4a ‘Zij zit als een vogel’ 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Inleiding thema ‘De kracht van samen’ - bloemschikking 
 
Gebed om opening LB 681 ‘Veni sancte Spiritus’ – Cantorij/ allen 
‘Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde’ 
 
Schriftlezing Handelingen 2: 1 – 13 – door de lector 
Cantorij zingt LB 669 ‘Kom o Geest des Heren kom’ 
 
Geest van God 
Cantorij zingt LB 695; 1a, 2a, 3c, 4a en 5a ‘Heer, raak mij aan met 
uw adem’ 
 



  

Samen in gesprek  
Luisterlied ‘Er moeten mensen zijn’ (Toon Hermans) 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- KIA Zuid-Afrika 

Veel boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al 
generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal 
verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt 
deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De 
organisatie inspireert hen met Bijbelverhalen en leert hen hoe ze 
met betere landbouwmethoden de voedsel opbrengst kunnen 
verhogen. In het kader van "jong geleerd, oud gedaan" investeert de 
organisatie juist ook kinderen zodat er een structurele  verbetering 
van de leefomstandigheden optreedt. 
 
Dankgebed en voorbeden 
Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht van de 
Paaskaars, waarbij we zingen LB 368g  
‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’  
Stil gebed en Onze Vader 
 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan) Zingen LB 687 ‘Wij leven van de wind’ 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
Orgelspel In dir ist Freude - J.S. Bach (1685-1750) 
 
 
 
 


