
 

  

 

Wijkgemeente Den HaagWijkgemeente Den HaagWijkgemeente Den HaagWijkgemeente Den Haag----WestWestWestWest                                                        Zondag 5 juliZondag 5 juliZondag 5 juliZondag 5 juli                                                            10.30 uur10.30 uur10.30 uur10.30 uur                                                                    MaranathakerkMaranathakerkMaranathakerkMaranathakerk    
Deze dienst wordt gehouden in de Maranathakerk, een herstart met max. 35 kerkgangers in de kerk en in verbondenheid 

met alle mensen thuis, die de dienst meevieren via Kerkomroep of via ons YouTubekanaal Wijkgemeente Den Haag-West. 

We houden in deze dienst rekening met de richtlijnen van het RIVM, door de Protestantse Kerk vertaald naar de  

eredienst. Dit betekent dat de liturgie anders dan anders is! 

    

In deze dienst wordt Cécile de Munnik bevestigd in het ambt van diaken 

 

VVVVoorganger: oorganger: oorganger: oorganger: ds. Mards. Mards. Mards. Martine Nijveldtine Nijveldtine Nijveldtine Nijveld    

OuderlingOuderlingOuderlingOuderling:::: P P P Pieieieieter van den Broekter van den Broekter van den Broekter van den Broek    

OrganiOrganiOrganiOrganist: st: st: st: Bert vBert vBert vBert van San San San Stamtamtamtam    

    

Diaken: Diaken: Diaken: Diaken: Jorina van BergenJorina van BergenJorina van BergenJorina van Bergen    

CameraCameraCameraCamera: : : : Andreas RodlerAndreas RodlerAndreas RodlerAndreas Rodler/Marinus van Kooij/Marinus van Kooij/Marinus van Kooij/Marinus van Kooij        

KKKKoster: oster: oster: oster: MariMariMariMarian van Duijvean van Duijvean van Duijvean van Duijvenvoordenvoordenvoordenvoorde    

OOOOM TE M TE M TE M TE BEGINNENBEGINNENBEGINNENBEGINNEN    

 

Muziek Triosonate no. 2 in c.kl.: 1. Vivace - Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

Welkom en inleidende woorden op de viering 

 

Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui 

 

Bemoediging en drempelgebed 

ouderling: Onze hulp is in de naam van de Heer, 

allen:            die hemel en aarde gemaakt heeft. 

ouderling:    Op deze dag van het licht 

                      worden wij in de zon gezet van uw liefde. 

allen:            Verwarm ons zo dat wij ontdooien, 

ouderling:   dat onze harten opengaan, 

                      dat wij niet voor ons houden wat wij van U ontvangen, 

  maar mededeelzaam en aanstekelijk 

  voor anderen een genade zijn. 

allen:  En als wij zijn vastgelopen in eigen zaken en zorgen, 

ouderling:  als wij in verwarring zijn om de dingen van vandaag, 

  als wij onze weg zoeken in de doolhof die leven kan zijn, 

  gelovend in U soms wel en soms niet, 

allen:  wil ons dan aanspreken met uw goede woorden, 

  en tot leven wekken door de kracht van uw Geest. Amen. 

 

Kyriegebed en loflied worden muzikaal vertolkt 

 

DDDDE SCHRIFTE SCHRIFTE SCHRIFTE SCHRIFT    

    

Woord vooraf bij de lezingen 

 

Lezing: psalm 145 (uit: Altijd hetzelfde lied, 150 psalmen bewerkt en toegelicht; door Gerard Swüste) 

 

Lezing uit het Nieuwe Testament: Handelingen 2: 43-47 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004) 
43

 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 
44 

Allen die het 

geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 
45

 Ze verkochten al hun bezittingen 

en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 
46 

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind 

samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud 

en vol vreugde. 
47 

Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks 

uit met mensen die gered wilden worden. 

 

Preek & muziek Triosonate no. 2 in c.kl.: 2. Largo - J.S. Bach 

 



 

  

 

BEVESTIGINGBEVESTIGINGBEVESTIGINGBEVESTIGING    

    

Inleidende woorden 

 

Belofte en zegenwens, waarbij we het jawoord horen van Cécile de Munnik 

 Geloof je dat in de roep van de gemeente God jou roept tot deze dienst? 

 Aanvaard je de woorden van de schriften als bron van geloof en leven  

 en wil je je verzetten tegen al wat daarmee strijdig is? 

 Beloof je je ambt waardig en trouw te vervullen, met liefde voor de gemeente  

 en voor alle mensen die God op jouw weg brengt  

 en beloof je geheim te houden wat jou in vertrouwen wordt verteld? 

 

Improvisatie op lied 675. Hierbij de tekst van het lied – om mee te lezen:      
Geest van hierboven, leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse Vrede, deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen van grote dingen, 

als wij ontvangen al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 

als wij herboren Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 

Liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, doet triomferen 

die naar U heten en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente (waarbij de gemeente gaat staan): 

Voorganger: Voorganger: Voorganger: Voorganger: Cécile de Munnik heeft vandaag haar ambt aanvaard, wilt u dan haar aanvaarden?  

Belooft u haar te omringen met uw meeleven, te dragen in uw gebeden en met haar mee te werken in de dienst 

aan onze God? Wat is daarop uw antwoord? 

Gemeente: Gemeente: Gemeente: Gemeente: JA, van harte!       - de gemeente gaat weer zitten – 

 

‘Dit past ons allemaal’ (een symbool bij de bevestiging) 

 

GAVEN EN GEBEDENGAVEN EN GEBEDENGAVEN EN GEBEDENGAVEN EN GEBEDEN    

 

Mededelingen 

 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 

 diaken: .... zo bidden wij: 

   allen:   Adem van God, vernieuw ons bestaan! 

 

Samen bidden we het Onze Vader 

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,  

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden,  

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.  

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. 

 

Woorden ter afsluiting, zending en zegen (aaaallenllenllenllen    zeggenzeggenzeggenzeggen: Amen) 

    

Muziek Triosonate no. 2 in c.kl.: 3. Allegro - J.S. Bach 

 

Bij de uitgang zijn twee collectes. 

De eerste is bestemd voor Kerk in Actie (zomerdiaconaat) 

De tweede is bestemd voor onderhoud aan het kerkgebouw. 

 

Natuurlijk kunt u uw gift ook overmaken per bank. 

Voor de eerste collecte: NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie 

Voor de tweede collecte: NL21 INGB 0000 5830 00 (PGG Maranathakerk). 



 

  

 

Informatie over de diensten Informatie over de diensten Informatie over de diensten Informatie over de diensten in de zomerin de zomerin de zomerin de zomermamamamaanananandendendenden    

 

    

Hoe gaan we de komende tijd vieren?Hoe gaan we de komende tijd vieren?Hoe gaan we de komende tijd vieren?Hoe gaan we de komende tijd vieren? 

De Protestantse Kerk (www.protestantsekerk.nl) heeft, in samenwerking met het RIVM, richtlijnen 

opgesteld voor kerkdiensten in coronatijd. De kerkenraad heeft de richtlijnen vertaald naar onze situa-

tie. Deze richtlijnen zijn o.a.: we moeten afstand houden (en dat is best lastig als je elkaar een lange 

tijd niet gezien hebt en spontaan op een ander toe wilt lopen). Samenzang doen we op dit moment 

niet. En ook zullen we in deze live vieringen niet werken met solisten (zoals wel kon in de online-

vieringen). Reserveren is (vanuit de richtlijnen van de overheid) verplicht. U wordt naar uw zitplaats 

geleid: er is geen ‘vrije inloop’. Ook koffiedrinken ná de dienst kan op dit moment niet. Verder zijn we 

ons goed bewust van de noodzaak tot ventileren (velen vroegen daarnaar in de afgelopen tijd). Ieder-

een zal voor zichzelf de keuze maken: ga ik wel of niet naar de kerk? Als u ervoor kiest om vanuit huis 

mee te vieren, is ook dat natuurlijk een prima optie. En bij alles wat niet kan, blijven we zoeken naar 

wat wél kan, en hoe we gemeente kunnen zijn. 

 

Wat betekent dit voor de zomertijd?Wat betekent dit voor de zomertijd?Wat betekent dit voor de zomertijd?Wat betekent dit voor de zomertijd?    

In de komende maanden vieren we elke zondag in onze beide kerken een dienst. 

Dat betekent dat er tijdelijk geen gemeenschappelijke diensten zijn. Dit doen we om meer ruimte te 

creëren voor kerkgangers. De kerken zijn zó ingericht dat er zitplaatsen zijn op anderhalve meter af-

stand. Mensen uit één huishouden mogen wel naast elkaar zitten. 

    

Aantal kerkAantal kerkAantal kerkAantal kerkgangers per dienstgangers per dienstgangers per dienstgangers per dienst    

Een belangrijke vraag was: hoeveel mensen kunnen er veilig en verantwoord in onze kerken samen-

komen? De kerkenraad heeft ervoor gekozen om het aantal kerkgangers geleidelijk aan uit te breiden. 

We beginnen voorzichtig. Dit geeft ons de gelegenheid te oefenen met het gebruiksplan dat we heb-

ben ontwikkeld om vieringen op anderhalve meter mogelijk te maken en om te wennen aan deze án-

dere situatie. In de Maranathakerk is het maximale aantal kerkgangers in de maand juli  

gesteld op: 35. In de Bergkerk op: 45. 

Gaat het allemaal goed, dan verhogen we dit aantal in de maand augustus met 10 kerkgangers.  

    

AanmeldenAanmeldenAanmeldenAanmelden    

U moet (van overheidswege verplicht) u aanmelden als u een dienst bij wilt wonen.  

Wij vragen u uiterlijk vrijdag voor de dienst van de volgende zondag uw reservering door te geven. 

Als u geen reactie verneemt, is uw reservering akkoord. Wanneer er zich te veel mensen aanmelden, 

wordt u wellicht gebeld dat u helaas niet kunt komen. In een dergelijk geval komt u bovenaan de 

lijst te staan voor de volgende zondag. 

Dit kan voor de MaMaMaMaranathakerkranathakerkranathakerkranathakerk bij Marian van Duijvenvoorde (bereikbaar per email:  

info@maranathakerkdenhaag.nl  en per telefoon: 06 - 41 45 28 29). Of bij Margreet de Pous  

(bereikbaar op 06 - 58 88 50 63). 

En voor de BerBerBerBergkerkgkerkgkerkgkerk door een mail te sturen naar bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl 

Alleen als u geen mail kunt versturen, kunt u bellen met koster Leonore Brons op nummer 06 - 8148 

6757. Als u daar geen gehoor krijgt, kunt u bellen met Joost Smits 070 – 3683966. 

 

KindernevendienstKindernevendienstKindernevendienstKindernevendienst    

Zowel in de Bergkerk als in de Maranathakerk is er geen kindernevendienst gedurende de zomerva-

kantie. Na de zomervakantie gaat de kindernevendienst weer opstarten (met een paar aanpassingen). 

Uitgebreidere info wordt met ouders/verzorgers gedeeld. 

Vóór de zomervakantie is er een afsluiting met de kinderen (iets gezelligs buiten). Dit gebeurt op zon-

dag 5 juli bij de Bergkerk en op zondag 12 juli bij de Maranathakerk. 

 

    

BasisregelsBasisregelsBasisregelsBasisregels 



 

  

 

houd (in en om de kerk) 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en medewerkers 

blijf thuis als u verkouden bent/griepklachten heeft (of als iemand uit uw huishouden klachten heeft) 

volg altijd de aanwijzingen op van de medewerkers 

denk aan goede handhygiëne (o.a. handen desinfecteren bij binnenkomst) 

geen handen schudden 

volg de aangegeven looproutes 

probeer toiletbezoek a.u.b. te beperken 

geen ontmoeting en koffie na afloop van de dienst 

 

UitzendingUitzendingUitzendingUitzending    

In onze beide kerken wordt de dienst uitgezonden via Kerkomroep. 

Wilt u een dienst meevieren met beeld? Beeldopname is er vanaf zondag 5 juli vanuit één van onze 

kerken. In de maand juli is de beeldopname vanuit de Maranathakerk. In de maand augustus vanuit de 

Bergkerk. 

    

Waar vindtWaar vindtWaar vindtWaar vindt u de uitzendingen? u de uitzendingen? u de uitzendingen? u de uitzendingen?    

De kerkdiensten zijn (live of op een later moment) te horen via www.kerkomroep.nl of de app Kerkom-

roep. Via kerkomroep kunt u de diensten beluisteren. Wilt u liever geluid én beeld? Vier dan mee via 

ons eigen YouTubekanaal Wijkgemeente Den Haag-West. Ook op dit kanaal kunt u diensten live of 

later meevieren. Zoek op YouTube naar Wijkgemeente Den HaagWijkgemeente Den HaagWijkgemeente Den HaagWijkgemeente Den Haag----WestWestWestWest en u vindt onze uitzendingen of 

tik dit webadres in: www.tiny.cc/Dwww.tiny.cc/Dwww.tiny.cc/Dwww.tiny.cc/DenHaagWestenHaagWestenHaagWestenHaagWest 

Een heel makkelijke weg om bij kerkomroep of YouTubekanaal te komen is via onze websites: 

www.maranathakerkdenhaag.nl of www.bergkerkdenhaag.org 

Dan hoeft u slechts te klikken op de daar aangegeven links.     

    

Stille rampStille rampStille rampStille ramp    

De gevolgen van de coronacrisis worden wereldwijd steeds zichtbaarder. Het raakt vooral de aller-

armsten. Mensen kunnen niet naar hun werk, hebben geen inkomen en geen eten. Kerk in Actie on-

dersteunt kerken die deze stille coronaramp helpen te voorkomen. De kerken bieden voorlichting, 

hygiënepakketten en voedsel aan de meest kwetsbaren. De komende maanden is daar in ieder geval 

1,2 miljoen euro voor nodig, maar dit bedrag stijgt nog iedere week. Daarom doen we een beroep op 

u: u kunt uw gift overmaken naar NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Extra 

collecte Stille Ramp’.  

 


