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5e zondag van de zomer 

  

Orgelspel: bewerkingen over psalm 92 

Welkom en mededelingen 

- VOORBEREIDING - 

Moment van stilte en bezinning 
Kaarsen worden aangestoken 

Groet en bemoediging 

Morgenlied: “Dit is een morgen als ooit de eerste”, 216: 1, 2 

Kyriegebed 
Glorialied: “Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst” Psalm 92: 1, 6  

 -  DIENST VAN HET WOORD - 

Bij deze zondag  
Gezongen gebed: “Zoekend naar licht hier in het duister”, 1005: 1,2, 4  

Kindermoment – filmpje  
Met aansluitend een kinderlied (filmpje): God kent jou vanaf het begin 

Schriftlezing: Mattheüs 13: 24-30 en 36  
Zingen: “Gij hebt met uw brede gebaren”, 765: 1,2,3, 4  

Verkondiging 

Zingen: “Goedheid is sterker dan slechtheid”  

- DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN - 

Gebeden, afgewisseld met acclamatie 367b, “Heer, onze Heer”   

Slotlied: “Samen op aarde”, 993: 1, 2, 7 

Zegen 

Orgelspel  
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Collecten: 

 

 
Voortaan hebben we 1 QR code!  
Als u de app opent bij: “Hoeveel wil je geven?” voert u het bedrag in voor de 
1ste collecte en dan eronder kiezen voor: “Collecte toevoegen”, en opnieuw 
een bedrag invoeren voor de 2e collecte. 
Daarna klikt u op  Volgende, en dan op QR – code, dan scant u de QR code. 
Automatisch worden uw giften dan naar respectievelijk de diaconie en de kerk 
doorgezet. Het Kerkelijk Bureau voert de doelen in, dus de app kent de juiste 
volgorde en daarmee gaat verdeling altijd goed. 
 
Natuurlijk kunt u ook zelf overmaken: 
Voor de diaconie:  NL14 RABO 0395.1389.06 
Tnv Diaconie Protestantse Gemeente Veenendaal,  
Ovv. Collecte ZW-Diaconie, 190720 
 
Voor de kerk:   NL70 RABO 0395.1388.68 
Tnv Protestantse Gemeente Veenendaal,  
Ovv. Collecte ZW-Kerk, 190720 
 
 

Aan de dienst van deze zondag werkten verder mee: 
Ouderling van dienst  Wim Schokker  
Diaken van Dienst  Leo van Berkel 
Beeld     Martijn Huibers 
Geluid    Martin van Rikxoort    
Kindernevendienst   Jolanda van de Pest    
Orde van Dienst  Adri Cardol  


