
2e ZONDAG VAN DE HERFST 
aftreden, verlenging ambtstermijn en bevestiging ambtsdragers 

 

 

Welkom 
Orgelspel: Von Gott will ich nicht lassen – Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
Aansteken van de kaarsen 
Stilte 

INTREDE 
Intochtslied (staande):   Lied 287 : 1.5 
Groet v: Genade en vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer. 

 a: AMEN.  
Bemoediging en drempelgebed 

 v: Onze hulp is in de naam van de HEER  
 a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 v: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 a: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
 v: (drempelgebed) … door Jezus Christus onze Heer. 
 a: AMEN. 

Psalm van de zondag:  Psalm 25b – we gaan zitten 
Met de kinderen - de kinderen gaan naar de Kinderdienst 
Gebed om ontferming 
Glorialied   Lied 305 
 

De HEILIGE SCHRIFT 
Gebed van de zondag 
Lezing Nieuwe Testament: Matteüs 21 : 23-32 

Lied 339a 
Preek 
Orgelspel  –  Lied 361 – de kinderen komen terug 
 

ONTHEFFING, VERLENGING AMBTSTERMIJN en 
BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 

 
Ontheffing van aftredende ambtsdragers 

Wilma Lodewijk, diaken 
Cor den Dopper, pastoraal ouderling 
Klaas van der Knijff, ouderling met bijzondere opdracht 
   (voorzitter algemene kerkenraad PgDD) 

Psalm 90 : 8 
de afgetreden ambtsdragers nemen plaats in de kring van de gemeente  



Verlenging van de ambtstermijn van zittende ambtsdragers 
Tineke van der Leer-Hoogendoorn, ouderling bijzondere opdracht 

(voorzitter werkgroep eredienst) 
Marco Molendijk, ouderling met bijzondere opdracht 

(scriba wijkkerkenraad) 
 
Presentatie aantredende ambtsdragers 

Ine Geurtsen – de Man als diaken 
Marian Kamerman – van Stenis als diaken 
Harmieneke van de Zeijden – van Houten als pastoraal ouderling 
Ger in ’t Veld als pastoraal ouderling 

 
Inleiding en vragen 

1. Geloof je dat God je door deze gemeente tot je ambt geroepen 
heeft? 

2. Aanvaard je de Bijbel als bron en regel van het geloof en wil je dit 
woord hoog houden te midden van alles wat er tegen spreekt? 

3. Beloof je trouw te zijn als ambtsdrager met liefde voor de 
gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt. 

4. Beloof je geheim te houden alles wat je in vertrouwen wordt 
gezegd en beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde 
van onze kerk? 

 
Bevestigingsgebed, handoplegging en zegenbede 
 
Aanvaarding: Gemeente, aan ons de opdracht 

deze ambtsdragers in ons midden te ontvangen 
en hen hoog te houden in hun ambt. 
 

Zingen:    Lied 362 : 2 
 
de aangetreden ambtsdragers nemen plaats vooraan bij de kerkenraad 
woorden namens de kerkenraad 
 

GEBEDEN en GAVEN 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stilte – Onze Vader) 
Informatie over de collectedoelen 
Slotlied:    Lied 704 
 

ZENDING en ZEGEN 
Orgelspel 


