
Infoblad Trefpuntkerk Broek op Langedijk 
Jaargang 23, nummer 20 

Berichten voor donderdag 18.00 uur bij Jan de Jager 

Tel.: 072 564 09 55, email: scriba@trefpuntkerk.nl 

Koster: Jur Dekker 

 

 

 

Zondag 14 mei Thema: Ik ben de deur… 

Voorganger:  Ds. W. Venema uit Oudkarspel Ouderling van dienst:  Nico van den Hout 

Lector:  Joke Klamer Kindernevendienst:  groep 1 t/m 8 

Muzikale begeleiding:  Jan van der Kamp 

 

 

RONDOM HET BEGIN 

Inleidend orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Zingen: Lied 23b: 1, 2 en 3 

Gebedsstilte 

‘Onze hulp’& bemoediging 

Zingen: Lied 23b: 4 en 5 

Inleiding op de dienst 

Kyriё en (gezongen klein) gloria  

 

RONDOM HET WOORD 

Gebed 

Kinderen in het midden + hun lied 

Lezing Johannes 10: 1-10 

Zingen: Lied 675 

Uitleg: Ik ben de deur... 

Zingen: Lied 283 

 

RONDOM HET SLOT 

Gebeden  (Dank- en voorbede – gebedsstilte – 

   Onze Vader) 

Inzameling 

Slotlied: Lied 415: 1 en 2 

Wegzending en zegen 

Amenlied: Lied 415: 3 

 

 

Vandaag is de eerste collecte voor de eigen Diaconie.  

De tweede collecte is voor de kerk. 

 

De bloemen gaan als felicitatie deze zondag naar Peter en Esther Greveling, Dorpsstraat 31 

1721 BA Broek op Langedijk. Zij vierden vorige week hun 25-jarig huwelijksfeest. 

 

Familieviering 21 mei  

Op zondag 21 mei is er in onze kerk een familieviering voor jong en oud. Deze wordt georganiseerd in het 

kader van het project 'Binding in de kerk'.  

De viering begint om 11.00 uur, maar er is al om 10.30 uur inloop met koffie en live muziek.  

Dan begint ook de creatieve activiteit voor de kinderen, die net als de viering in het teken staat van het 

verhaal van de Ark van Noach.  

Het wordt een interactieve viering door Ds. Jolien en Ds. Yvonne, met ruimte om met elkaar in gesprek te 

gaan. De muzikale begeleiding is van Bert Rootmensen. 

Een nieuw concept, waarbij we zoveel mogelijk gezinnen aan elkaar willen verbinden.  

Iedereen is van harte welkom, we hopen op een mooie opkomst! 

Tot volgende week! 

 

 
 

Een ieder is van harte uitgenodigd om na deze dienst een kopje koffie, thee of limonade te komen drinken in het 

Trefpunt. Het infoblad is al vóór de zondag in te zien op onze website: www.trefpuntkerk.nl.  

Via www.trefpuntkerk.nl  is het ook mogelijk om de dienst rechtstreeks te volgen dan wel terug te luisteren 


