
      LITURGIE  Zondag 15 mei 2022 

      Vierde zondag na Pasen 
      Zondag Cantate, ‘Zingt’ 
      10.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet 
                       Organist: Piet Cnossen 
                       Ambtsdrager: Chris Duisterwinkel 

                                                  Lector: Jan van den Berg 

                                                  Kindernevendienst 

                                                  Koffiedrinken 

                                                                                                                                                  

 

 

Welkom in de Dorpskerk! 
 

 
 

 
 
 

Inleiding op de dienst: 
Zondag Cantate  
De dag na het Eurovisie Songfestival 
worden we in de kerk aangemoedigd om zelf 
ook te gaan zingen.  
We worden verder ingewijd in het 
Paasgeheim van de verrezen Heer. En waar 
het verstand misschien niet goed bij kan 
komen, kan het hart ons openen voor het 
wonder van nieuw leven.  
Liefde en lofzang kenmerken deze 
blijmoedige zondag Cantate 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie:  

 
We worden stil 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: Sonate in D eerste deel  
                            van Vivaldi. 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken 
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: 212: 1, 2 en 4 
‘Laten wij zingend deze dag beginnen’ 
 

Groet en bemoediging: 

V:  Onze hulp is in de Naam van de Heer, 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: die opkomt voor mensen, slaven  

    bevrijdt, verdrukten recht verschaft,  

    hongerigen brood geeft, neergebogenen  

    opricht 

A:  die trouw is van geslacht op geslacht tot  

     in eeuwigheid, Amen 
 

Kyriegebed, aansluitend zingen we  

                 Lied 299e Kyrie en Gloriahymne 

 
Lezing: Deuteronomium 6: 4-9, 20-25 
  

Lied 320: 1, 2 en 3 

              ‘Wie oren om te horen heeft’ 

 

Lezing: Johannes 13: 31-35 
 

Lied: 632: 1 en 3  ‘Dit is de dag’ 

 

Uitleg en Verkondiging 

 

Orgelspel 

 



 

 

We wensen u een goede week! 

Lied: 791: 1, 2, 3 en 4 

’Liefde eenmaal uitgesproken’ 

 

Gebeden, afgesloten met Onze Vader  
 
Aankondiging collecte en bloemengroet 

 
Slotlied: 978: 1, 3 en 4 
 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’ 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: Sonate in D laatste deel  
                           van Vivaldi. 
 
 
We blijven zitten tot het orgel is 
uitgespeeld. 
 
 
 

 

Collectes:  

1. Gezinshereniging Vluchtelingenwerk  

    Rheden 

Iedereen heeft recht op familieleven. Dat is 
vastgelegd in internationale verdragen en de 
Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. Dit 
geldt ook voor vluchtelingen. Vaak zijn 
gezinnen van elkaar gescheiden door de 
vlucht, oorlog en geweld. Nadat een lid van 
het gezin een asielvergunning heeft 
gekregen, hebben zij het recht om hun 
directe gezinsleden te laten overkomen. 
Achtergebleven gezinsleden leven op dat 
moment vaak nog in chaotische en zeer 
gevaarlijke conflictsituaties. 
Om toestemming te krijgen voor gezins-
hereniging moeten vluchtelingen een 
uitgebreide en goed onderbouwde aanvraag 
indienen bij de Immigratie- en Naturalisatie-
dienst (IND). Deze checkt alle documenten 
en overlegde informatie om de identiteit en 
gezinsband vast te stellen. Vaak moeten de 
gezinsleden vervolgens voor nader 
onderzoek naar een Nederlandse 
ambassade reizen, meestal in een ander 
land. VluchtelingenWerk ondersteunt 
vluchtelingen bij het indienen van de 
aanvraag en de verdere gezinsherenigings-
procedure. Ook Vluchtelingenwerk Rheden 
helpt direct en concreet. 
Wie meer wil weten kan dit vinden op deze 
site: www.vluchtelingenwerk.nl/nl/over-
ons/standpunt-gezinshereniging 
 
 

 

 

 

 

2. Kerkhuishouding 

   Onderhoud kerkelijke terreinen 

     

 

 
 

 

 


