Orde van Dienst
ZONDAG 2 MEI 2021

Predikant:
Organist:
Sopraan:

Ds. Herman Koetsveld
Evan Bogerd
Elena van Slogteren

Ter voorbereiding op de dienst is er orgelspel. Wij vragen u vriendelijk om tijdens het
orgelspel stilte in acht te nemen. De liederen worden door de sopraan gezongen.

Orgelspel:

Schafe können sicher weiden
uit cantate BWV 208, arr. A. Isoir
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Na een korte intonatie door de organist staan wij op en luisteren naar het

Openingslied:

Psalm 98: 1

Tekst Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit
Melodie Straatsburg 1545/Genève 1551 – Psalm 118

Bemoediging en groet
Vervolg openingslied: Psalm 98: 4
(Gemeente gaat zitten)

Gebed om ontferming
afgesloten met
Lied 301h:

Kyrie eleison

Glorialied:

Lied 150a: 1, 2 en 4

Muziek Suzanne Toolan

Tekst Henry Williams Baker, bij Psalm 150 – ‘O Praise ye the Lord’
Vertaling Gert Landman
Melodie C. Hubert H. Parry – Laudate Dominum

Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing:

Johannes 15: 1-10 (uit Naardense Bijbel)

Ík ben de ware wijnstok, en mijn Vader is de landbewerker.
Elke rank aan mij die geen vrucht draagt die haalt hij weg,
en elke die wel vrucht draagt, die reinigt hij opdat hij meer vrucht draagt.
Gij zijt reeds rein door het woord dat ik tot u heb gesproken;
blijft één met mij, zoals ík één met u: zoals de rank vanuit zichzelf
niet bij machte is vrucht te dragen als hij niet één blijft met de wijnstok,
zo ook gíj niet als ge niet één blijft met mij.
Ík ben de wijnstok, gíj de ranken: wie één blijft met mij, zoals ík met hem,
die draagt overvloedig vrucht; omdat ge los van mij niet bij machte zijt iets te
maken.

Als iemand niet één blijft met mij wordt hij naar buiten geworpen zoals de rank,
en verdort: ze brengen die bijeen en werpen ze in het vuur, waar ze
verbranden.
Als gij één blijft met mij en mijn uitspraken één blijven met u,- al wat ge wilt:
vraagt het en het zal u geworden.
Daarin wordt mijn Vader verheerlijkt: dat ge overvloedig vrucht draagt
en u leerlingen van mij wordt.
Zoals de Vader mij heeft liefgehad heb ík ú liefgehad: blijft één met mijn liefde;
als ge mijn geboden bewaart zult ge één blijven met mijn liefde,
zoals ík de geboden van mijn Vader heb bewaard en één blijf met zijn liefde.
Lied:

Gezang 656: 1 en 3

Tekst Huub Oosterhuis
Melodie Bernard Huijbers

Overdenking
Orgel en sopraan:

Heaven - Haven

Melodie Samuel Barber (1910 - 1981)
Tekst Gerard Manley Hopkins (1844 - 1889)

Gebeden, stil gebed,
Gebed des Heren

(gezamenlijk uitgesproken onder klokgelui)

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 de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen
Slotlied:

Gezang 657: 1, 3 en 4

(gemeente gaat staan)

Tekst Sytze de Vries
Melodie Wales 1865 - Llanggloffan

Zegen – allen (gesproken): Amen!
Lied:

Gezang 708 : 1 en 6

Tekst Philips Marnix van Sint Aldegonde?
Melodie 16e eeuw/Valerius’ Neder-landtsche Gedenck-clanck
1628/bewerkt

Na het Wilhelmus gaan we weer zitten en luisteren naar het afsluitende
orgelspel. Daarna verlaten we op aangeven van de aanwijzers de kerk via beide
uitgangen aan de Keizersgracht-kant.
Orgelspel:

Com nu met sang

Piet Post (1919-1979)

Inzameling der gaven

Bij de twee uitgangen aan de achterkant van de kerk (Keizersgracht) staan
offerblokken voor de collectes. Geef alstublieft één bedrag voor de drie
collectes. Dat bedrag wordt verdeeld over de drie collectedoelen.
U kunt bij de rechter uitgang ook pinnen!
Geeft u gewoonlijk via GIVT? Dat kan natuurlijk ook, zelfs vanuit huis en
gesplitst in de drie collectes.
1ste collectedoel:
“Voor Eenzaamheid” is een platform van ontwerpers en kunstenaars die samen
met andere partijen een andere kijk op eenzaamheid ontwikkelen. Ze
ontwerpen projecten die mensen in staat stellen op nieuwe manier met
eenzaamheid om te gaan. Bij het project ‘Taal voor Eenzaamheid’ staat de
zoektocht naar nieuwe woorden die ervaringen met eenzaamheid uitdrukken
centraal. Deelnemers van de workshops en activiteiten worden co -creators van
deze (steeds rijker wordende) taal voor eenzaamheid.
2e collectedoel:
Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is sinds een aantal jaar een
samenwerkingsverband van vier kerken waaronder de Protestantse Kerk
Nederland. Als ‘hulpdienst’ van deze kerken helpt het IDP hen zo goed mogelijk
invulling te geven aan het kerkelijk werk onder dove mensen. Landelijk en
regionaal bieden zij ondersteuning. Deze collecte is onder andere hiervoor
bestemd.
3e collectedoel:
Deze collecte is voor de Voedselbank. We collecteren elk jaar meermaals voor
de uitgiftepunten van de Voedselbank Centrum/Oud-West, waarbij de
Diaconie van de Westerkerk nauw betrokken is. Minder voedsel en veel mensen
die iedere week een beroep op de voedselbank doen, maken het moeilijker de
pakketten samen te stellen. Door de gevolgen van de COVID-19 pandemie
wordt er vaker een beroep gedaan op de voedselbank. Extra financiële steun is
daarom nodig en uw bijdrage is van belang. Wij hopen weer op u te mogen
rekenen.

Andere belangrijke zaken:
• De twee achterdeuren aan de Keizersgracht gaan open om de kerk te
verlaten. De achterste rij verlaat de kerk als eerste, daarna rij voor rij.
• Vriendelijk verzoek de aanwijzingen van de stoelaanwijzers op te volgen.
• Het is niet mogelijk om door de hoofddeur aan de Prinsengracht of via het
Prinsenhuis naar buiten te gaan.
• U wordt verzocht om niet in de kerk te blijven staan praten. Er wordt helaas
geen koffie geschonken.
• Ouders die kinderen in de crèche hebben, gaan ook via de achterdeuren
naar buiten en lopen buitenom terug naar de voorkant om hun kind bij de
crèche op te halen.
• De kinderen die in de kinderkerk zijn geweest, kunt u op de weg naar buiten
meenemen.
• Het is niet mogelijk om de predikant na de dienst te spreken. Mailen is prima
via hkoetsveld@westerkerk.nl
Kerkdiensten (aanmelden verplicht: kerkdienst@westerkerk.nl)

(alle data zijn onder voorbehoud, zie www.westerkerk.nl voor actuele informatie)

• Zondag 9 mei om 10.30 uur Ds. R. Lanooy
Organist Evan Bogerd
• Zondag 16 mei om 10.30 uur Ds. H. Koetsveld
Organist Evan Bogerd
U kunt alle diensten van de Westerkerk volgen via de livestream!
De kerkdiensten in de Westerkerk zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl.
Op de website van de Wester (www.westerkerk.nl) vindt u voor aanvang van
elke dienst de actuele link om de dienst live te kunnen volgen.
Gesprek en ontmoeting
Heeft u behoefte aan een gesprek? U mag ds. Koetsveld daar altijd voor
benaderen via 020 - 846 56 44 of hkoetsveld@westerkerk.nl. Een afspraak is
zo gemaakt.
Dat kan natuurlijk ook via het secretariaat van de Wester of via pastoraal
ouderling Harmke van de Fliert: 06 - 20 98 36 41 of hvdfliert@xs4all.nl.
Uiteraard worden de huidige veiligheidsregels tijdens de contacten (in de kerk
of bij huisbezoek) in acht genomen: geen handen schudden, afstand houden en
bij gezondheidsklachten kan het contact enkel telefonisch.

Online orgeldemonstratie – improvisatieconcert
Om het Dyschotorgel eens nader toe te lichten organiseert Evan Bogerd op
zaterdag 22 mei een online orgeldemonstratie in de vorm van een
improvisatieconcert. Daarbij neemt hij u mee door de geschiedenis van het
orgel. Uiteraard hoort daarbij ook een kijkje in de kas, achter de zichtbare
pijpen in het front schuilt immers nog een hele andere wereld!
In de chat tijdens de uitzending via YouTube kunt u direct reageren en ook uw
vragen stellen.
Datum: zaterdag 22 mei, 20.00 uur
Te volgen via het YouTube Westerkerk kanaal.
Algemene informatie
• Op vrijdag voor de dienst van zondag kunt u de liturgie bekijken op de
website van de Westerkerk (onder Actueel op de homepage):
www.westerkerk.nl
• Volg de Westerkerk op Twitter (@Westerkerk1), Facebook (Westerkerk) en
Instagram (westerkerkamsterdam).

De heer/mevrouw:
Adres:
Postcode/plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

(s.v.p. aangeven wat van toepassing is)

• wil lid worden van de Westerkerkgemeente en
•
wil zich inschrijven (als u niet bij een PKN kerk staat ingeschreven)
•
wil zich laten overschrijven vanuit een andere PKN kerk
• wil een pastoraal gesprek
• wil een gratis email abonnement op het maandblad Tref en vraagt dit aan
via tref@westerkerk.nl
• wil een postabonnement op het maandblad Tref voor € 17,50 per jaar
• wil meer weten over de Westerkerkgemeente
Dit formulier graag opsturen naar:
Westerkerkgemeente: Prinsengracht 281, 1016 GW Amsterdam

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Als wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam is de Westerkerk door
de belastingdienst aangewezen als ANBI.
Zowel de Stichting Cantatediensten Westerkerk als de Stichting Vrienden
Westerkerk zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.
Voor meer informatie: kijk op de website van de Belastingdienst of betreffende
organisatie.

Rekeningnummers van de Westerkerkgemeente
Kerkrentmeesters: NL47 RABO 0109 2797 00
Collecterekening: NL51 RABO 0313 5519 28
Stichting Vrienden Westerkerk: NL30 RABO 0109 9279 66
Diaconie Westerkerk: NL46 INGB 0004 9718 00
Stichting Cantatediensten Westerkerk: NL04 INGB 0003 8921 70

De Westerkerkgemeente maakt deel uit van de PKN

