Orde van Dienst
ZONDAG 16 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:

Vater unser in Himmelreich
Georg Böhm (1661 - 1733)

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

Openingslied:

Psalm 27: 1

Tekst Muus Jacobse
Melodie Genève 1551

Bemoediging en groet
Vervolg openingslied: Psalm 27: 2
(Gemeente gaat zitten)

Gebed om ontferming
Glorialied:

Gezang 305

Tekst Sytze de Vries
Melodie Willem Vogel

Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing:

Johannes 14: 15 – 21 (NBV)

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen
jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van
de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent
hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie
blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter: ik kom bij jullie terug. Nog een korte
tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik
leef en ook jullie zullen leven.
Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in
jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij
liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem
bekendmaken.’
Lied:

Overdenking

Gezang 360: 1, 4, 5 en 6

Tekst anoniem – ‘Veni Creator Spiritus’
Vertaling Jan Willem Schulte Nordholt
Melodie 9e eeuw

Orgel en sopraan:

Sure on this shining night
Samuel Barber (1910 - 1981)

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 791: 1, 2, 3 en 6

Tekst Sytze de Vries
Melodie John Stainer – Love Divine

(gemeente gaat staan)

Zegen – allen (gesproken): Amen!

Na de zegen 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:

Fuga in g-Moll, BWV 535
Johann Sebastian Bach

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:
In 2021 zullen we elke maand collecteren voor Stichting Care Foundation The
Gambia. De Stichting Care Foundation The Gambia is sinds 2000 actief in het
dorp Jiboro (Gambia) en omgeving om de leefomstandigheden van de
bevolking te verbeteren. Dat doen we door het bevorderen van een goede
gezondheidszorg en een betere educatie. Financiële steun en kennisoverdracht

is daarbij belangrijk. In de afgelopen jaren zijn er veel verschillende projecten
opgezet.
Met behulp van financiering vanuit de stichting is in Jiboro een ziekenhuis,
tandartsenpraktijk, apotheek, skill center, vrouwentuin, bakkerij en een school
voor kinderen met een beperking gerealiseerd. Alle omliggende dorpen kunnen
hier gebruik van maken. Er is tevens een sponsorprogramma opgezet. Voor
slechts 120,- euro per jaar kan een kind gesponsord worden om een jaar naar
school te gaan. Van harte bij u aanbevolen!
2e collectedoel:
Het hart van de gemeente klopt in de kerkdienst, zo hebben we afgelopen jaar
meer dan ooit tevoren ervaren. Voor de instandhouding van onze ‘feesten van
Woord en muziek’, wordt op deze zondag uw bijdrage gevraagd. Uw bijdrage
van vandaag is bestemd voor de instandhouding van de eredienst en de
toerusting van hen die actief de erediensten tot stand brengen.
3e collectedoel:
De Stichting Zeemanswelvaren zorgt dat het Seamen’s Centre (zeemanshuis)
aan de Radarweg in Amsterdam-Westpoort in gebruik kan worden gehouden.
De stichting is een non-profit organisatie en wordt gerund met 4,5 fte. Zij
ontvangen en begeleiden zeelieden die aan boord van schepen zijn
aangemonsterd, en die de haven van Amsterdam aandoen. Jaarlijks worden
gemiddeld zo’n 13.500 zeevarenden gratis gehaald voor een bezoek aan het
zeemanshuis en weer teruggebracht naar hun schepen afgemeerd bij de
verschillende terminals in de Amsterdamse haven. Een grote groep van deze
zeelieden is afkomstig uit landen waar het economisch niet goed gaat. En door
de gevolgen van de COVID-19 crisis worden vele bemanningsleden niet of later
afgelost, omdat er niet gevlogen wordt. Hierdoor verblijven ze dus nog langer
aan boord van het schip, ver van huis en haard. In het zeemanshuis kunnen ze
kosteloos koffie/thee drinken, diverse gezelschapsspellen beoefenen en er is
wifi waarmee ze contact met het thuisfront kunnen maken. De stichting is
afhankelijk van giften om deze vorm van support te blijven geven. Uw gift
wordt erg op prijs gesteld.
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 23 mei om 10.30 uur Ds. H. Koetsveld, Pinksteren
Organist Evan Bogerd
• Zondag 30 mei om 10.30 uur Ds. S. Ypma
Organist Evan Bogerd
• Zondag 30 mei om 17.00 uur Dr. C.M. Pumplun, Cantatedienst
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 Duyschotorgel 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

