
Feest! 

Overstapdienst van Elise en Loek 

20 juni 2021 

 

Dienst van Woord, Gebed en liederen 

In deze dienst: 

Voorganger:  ds Tinus Gaastra 

Organist:  Marlene Lakerveld 

Ouderling:  Erna de Lange  

Diaken:  Jenneke de Hoop 

Lector:   Isa Oudenes en Jos Teeuw 

Ontvangst:  Hennie Blom 

Koster:   Ton Bos 

Zondagsschool: Marielle, Jacolien en Yolanda en alle 

kinderen 

 

Lied (via de beamer):   “Happy” (Pharell Williams) 

 

Welkom 

  

De kaarsen worden aangestoken. Waaronder de doopkaarsen van Elise en Loek 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Bemoediging: 

v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a.: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

a.: en niet laat varen de werken van Zijn handen  

v.: Genade zij u en vrede van God onze Vader  

     en van onze Heer Jezus Christus,  

     in de gemeenschap van de Heilige Geest. 

a.: Amen. 

 

  Allen gaan zitten 

 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

Gebed om ontferming: 

v.: Heer, ontferm u over ons, 

a.: Heer, ontferm u over ons 

v.: Christus, ontferm u over ons, 

a.: Christus, ontferm u over ons 

v.: Heer, ontferm u over ons, 

a.: Heer, ontferm u over ons. 



     Amen 

Orgelspel:  Lied 216  (“Dit is een morgen’) 

 

1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

Beide ontspringen nieuw aan uw woord. 

 

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet het is goed. 

 

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

Licht dat ooit speelde waar eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

Dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

 

Het lievelingsverhaal van Loek:  Goliath 

Voorgelezen door Isa 

 

Uitleg 

 

Muziek via de beamer:  

Lied van Loek:  “Trinity” met ‘Are you alive again’ 

 

Het lievelingsverhaal van Elise:  De ark van Noach 

Voorgelezen door Jos 

 

Uitleg 

 

Muziek via de beamer  

Lied van Elise:  “Jason Mraz” met ‘Have it all’ 

 

OVERSTAPPEN:  

Afscheid van Loek en Elise van de zondagsschool: 

• Brieven van ouders  

• Zegen over Loek en Elise 

• Afscheid van de zondagsschool met cadeaus 

 

WELKOM door ’t Eetcafé  

 

Orgelspel:  Lied 783  “Voor mij is geluk” 

 

Er mag ingetogen meegezongen worden 

 

1. Voor mij is geluk, - de wind om mijn oren 

de zon in de lucht – en languit in ’t gras. 

Voor mij is geluk - de stilte te horen 

om zo te ontdekken hoe het ooit was.  

 

2. Voor mij is geluk – het leven te delen 

Een hand in mijn hand - en samen op pad. 

Voor mij is geluk - mijn huisdier te strelen 



En zachtjes te fluist’ren “Jij bent mijn schat”. 

 

3. Voor mij is ge luk – om vrede te maken. 

De hoop dat het kan - die wil ik niet kwijt. 

Voor mij is geluk - de ruzies te staken, 

Om muren te slechten, stoppen met strijd. 

Om liefde te geven, nu en altijd. 

 

 

 

Dank- en Voorbeden 

 

Stil gebed 

 

Onze Vader: 

a.:  Onze Vader die in de hemelen zijt, 

      uw naam worde geheiligd, 

      uw koninkrijk kome, 

      uw wil geschiede,  

      gelijk in de hemel alzo ook op 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 den boze, 

      want van u is het koninkrijk  

      en de kracht en de heerlijkheid 

      tot in eeuwigheid. 

     Amen.  

 

Allen gaan staan 

 

Wegzending en Zegen  

v.: …………………………. 

a.: Amen 

 

Allen gaan zitten.  

 

Muziek via de beamer Slotlied    

“Sela” met “Ik zal er zijn” 

  

   

 

 

Nadat de ouderling en voorganger elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

 

 

 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij en voor de diaconie. 

Het deel voor de kerkvoogdij is bestemd voor de afdracht aan de PKN. Het deel voor de diaconie is 

bestemd voor Noodhulp Kerk In Aktie / Vluchtelingendag. 

 

 



Volgende week zondag 27 juni 2021 is er een Dienst van Woord, Gebed en Orgelspel. Voorganger is 

mw Thea Verspui uit Rhenen. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Liederen:   Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) 
Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 


