
     Protestantse Gemeente Schipluiden 
             
Zondagsbrief  Dorpskerk: 5 april 2020 14e   jaargang              nr. 23

 
Kleur van de zondag: Paars 
 
Ochtenddienst:  Palmzondag 
  
Orde van dienst: 
Orgelspel 
Begroeting 
 
Hemelhoog 411 
(tekst: Dietrich Bonhoeffer, vertaling: Gert 
Landman, muziek: uit Taizé) 

 
 
  
God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U. 
Bij u is het licht, U vergeet mij niet. 
Bij U vind ik hulp, ja, bij U vind ik geduld. 
Van uw wegen heb ik geen begrip, 
maar U weet de weg voor mij. 
 
Gebed 
Aandacht voor de kinderen 
 
lied 555 

 
 

 

Op een ezel komt hij aan 
om naar Jeruzalem te gaan. 
(refrein) 
   
Zwaai de takken heen en weer: 
zegen en vrede voor de Heer! 
(refrein) 
 
Lezing: Matteüs 21:1-11 (NBV) gelezen door 
Gerard v.d. Berg 
1Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op 
de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee 
leerlingen op uit. 2Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar 
het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er 
een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met 
haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij 
me. 3En als iemand jullie iets vraagt, antwoord 
dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze 
meteen meegeven.’ 4Dit is gebeurd opdat in 
vervulling zou gaan wat gezegd is door de 
profeet: 5‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in 
aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin 
en op een veulen, het jong van een lastdier.”’ 

6De leerlingen gingen op weg en deden wat 
Jezus hun had opgedragen. 7Ze brachten de 
ezelin en het veulen mee, legden er mantels op 
en lieten Jezus daarop plaatsnemen. 8Vanuit de 
menigte spreidden velen hun mantels op de weg 
uit, anderen braken twijgen van de bomen en 
spreidden die uit op de weg. 9De talloze mensen 
die voor hem uit liepen en achter hem aan 
kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de 
Zoon van David! Gezegend hij die komt in de 
naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’ 

10Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de 
hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde 
men weten. 11Uit de menigte werd geantwoord: 
‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’  
 
lied 558 
1 Jezus, om uw lijden groot, 
   om uw leven en uw dood 
   die volbrengen 't recht van God, 
   Kyrie eleison. 
 
2 Heer, om uw zachtmoedigheid, 
   vorst die op een ezel rijdt 
   en om Sions onwil schreit, 
   Kyrie eleison. 
 
Overdenking 
Orgelspel 
Gebeden 
 



 

Op de hoogte blijven? Check:
  

www.protestantschipluiden.nl
 

  
Protestantse Gemeente Schipluiden

 

Naar een kerkdienst uit de Dorpskerk luisteren? 
Ga naar onze site www.protestantschipluiden.nl, 
het kopje kerkdiensten en dan naar kerkdienst 
beluisteren of naar www.kerkomroep.nl. 
 

lied 556 
1 Alles wat over ons geschreven is 
   gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
   alle geboden worden thans voldragen, 
   alle beproeving van de wildernis. 
 
3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
   zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
   Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
   Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
 
5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
   waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
   vrede aan allen die uw naam verhogen: 
   heden hosanna, morgen kruisig Hem! 
 
Zegen 
Orgelspel 
 
Avondgebeden en Goede Vrijdag 
Deze week zal er elke avond om 19.30 uur een 
avondgebed worden uitgezonden via kerkomroep 
vanuit onze kerk, ook op Goede Vrijdag. Het 
programmaboekje van deze avondgebeden kan 
opgevraagd worden bij ds. Dibbets (als PDF per 
e-mail). Papieren uitvoering wordt op verzoek 
thuisbezorgd. Als thema voor deze 
avondgebeden is gekozen: ‘De lijdensweg van de 
Goede Herder.’ Er wordt op Goede Vrijdag geen 
heilig avondmaal gevierd. 
 

Gratis boeken ter inspiratie en bemoediging 
De Bijbel heeft mensen in alle tijden rust, 
vertrouwen, hoop, moed en houvast gegeven, 
ook in onzekere tijden. Daarom stelt het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een drietal 
uitgaven gratis ter beschikking nu het land 
getroffen wordt door het coronavirus. Te bestellen 
via: bijbelgenootschap.nl/juistnu 
Speciaal voor de feestdagen stelt het Nederlands 
Bijbelgenootschap extra thuismateriaal ter 
beschikking voor Pasen, Hemelvaart en 
Pinksteren om samen met kinderen mee aan de 
slag te gaan. Het materiaal is afkomstig uit 
bestaand materiaal van het Nederlands 
Bijbelgenootschap, waaronder het bijbelmagazine 
ALEF, de Samenleesbijbel en de 
Samenleesbijbel 100 stappen. Het is gratis te 
downloaden op deze pagina: 
www.debijbel.nl/thuismateriaal 
 
Muziek op verzoek 
Voordat de dienst op zondag begint wil organist 
Gert Jan Hol melodieën van geliefde bekende 
geestelijke liederen spelen. Als u een lied in 
gedachten hebt, wat u in deze tijd bijzonder 
aanspreekt, laat het hem dan even weten. 

Digitale 12+ nevendienst  
Hallo allemaal,  
Omdat we jullie graag willen zien en spreken, 
gaan we de 12+ nevendienst komende weken 
digitaal doen. Alles wat je nodig hebt is je telefoon 
of een laptop met camera.  
Je kunt meedoen door zondagochtend om 10:00 
naar deze link te gaan: zoom.us/j/5122316966 . 
Als je dit doet op een telefoon, wordt je de eerste 
keer gevraagd de app te downloaden. Afgelopen 
zondag was leuk, en we hopen jullie allemaal 
weer te zien. Tot zondag!  
Daniël en Esther Booms  

Kerkomroep beperkingen. 
Afgelopen zondag en de zondag daarvoor was 
het niet voor iedereen mogelijk de kerkdienst te 
volgen op het gebruikelijke tijdstip. Dit komt 
omdat veel meer mensen gebruik willen maken 
van kerkomroep als waar het systeem is 
ingericht. Het betekend voor U dat als het niet lukt 
U niets fout doet, maar het gaat gewoon even 
niet. Op beide zondagen was na 11;00 uur de 
dienst normaal te beluisteren. Voor alle 
gebruikers welke direct de dienst konden volgen, 
bestaat de mogelijkheid de dienst achteraf te 
beluisteren. Voor luisteraars van kerkomroep via 
de luisterkastjes ligt een instructie voor achteraf  
beluisteren meestal onder Uw ontvanger en kunt 
u deze gebruiken om het op die manier te 
proberen. Voor mensen welke het niet lukt via 
computer etc. de dienst te beluisteren welke wel 
in het bezit zijn van een CD speler kan eventueel 
een CD gebrand worden welke u dan kan 
beluisteren. Indien er vragen zijn over het volgen 
van de diensten en hoe dit moet kunt u contact 
met mij opnemen, dan kijken we wat er mogelijk 
is. Met vriendelijke groet,                                 
Siem van Staalduijnen tel 0153809095 
0658840630 of s.staalduijnen@kabelfoon.nl 
 
Kringloopmarkt 
Ook de kringloopmarkt heeft te maken met het 
Coronavirus. Deze maand zijn we één keer open 
geweest voor de verkoop. Wel zijn er, op de 
laatste zaterdag voor de algehele sluiting, een 
aantal spellen verkocht, daarna is de winkel op 
slot gegaan. De verkoop via Internet gaat wel 
door. Bij elkaar kunnen wij melden dat de totale 
opbrengst van de maand Maart 1339,80 euro is.  
Met vriendelijke groet 
Het kringloopteam. 
 
Kopij Zondagsbrief:   
Berichten voor de zondagsbrief van 12 april 2020 
kunt u sturen naar 
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 9 
april 2020 19.00 uur 
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