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Kleur van de zondag: Groen 
 
Ochtenddienst:    Viering Heilig Avondmaal 
Aanvang:           10.00 uur 
Voorganger:      Ds. E. Dibbets- van der Roest 

Collecte:            1. Kerk     2. Diaconie 

Organist:           Maartje van der Kooij- den Haan 
 

Avonddienst: H.A. en dankzegging 
Aanvang: 19.00 uur 
Voorganger:  Ds. E. Dibbets- van der Roest 
Organist: Hans de Rie 

 
Gebedspunt: 
Bidden wij voor wie werkzaam zijn in de 
dagelijkse voedselvoorziening en voor wie 
afhankelijk zijn van voedselbanken. 
 
Vandaag zingen wij: 
lied 971: 3 
psalm 139: 11, 14 
lied 23b: 1, 4 
gedachtenislied: 705: 1 
lied 340b (geloofsbelijdenis) 
lied 405: 1 
lied 687: 3 
 
1ste Schriftlezing:1 Koningen 17:1-16 (NBV): 
“Het kan niet op” gelezen door Gery Moerman 
1De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Achab: ‘Zo 
waar de HEER leeft, de God van Israël, in wiens 
dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen 
dauw of regen komen tenzij ik het zeg.’ 
2De HEER richtte zich tot Elia met de woorden: 
3‘Ga weg van hier. Ga naar het oosten en zoek 
een schuilplaats in de wadi Kerit, aan de overkant 
van de Jordaan. 4Drinken kun je uit de rivier, en ik 
heb de raven opgedragen je daar van voedsel te 
voorzien.’ 5Elia deed wat de HEER hem had 
gezegd, hij ging weg en trok zich terug in de wadi 
Kerit, ten oosten van de Jordaan. 6De raven 
brachten hem daar ’s ochtends en ’s avonds 
brood en vlees, en water dronk hij uit de rivier. 
7Maar doordat het almaar niet regende in het 
land, viel de rivier na verloop van tijd droog. 8Toen 
richtte de HEER zich tot Elia met de woorden: 
9‘Ga naar Sarefat, in de buurt van Sidon, en neem 
daar je intrek. Ik heb een weduwe daar 
opgedragen je van voedsel te voorzien.’ 10Elia 
ging op weg naar Sarefat, en toen hij bij de 
stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die 
bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en 
vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde 
halen, zodat hij zijn dorst kon lessen.  

 
11Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij 
haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde 
meenemen. 12‘Zo waar de HEER, uw God, leeft,’ 
antwoordde zij, ‘ik heb niets meer in voorraad, 
alleen een handjevol meel in de pot en een restje 
olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar 
takken geraapt om iets te eten te maken voor mij 
en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger 
sterven.’ 13Maar Elia zei: ‘Maak u niet ongerust. 
Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in 
huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat 
brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon 
iets klaarmaken, 14want dit zegt de HEER, de God 
van Israël: Tot op de dag dat ik weer regen op de 
aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en 
zal de oliekruik niet leeg raken.’ 15De vrouw ging 
naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze 
hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. 
16Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet 
leeg, zoals de HEER bij monde van Elia had 
beloofd. 
 
Aanwijzingen voor de viering 
Na de nodiging zal iemand aanwijzen welke rij 
aan de beurt is om naar voren te komen. Er wordt 
van achter naar voren gewerkt. U komt via het 
tussenpad naar voren en via het zijpad langs de 
zijdeur kunt u weer naar uw plaats terug lopen. 
Let op de onderlinge afstand van 1,5 meter. 
Wacht zonodig even op elkaar. Brood wordt 
aangereikt met een tang. Wijn of druivensap staat 
klaar in kleine bekertjes, die u zelf mag pakken. 
Na gebruik mag u het bekertje in de daarvoor 
bestemde bak doen. De collecte is bij de uitgang. 
Voor wie thuis mee vieren: zet van tevoren wat 
brood klaar en een beetje wijn of druivensap, 
zodat u op hetzelfde moment kunt proeven van 
brood en beker. 
Let op: er is ook een avondmaalsviering in de 
avond, om 19.00 uur. Als u bang bent dat het ’s 
morgens te druk is of te lang duurt, kom dan ’s 
avonds. 
 
Bloemengroet: 
De bloemen van zondag 6 september zijn gegaan 
naar Mevr. Broeren, Korpershoek 7 en naar: 
Mevr. Bot- Vermeer, Windrecht 24. 
 
Toelichting collecte diaconie: 
Zondag wanneer we aangepaste wijze de 
bediening en dankzegging voor het Heilig 
Avondmaal houden vraagt de diaconie u 
aandacht voor de projecten van de Tien. 



 

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. 
 

Dit maal vragen we uw aandacht voor het Kenia 
project. 
Sinds 1989 verricht Wim van den Burg 
ontwikkelingswerk in het District Mpeketoni in het 
afgelegen noordoosten van Kenia. De 
doelstellingen van het project zijn de verbetering 
van het onderwijs, de medische voorzieningen, 
het drinkwater en irrigatie, de landbouw, de 
economie en de levensomstandigheden van de 
armen in het algemeen. Er wordt eveneens hulp 
geboden in de vorm van kleding, schoolgelden, 
voedsel enz, maar het uitgangspunt blijft, dat 
alleen steun wordt verleend, die van blijvende 
waarde is. De opvang en opleiding van 
armlastige- en weeskinderen in krotten is ook een 
belangrijk onderdeel van het project. 
NL83RABO0146831535 o.o.v. De Tien 
De diakenen. 
 
Beste 12+'ers! 
Aankomend weekend is het weer startweekend! 
Wij willen het kerkelijk jaar graag met jullie 
beginnen op zaterdag 12 september. Het wordt 
een avond vol gezelligheid, spellen, samen eten 
en voor degene die dat willen.. slapen in het 
baken/kajuit! Uiteraard zullen we ons houden aan 
alle coronamaatregelen. We zullen starten om 
18:00 met gezamenlijk eten. Ben je er bij de 
avond en/of overnacht, meldt je dan even aan bij 
één van de clubleiding (bijvoorbeeld Esther: 
0611922353). In de ochtend zullen we met elkaar 
ontbijten en dan samen naar de kerkdienst gaan. 
Dit is tevens ook de startactiviteit voor de 12+ en 
16+ clubs! Natuurlijk ben je ook welkom als je 
(nog) niet naar de club gaat. Voor meer informatie 
of vragen kun je ook bij een van de leiding 
terecht.  
 
Kringloopmarkt. 
Ondanks de vakantie periode heeft de 
kringloopmarkt toch het mooie bedrag van 
€2030,60 euro opgebracht. Dank aan alle 
mensen die spullen gebracht hebben om te 
kunnen verkopen, daardoor en door de inzet van 
de vrijwilligers is dit tot stand gekomen. 
Team kringloop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolstartdienst 
Op maandag 14 september om 9.00 uur zal in de 
Dorpskerk de startviering zijn van basisschool de 
Ark. Alle leerlingen en leerkrachten zullen daar bij 
zijn. Belangstellenden zijn ook van harte welkom, 
maar helaas is er maar plek voor max. 30 
personen. Daarom is het van belang dat u zich 
eerst aanmeldt. Dat kan door een mail te sturen 
naar juf Ymke Harteveld: y.harteveld@scodelft.nl 
 
Zoekplaat voor de kinderen 
 

 
 
 
 
 
 
Kopij Zondagsbrief:   
Berichten voor de zondagsbrief van 13 september 
2020 kunt u sturen naar 
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 10 
september 2020 19.00 uur. 
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