
PROTESTANTSE GEMEENTE DOETINCHEM 
vierplekken de Wingerd / Catharinakerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 augustus 2021 
 

8e zondag van de zomer 
gezamenlijke dienst 

 
Groen, kleur van schepping, leven, hoop en groei 

 
aanvangstijd: 10.00 uur 

in de Wingerd 
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Van harte welkom in de Wingerd, om deze gezamenlijke dienst van 
vierplekken de Wingerd en Catharinakerk samen te vieren. Ook van 
harte welkom als u deze dienst thuis meeviert via kerkdienstgemist.nl.  
In de dienst staan we stil bij Johannes 6: 22-29. In dat gedeelte, na de 
maaltijd 5000 mensen, met 5 broeden en 2 vissen, waarbij iedereen 
genoeg kreeg, zoeken mensen Jezus opnieuw op. En gaat het 
gesprek over “geloven”. En klinkt ineens de vraag: “Hoe doen we wat 
God wil?” We verbinden die vraag met de bede uit het Onze Vader 
“Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel”! 
We hopen op een fijne viering met elkaar. 

ds. Henk Makkinga 
 
 

In deze dienst:            
voorganger: ds. Henk Makkinga 

organist: Ed Ventevogel 
ouderling: Peter Bob Peerenboom  

lector: Annie Janssen 
________________________________________________________ 

 
 
 
 

WE BEREIDEN ONS VOOR 
 
Orgelspel 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen  

Een ieder gaat – indien mogelijk - staan  
 
Zingen: Lied/Psalm 100: 1, 2, 3, 4.  Juich Gode toe, bazuin en zing 
 
Stilte 
 
Groet  
v.:  Genade zij u en vrede van God onze Vader  

en van Jezus Christus, onze Heer  
 in de gemeenschap van de Heilige Geest. 
g.:  Amen 
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Bemoediging  
v.: Onze hulp is de naam van de Heer, 
g.:         die hemel en aarde gemaakt heeft.  
v.:        die trouw blijft in eeuwigheid  
g.:         en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 

Een ieder gaat zitten 
Inleiding op de dienst 
 
We bidden om Gods betrokkenheid bij de wereld 

(de intenties worden afgesloten met de woorden:) 
v. …daarom bidden wij: 
g. HEER, ontferm U. 
 
Glorialied: Lied 305: 1, 2, 3.   Alle eer en alle glorie 
 

DE BIJBEL GAAT OPEN 
 
Gebed van de zondag 
Aansluitend zingen wij: 
Lied 1005: 1.    Zoekend naar licht 
 
Lezing:  Johannes 6: 22-29 
 
Lezing wordt afgesloten met de woorden:  
l. Woorden van leven, een weg om te gaan 
g. Wij danken God. 
 
Zingen Lied 838: 1, 2, 3.   O grote God die liefde zijt 
 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte  
 
Vragen om in de stilte over na te denken: 
Wat helpt mij om te geloven?  
Wat voedt en steunt mijn geloof? 
 
Zingen Lied 992: 1, 2, 3, 4.   Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
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WE ANTWOORDEN 
 
Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecte   Bij de uitgang is er gelegenheid voor collecte. 
 
Terwijl muziek klinkt, is er de gelegenheid om te geven aan de 
collectes en voorbeden aan te dragen via Menti. Als je bij 
www.menti.com komt, dan wordt er een code gevraagd. Deze code 
wordt getoond terwijl er muziek klinkt. De dank- en voorbede worden 
meegenomen in de gebeden. De bijdragen komen anoniem binnen. 
Als je wilt dat we weten wie deze voorbede vraagt, sluit dan af met je 
eigen naam  
 
Dankgebed – Voorbeden - Stil gebed – Onze Vader  
 
g. Onze Vader die in de hemelen zijt, 
 uw Naam worde geheiligd;   
 uw Koninkrijk kome,  
 uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons heden ons dagelijks brood; 
 en vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 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. 
 

    Een ieder gaat – indien mogelijk - staan 
 
Slotlied: Lied 425   Vervuld van uw zegen 
 

UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzending 
 
Zegen  
v.  … 
g.  Amen.    

 


