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Op deze mooie zondagmorgen worden de 
kerkgangers in de hal welkom geheten door 
twee kerkenraadsleden. Meerdere 
gemeenteleden hebben een pak suiker 
meegenomen voor de voedselbankactie van de 
diaconie. 
 

Dienst van de voorbereiding 
Op deze 
“wezenzondag” 
heet de 
ouderling van 
dienst Arie Dol 
een ieder 
welkom. De 
dienst begint 
met het zingen 
van lied 280: 

1,2,4,5,7 “De vreugde voert ons naar dit huis”. 
Ds. van Keulen brengt de vredesgroet, gevolgd 

door stilte en 
drempelgebed. Zij leest 
het gedicht “Diep van 
binnen…” voor. De 
trouw van God wordt 
bezongen met lied 207. 
Het gebed van de 
zondag is van 
Bernardus van 

Clairvaux (liedboek blz. 1139): “Kom, heilige 
Geest”.  

Voor de 
kindernevendie
nst zijn er twee 
kinderen in de 
kerk. Op de 
vraag van de 
predikant wat 
een wijnstok is 
moeten zij het 
antwoord  

 
schuldig blijven. 
Dominee Van Keulen 
heeft een tak met 
blaadjes en bloesem 
meegenomen en kan zo 
e.e.a. uitleggen. Bij de 
wijnstok horen vruchten, 
druiven. De kinderen 
verlaten de kerk om naar de nevendienst te 
gaan.   
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: psalm 80 in een hervertelling door 
Hans Bouma over de wijnstok. 
Lied 653: 1,5,7 “U kennen, uit en tot U leven”. 
2e lezing: Johannes 15: 1-8 over de wijnstok en 
de ranken. 
Lied 656: 1,2,3 “Ik ben de wijnstok”. 
Een wijnstok geplant, vol vruchten. De tak vol 
bloesem als symbool voor een bloeiende 
gemeente. De dorre tak, ook meegebracht in de 
kerk, zijn we daar bang voor? 
Preek. 
De gemeente als kale stam, dat kan niet. Zolang 
de wijnstok wortelt in de grond 
komt er weer iets uitlopen: 
takken, bladeren, vruchten. Dat 
is een belofte van God.  
Na Hemelvaart laat Jezus ons 
niet als weeskinderen achter; 
Jezus kan als wijnstok niet 
zonder ons. Ranken kunnen losraken van de 
stam, maar Jezus roept op om verbonden te 
blijven, dicht bij de stam te blijven. Het kan dat je 
wel verbonden blijft, maar geen vrucht draagt; de 
levenssappen voor jezelf houdt.  
Jezus vader als tuinman, die goed voor de 
wijnstok zorgt; de grootheid zichtbaar door de 
vruchten. Snoeien doet pijn, maar is soms nodig 
om meer vrucht te dragen. Snoeien vraagt 
gehoorzaamheid. Snoeien en rein worden. Jezus 
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zegt: “Blijf in mij zoals ik in jou, dan hangt het 
boordevol vruchten”. Amen. 
Stilte en orgelspel. Lied 841: 1,2 “Wat zijn de 
goede vruchten”. 
 

Dienst van het Delen 
Mededelingen door de 
ouderling van dienst. 
De bloemen gaan als groet van 

de gemeente 
naar Steven 
Feenstra.   
Drie 
vacatures in 
kerkenraad 
zijn vervuld:   
Janny Veenstra als ouderling-scriba, Elske 
Roorda en Gjalt Lindeboom als wijkouderling. 
Bij geen bezwaar worden zij als ambtsdrager 
met Pinksteren bevestigd. 
De vacature van jeugdouderling staat nog 
open. 
In de hal ligt er info voor het pinksterfeest in 
Veenklooster. 
Een folder over de zendingscollecte voor 
Pinksteren (het werk in Pakistan) wordt bij de 
uitgang uitgereikt. 
1e collecte: wezenzondag (eigen gemeente) 
2e collecte: kerkelijk werk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er wordt even 
gewacht op de 
terugkeer van de 
kinderen in de 
kerk. 
Het dankgebed en 

stil 
gebed 
worden 
afge-
sloten 
met het 
samen 

uitspreken van Ús Heit.   
Slotlied 754 “Liefde Gods die elk beminnen”. 
 

Heenzending 
en Zegen 
De zegen wordt 
driemaal beaamd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Francien van Keulen,  
              Winterswijk 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Janny Veenstra 
Ouderlingen:  Arie Dol, Sándor Weerstra 
Diakenen: Alie Kalsbeek, 
  Wiebren Jongbloed 
Kinderdienst:  Geartsje van der Meer 
Bloemen: Bep Minnema 


