
2 
 

Protestantse wijkgemeente Tabor 
20  juni  2021   

Vierde zondag na Pinksteren 

 

Welkom terug – in de Taborkerk! 

Wat heeft het lang geduurd, de tijd zonder fysieke diensten, zonder gezamenlijke viering 

van de Eeuwige, zonder ontmoeting.  En wat hebben we uitgekeken naar het moment, dat 

we weer kunnen samenkomen, hier in de kerk. 

We beginnen voorzichtig: het ziet er nu wel naar uit dat er in de komende weken méér zal 

mogen. Voor nu vraagt de Wijkkerkenraad dat we een aantal regels in acht nemen:  

 

• Houdt minimaal  1,5 meter afstand van elkaar, ook buiten en tijdens de koffie 

• Het toilet is alleen beschikbaar voor noodgevallen 

• Er mag (nog)  NIET gezongen worden, dit doet de cantorij 

• Er mag WEL gesproken worden, bij  het drempelgebed en het Onze Vader 

• Het dragen van een mondkapje is verplicht, bij het plaats nemen op de stoel mag 
het af 

 

• Uw  jas moet u meenemen naar uw  stoel 

• De collecte is na de dienst (er staan  schalen bij de uitgangen. Zie de toelichting op 
deze Kerkbrief) 

 

• Volg verder de aanwijzingen van de Kerkraadsleden op 

 

  

 

Klokgelui 

Stilte 

Voluntary - Jacob de Haan (*1959) 

De kaarsen worden ontstoken 

Bemoediging en drempelgebed (gemeente gaat staan) 

v. Onze hulp in de Naam van de Heer, 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v. O God, keer U óm naar ons toe 

a. en doe ons weer leven met hart en ziel. 

v. Laat ons, o Heer, uw liefde zien 

a. en geef ons uw heil! 

v. O Heer! Hoor ons gebed 

a. en laat ons geroep tot u komen: 

v. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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a. Heilig mijn hart, o Heer, zodat ik kind aan huis kan zijn 

in uw geheimen en in uw heiligdom, 

door hem die onze meester is: Jezus Messias. 

Amen. (gemeente gaat zitten) 

 

Introïtuspsalm 25b 

Kyriegebed / inleiding  – gevolgd door ‘Kyrie’ van Salvador Giner  

Gloria   

 

 

De schriften gelezen en overdacht  

Zondagsgebed 

 

T  Huub Oosterhuis   |   M   Antoine Oomen (uit ‘Verzameld Liedboek’, pg. 727) 

Epistellezing, Efeziërs 2 , 13– 22 (NBG ’51)   

13 Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het 

bloed van Christus. 14 Want Hij is onze vrede, die de twee een heeft gemaakt en de 

tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15 doordat Hij in 

zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om 

in Zichzelf, vrede makende, de twee tot een nieuwe mens te scheppen, 16 en de twee, tot 

een lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de 

vijandschap gedood heeft. 17 En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf 

waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; 18 want door Hem hebben wij beiden in een 

Geest de toegang tot de Vader. 19 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, 

maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods,  20 gebouwd op het fundament van 

de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 21 In Hem wast elk 
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bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, 22 in wie ook gij 

mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest. 

Lied 321 : 1 en 2 (LvdK 1973)  

 

Evangelielezing, Johannes 4, 26 - 42  (volgens NBG ’51)  

27 En daarop kwamen zijn discipelen en waren verbaasd, dat Hij met een vrouw in gesprek 
was, en toch zeide niemand: Wat zoekt Gij, of: Waarom spreekt Gij met haar? 28 De vrouw 
dan liet haar kruik staan, en ging naar de stad en zeide tot de mensen: 29 Komt mede en 
ziet een mens, die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb: zou deze niet de Christus zijn? 30 
Zij gingen de stad uit en kwamen tot Hem. 31 Intussen vroegen zijn discipelen Hem, 
zeggende: Rabbi, eet. 32 Hij zeide echter tot hen: Ik heb een spijs te eten, waarvan gij niet 
weet. 33 De discipelen dan zeiden tot elkander: Iemand heeft Hem toch niet te eten 
gebracht? 34 Jezus zeide tot hen: Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden 
heeft, en zijn werk te volbrengen. 35 Zegt gij niet: Nog vier maanden, dan komt de oogst? 
Zie, Ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn om te oogsten. 36 
Reeds ontvangt de maaier loon en verzamelt hij vrucht ten eeuwigen leven, opdat de zaaier 
zich tegelijk met de maaier verblijde. 37 Want hier is de spreuk waarachtig: De een zaait, de 
ander maait. 38 Ik heb u uitgezonden om datgene te maaien, wat u geen arbeid heeft 
gekost; anderen hebben gearbeid en gij hebt de vrucht van hun arbeid geplukt. 39 En uit 
die stad geloofden vele der Samaritanen in Hem om het woord der vrouw, die getuigde: Hij 
heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. 40 Toen dan de Samaritanen tot Hem kwamen, 
verzochten zij Hem bij hen te blijven; en Hij bleef daar twee dagen. 41 En nog veel meer 
werden er gelovig om zijn woord, 42 en zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om 
wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der 
wereld is. 
 
Acclamatie: 339f 
 

Preek 

 

 

 



2 
 

Lied 150 (Zingend Geloven 2.  T   J.W. Schulte Nordholt   |   M   Folkert Grondsma)  

 

Gaven en gebeden  

Collectes: voor de Diaconie. Er staan schalen bij de uitgang  - zie toelichting *)  

Gebeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Lied 126: 1 – 3  (uit ‘Zangen van zoeken en zien.  T  Herman Verbeek  |   M  Charles H. Parry) 
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Zending en Zegen 

 

 

"Lebuinus" - Jacob de Haan (*1959) – verlaat de kerkzaal s.v.p. na afloop van de muziek!  

 
 
 
M.m.v. Megchelien v.d. Broek, Ant van Donselaar,  Gert v.d. Kaa (orgel), Kor Mollema (euphonium)  
Erik Velthuijs / Kevin Heimgartner (beeld en geluid), Rob v.d. Steeg,  en Gerben Westra 
 

 

*) Diaconale collecten 

Nu we voor de eerste keer na zoveel maanden weer fysiek in de Taborkerk in de dienst 

kunnen zijn, willen we de collecten bestemmen voor de twee doelen waar wij ons als 

Tabor mee verbonden weten: Kruispunt Arnhem en de Stichting Imani in Kenia. 

Als u liever geld overmaakt kan dat natuurlijk ook.  

Het rekeningnummer van de wijkkas is NL22 RABO 0312 4747 89 

Stichting Kruispunt, Arnhem. 

Gedurende de coronatijd moest Kruispunt veel aanpassingen doen . Er kon niet meer 

gekookt worden in de keuken, de kokers bereidden thuis de maaltijden voor. De groepen 

dak- en thuislozen mochten niet groter zijn dan 10 personen. Dat betekende dus eten in 

drie groepen, met een tijdslot. Aanmelden moest toch al, dus dat waren de bezoekers wel 

gewend. 

De laatste tijd melden zich steeds meer nieuwe bezoekers. In regio’s om Arnhem, ook in 

Ede, verdwijnen er steeds meer plekken of zijn de toelatingseisen aangescherpt voor deze 

doelgroep.  

Zo af en toe zijn er bezoekers die doorstromen en een dak boven het hoofd weten te 

vinden. Vanuit Kruispunt vinden ze het belangrijk deze persoon te steunen waar mogelijk. 

Deze nazorg is heel belangrijk om te voorkomen dat zo iemand uit het niets zich alleen 

moeten gaan zien te redden.  

Begin juni kwam de GGD kwam langs om vaccinaties uit te delen. Alle bezoekers die dat 

wensten hebben een prik (Janssen) kunnen krijgen.  

Een extra steuntje in de rug voor de Oost-Europese bezoekers wordt gegeven door de 

Stichting Barka. Dat is van oorsprong een Poolse organisatie gericht op het bieden van 

hulp voor Oost-Europese arbeidsmigranten. Die hulp kan o.a. zijn het vinden van werk, 

woonruimte, hulp bij terugkeer naar het land van oorsprong. Eens per week tijdens komt 

er iemand van Barka. Die hulp doet de mensen goed. Een waardevolle samenwerking. 
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Kortom, Stichting Kruispunt doet heel goed werk. Dankzij de vele vrijwilligers, de kokers, 

maar ook de gastheren en gastvrouwen, wordt het geld besteed waar het voor bedoeld is: 

de dak- en thuislozen.   

Stichting Imani, Nairobi, Kenia 

Ook voor Imani was de coronatijd heel moeilijk. De kinderen konden niet naar school, de 

donoren hadden zelf problemen, dus de geldstroom droogde langzaam maar zeker op. 

Daar kwam natuurlijk bij dat er heel goed op de gezondheid van de kinderen en 

medewerkers gelet moest worden. Door  het nakomen van strenge regels zijn er gelukkig 

niet extra veel kinderen en medewerkers ziek geworden. Zo langzamerhand komt het 

gewone leven weer op gang. Kinderen mogen weer naar school, doen zelfs examen. Er 

wordt nauw samengewerkt met de leraren, zodat ook het thuiswerken goed verloopt.  

Het adoptieprogramma stond enige tijd stil, komt nu ook weer op gang: sinds het begin 

van dit jaar zijn er 20 kinderen geadopteerd. Er zijn de afgelopen maanden 10 kinderen 

met hun familie herenigd.  

Maar ja, er zijn 240 kinderen. Allemaal worden ze prima verzorgd, zowel lichamelijk als 

geestelijk. Ziektes als hiv/aids, worminfecties, amandelontstekingen, bronchitis enz. 

verdienen constante aandacht. Het gaat niet altijd goed: een baby van 10 maanden is 

overleden aan bronchitis. Er zijn natuurlijk ook kinderen die een rolstoel nodig hebben. 

Sinds Kenia de grenzen gesloten heeft zijn die niet meer te krijgen.  

Er blijft hulp uit het buitenland nodig. Vandaar dat wij nog steeds van harte dit doel, de 

Stichting Imani , van hart bij u aanbevelen. Wij weten dat elk dubbeltje bij de kinderen 

terecht komt. Strijkstokken kennen ze daar niet!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 


