
Gezamenlijke dienst 

 

P.G. De Brug, te Oostburg 

en 

P.G. Zuidwesthoek te Sluis e.o. 

 

zondag 22 augustus 2021, 9.30 uur 

Mariakerk – Cadzand 

 

Thema: Roeping 

 
 

Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet 

Organist: dhr Arie Hogendoorn 

Ambtsdragers: mw Eldi Risseeuw  

  mw Wil Prins 

Lector: mw Suzanne Smit 

Kinderkring: dhr Wigbert Steenbeek 

 

De collecte bij de uitgang is bestemd  

voor kerkrentmeesters en diaconie.  

De 2
e
 collecte voor zorgboerderij  

Binnenste Buiten. 

 

De bloemen uit de dienst gaan met een  

groet van de gemeenten naar dhr. Quaak, 

Orion 7 in Oostburg, dhr A. Dierkx te Sluis, 

mw Bertou- van Dale en dhr P.Leenhouts te 

Cadzand en mw Risseeuw-le Clercq in 

Retranchement. 

   

Na de dienst is er koffie  

 

INTREDE 

 

Woord van welkom en mededelingen  

 

Aan de Paaskaars worden de tafelkaarsen 

ontstoken. 

A.:We ontsteken de tafelkaarsen.  

                            

                                  . 

     Wij beiden  

     - onlosmakelijk met elkaar verbonden -  

     mogen ons gedragen weten  

     naar het licht van de nieuwe morgen. 

  

LIED 970: 1 

 

Allen gaan staan 

 

 

LIED Psalm 107: 1  

Gods goedheid houdt ons staande 

 

Stil gebed 

 

GROET EN BEMOEDIGING  

 

Allen gaan zitten 

 

LIED 107:7 

 

Inleiding thema 

 

LUISTERLIED 263 Wees jij mijn toevlucht  

 

GEBED om ontferming 

 

LIED 885: 1, 2 

 

GEBED om de Heilige Geest  

 

De kinderen gaan naar de kinderkring  

We zingen daarbij: 

 

1.Wij gaan voor even uit elkaar  

en delen nu het licht 

Dat licht vertelt ons iets van God,  

op Hem zijn wij gericht. 

 

2.Wij geven Gods verhalen door  

en wie zich openstelt, 

ervaart misschien een beetje licht  

door wat er wordt verteld. 

 

3.Straks zoeken wij elkaar weer op 

en elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar,  

het is voor allemaal. 

 



LEZING: 1 Samuel 3:1-10       

          

31
De jonge Samuel diende dus de HEER, 

onder de hoede van Eli. Er klonken in die 

tijd zelden woorden van de HEER en er 

braken geen visioenen door. 
2
Op zekere 

nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen 

waren dof geworden, hij kon bijna niet meer 

zien. 
3
Samuel lag te slapen in het heiligdom 

van de HEER, bij de ark van God. De 

godslamp was bijna uitgedoofd. 
4
Toen riep 

de HEER S  u  . ‘J ,’    w       

Samuel. 
5
Hij liep snel naar Eli toe en zei: 

‘Hi   b   i . U h b       ch      p  ?’ 

M      i    w      : ‘   h b j   i   

     p  . G          p  .’ T    S  u   

weer lag te slapen, 
6
riep de HEER hem 

opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en 

z i: ‘Hi   b   i . U h b       ch      p  ?’ 

M      i    w      : ‘   heb je niet 

geroepen, mijn jongen. Ga maar weer 

   p  .’ 
7
Samuel had de HEER nog niet 

leren kennen, want de HEER had zich niet 

eerder aan hem bekendgemaakt door het 

woord tot hem te richten. 
8
Opnieuw riep 

de HEER Samuel, voor de derde keer. 

Samuel stond op,  i          i    z i: ‘Hi   

b   i . U h b       ch      p  ?’ T    

begreep Eli dat het de HEER was die de 

jongen riep. 
9
Hij z i       S  u  : ‘G       

weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, 

     j     w      : “Sp    , HEER, uw 

 i       ui     .”’ S  u   legde zich weer te 

slapen, 
10

en de HEER kwam bij hem staan 

en riep net als de voorgaande keren: 

‘S  u  ! S  u  !’    S  u      w      : 

‘Sp    , uw  i       ui     .’ 
 

 LEZING: Marcus 1:14-20 
 
14

Nadat Johannes gevangen was genomen, 

ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods 

goede nieuws verkondigde. 
15

Dit was wat hij 

z i: ‘D   ij  i       b     , h      i   ij  

van God is nabij: kom tot inkeer en hecht 

     f      i         i uw .’ 
16Toen Jezus langs het Meer van Galilea 

liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van 

Simon, die hun netten uitwierpen in het 

meer; het waren vissers. 
17

Jezus zei tegen 

h  : ‘K  ,       ij!    z       ju  i   i       

                .’ 
18

Meteen lieten ze hun 

netten achter en volgden hem. 
19

Iets 

verderop zag hij Jakobus, de zoon van 

Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun 

boot bezig waren met het herstellen van de 

netten, 
20

en direct riep hij hen. Ze lieten hun 

vader Zebedeüs met de dagloners achter in 

de boot en volgden hem. 
 

l. Tot zover de Schriftlezing. 

    Gelukkig zijn zij  

    die het woord van God horen  

    het in hun hart bewaren  

    en eruit leven. 

a.Amen 
 

LIED 833:1  Engels en Nederlands 
 

OVERDENKING 
 

ORGELSPEL  
 

De  kinderen komen terug 
 

LIED  912:1,3,4,5 
 

COLLECTE aankondiging  

inzameling bij de uitgang. 
 

GEBEDEN  
 

Allen gaan staan  
 

SLOTLIED 978:1,4 
 

Zending en Zegen 
 

Amen, amen, amen 
 

We vragen nog even uw aandacht voor de 

gang van zaken bij het verlaten van de kerk. 
 

ORGELSPEL 

 

 

 

AGENDA 

Zondag 29 augustus 2021, 10.00 uur  

*De Brug dienst in de Open Haven, 

voorganger ds. A. van Houweling. 

*Zuidwesthoek dienst in de  Mariakerk, 

voorganger mw E.Reijnhoudt. 

*Zondag 5 september 10.00 uur dienst te 

Sluis, aansluitend gemeente bijeenkomst. 
 

Exposities in de Mariakerk, Cadzand  

t/m 17 september a.s., dagelijks geopend  

14.00- 17.00 u, toegang vrij 
 

zie ook: www.pknzuidwesthoek.nl  

http://www.pknzuidwesthoek.nl/

