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We hopen dat u zich ook in deze tijd 

van harte welkom voelt in onze kerk.

Samen houden we ons aan de volgende regels:

* Bescherm elkaars gezondheid

* Houd 1,5 meter afstand van andere huishoudens

* Volg aanwijzingen van coördinatoren en koster

* Draag een mondkapje bij verplaatsing

* Geen ontmoeting en koffie/thee drinken 

na afloop bij verplaatsingen



Welkom en mededelingen



Stil gebed



Gezang 117: 1 en 7



Gezang 117: 1 en 7



Gezang 117: 1 en 7



Gezang 117: 1 en 7



Votum en groet



Psalm 146: 2



Wetslezing



Psalm 146: 4



Gebed



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Bijbellezing Genesis 37: 1-11
(NBG 1951)   

1Jakob echter woonde in het land der 
vreemdelingschap van zijn vader, in het land 
Kanaän.
2Dit is de geschiedenis van Jakob. Jozef, zeventien 
jaar oud – hij was dus nog jong – placht met zijn 
broeders, de zonen van Bilha en de zonen van 
Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te 
hoeden. En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande 
hen aan hun vader over. 3En Israël had Jozef lief 
boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des 
ouderdoms was; en hij maakte hem een 
pronkgewaad.



Bijbellezing Genesis 37: 1-11
(NBG 1951)   

4Toen zijn broeders zagen, dat hun vader hem 
boven al zijn broeders liefhad, haatten zij hem en 
konden niet vriendelijk met hem spreken.
5En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn 
broeders; daarom haatten zij hem nog meer. 6Hij 
zeide namelijk tot hen: Hoort toch deze droom die 
ik gehad heb. 7Zie, wij waren aan het schoven 
binden in het veld – daar richtte mijn schoof zich 
op en bleef overeind staan, en zie, uw schoven 
omringden haar en bogen zich voor mijn schoof 
neer.



Bijbellezing Genesis 37: 1-11
(NBG 1951)   

8Daarop zeiden zijn broeders tot hem: Wilt gij soms 
koning over ons zijn? Wilt ge soms over ons 
heersen? Toen haatten zij hem nog meer om zijn 
droom en om zijn woorden.
9En hij had nog een andere droom, die hij aan zijn 
broeders verhaalde. Hij zeide: Nu heb ik weer een 
droom gehad, en zie, de zon, de maan en elf 
sterren bogen zich voor mij neer.



Bijbellezing Genesis 37: 1-11
(NBG 1951)   

10Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders 
verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover, en 
zeide tot hem: Wat voor een droom is dat, die gij 
gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw 
broeders komen om ons voor u ter aarde neer te 
buigen? 11Zijn broeders dan benijdden hem, maar 
zijn vader hield de zaak in gedachten.



Verkondiging



Psalm 17: 3 en 7



Psalm 17: 3 en 7



Psalm 17: 3 en 7



Formulierlezing en gebed



Gezang 78: 3



Bediening van het Heilig Avondmaal



Psalm 149: 3 en 5



Psalm 149: 3 en 5



Psalm 149: 3 en 5



Psalm 149: 3 en 5



Kindernevendienst

De kinderen komen weer in de kerk



Danken

Gezamenlijk Onze Vader



Collecten

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp        
NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte CvK

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp
NL58 RABO 0347 4008 25   o.v.v. Collecte Diaconie

Collecte
College van Kerkrentmeesters
Predikantsplaatsen

Deze QR code brengt u naar de giften pagina in de webshop

Of geef via de app

Collecte
Diaconie
World Vision

Direct na deze dienst zijn 2 
leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de 
kerkzaal  voor een 
luisterend oor en/of een 
gebed



Geef voor kinderen
met honger

• Noodvoeding voor ondervoede kinderen

• Verbeteren van de opbrengst van het land 
(met watervoorzieningen)

• Gezinnen helpen om andere bronnen van 
inkomsten te vinden

• Training in goede voeding en hygiëne

Geef via de collecte

of via NL98INGB 0000 000 99 o.v.v. ‘collecte honger’



Gezang 118: 1 en 2



Gezang 118: 1 en 2



Gezang 118: 1 en 2



Gezang 118: 1 en 2



Bericht van Overlijden



Zegen

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Gezegende Zondag

In de dienst die begint om 17.00 uur 

gaat voor:

Ds. E. van Rooijen uit Noordeloos

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


