Protestantse wijkgemeente Tabor
15 mei 2022
Vijfde zondag van Pasen – ‘Cantate’ – zingt. (zie ps. 98, 1 –
‘Cantate domino canticum novum’ – ‘zingt voor de Heer een
nieuw gezang’)

De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
Voluntary I in D, William Boyce (ca 1710-1779)
De kaarsen worden ontstoken
Bemoediging en drempelgebed (gemeente gaat staan)
v.
a.
v.
a.
v.
a.
v.
a.

Onze hulp in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
O God, keer U óm naar ons toe
en doe ons weer leven met hart en ziel.
Laat ons, o Heer, uw liefde zien
en geef ons uw heil!
O Heer! Hoor ons gebed
en laat ons geroep tot u komen:

v. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 98: 1 en 3 – voorafgegaan en gevolgd door de Antifoon 640d
Kyriegebed / inleiding, gevolgd door Kyrie en Gloria 299e

De schriften gelezen, gezongen en overdacht
v De Heer zal bij u zijn
g De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed
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Toralezing, Deuteronomium 6, 1 – 9
1 Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de HEERE, uw God,
geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit
te nemen,
2 opdat u de HEERE, uw God, vreest door al Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u
gebied, in acht te nemen: u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven; en opdat
uw dagen verlengd worden.
3 Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht! Dan zal het u goed gaan en zult u
zeer talrijk worden – zoals de HEERE, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft – in
het land dat overvloeit van melk en honing.
4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!
5 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en
met heel uw kracht.
6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.
7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over
de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.
8 U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband
tussen uw ogen zijn.
9 U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.
Lied 584 (uit ‘Zangen van zoeken en zien’ T Huub Oosterhuis | M Tom Löwenthal)
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Evangelielezing, Johannes 13, 31 – 35 (NBG ‘51)
31 Toen hij dan heengegaan was, zeide Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en
God is in Hem verheerlijkt. 32 Als God in Hem verheerlijkt is, zal God ook Hem in Zich
verheerlijken, en Hem terstond verheerlijken. 33 Kinderkens, nog een korte tijd ben Ik bij
u; gij zult Mij zoeken en, gelijk Ik de Joden gezegd heb: Waar Ik heenga, kunt gij niet
komen, zo spreek Ik thans ook tot u. 34 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander
liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. 35 Hieraan zullen allen
weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander
Lied 754: 1
Preek
Lied 657: 1

Gaven en gebeden
Collecte: zie Bij de dienst. Er staan schalen bij de uitgang – er is geen rondgang.
Overmaken kan ook:
NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas Protestantse
Wijkgemeente Tabor o.v.v. de bestemming

Voorbeden, de intenties steeds beantwoord met acclamatie

Stil gebed, Onze Vader
Lied 655 – 1, 3 en 5 allen; 2, 4, voorzang (gemeente gaat staan)
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Heenzending en zegen
Gezongen zegen: 430
"Sollt' ich meinem Gott nicht singen" (zie lied 903), Ernst Pepping (1901-1980)

Bij de dienst
Bent u voor het eerst in de Taborkerk: weet u welkom! En schiet eventueel een ouderling
aan (als hij/zij dat zelf al niet omgekeerd heeft gedaan), voor nadere kennismaking en
informatie.

‘Koffie +’
Opnieuw aandacht voor plannen en scenario’s m.b.t. de toekomst van de PGE – meer in
het bijzonder van de wijkgemeente. Op termijn worden er gebouwen overbodig, er
wordt inmiddels een onderzoek gedaan naar kwaliteiten, toestand en mogelijkheden van
de verschillende gebouwen. Waar zijn de kansen het mooist? Welk(e) gebouw(en)
blijft/blijven in gebruik?
Er vertrekken predikanten: hoe worden de werkzaamheden over de resterende
dominees verdeeld? Of komen er toch (tijdelijk?) opvolgers voor de vertrokken
dominees?
Gespreksstof in overvloed – denk en praat even mee, na de dienst!

De collectes
De eerste collecte is bestemd voor de voedselbank.
Voedselbank Ede helpt mensen die onder het bestaansminimum leven. De hulp bestaat
uit het wekelijks verstrekken van een zo gevarieerd mogelijk voedselpakket. Voedselhulp
kan worden aangevraagd via diverse hulpverlenende instanties.
Het verzorgingsgebied is de hele gemeente Ede. De voedselpakketten worden o.a.
samengesteld uit levensmiddelen, die niet meer via de normale distributieketen kunnen
worden verkocht. Deze levensmiddelen worden beschikbaar gesteld door producenten
en handelaren. Ook ontvangt de Voedselbank voedsel vanuit inzamelingsacties,
georganiseerd door betrokken burgers, jong en oud, meestal via kerken en scholen.
Naast het uitgeven van voedselpakketten is een doelstelling van de Voedselbank: het
terugdringen van voedselverspilling.
Bij de Voedselbank werken geen betaalde krachten. Al het werk wordt door vrijwilligers
gedaan. Er wordt geen voedsel ingekocht. Alles wordt geschonken. Maar dit betekent
niet dat er geen kosten worden gemaakt.
Het transport, de opslag en de verwerking van levensmiddelen moet voldoen aan de
eisen van de Voedsel- en Warenautoriteit. Dit betekent in de praktijk transport met een
koelauto, het beschikken over voldoende koel- en vriesruimte en een speciale
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verwerkingsruimte voor het portioneren van voedsel. Door de toename van het aantal
cliënten in de loop der jaren nemen deze kosten evenredig toe.
Voedselbank Ede heeft dus geld nodig voor huisvesting, stroom, brandstof, verzekeringen
en de aankoop van materiaal zoals kratten. De Voedselbank is volledig afhankelijk van
giften.
De tweede collecte is bestemd voor ‘Dove mensen in Peru pakken draad weer op na
coronacrisis’.
De coronacrisis raakt dove mensen bijzonder hard. Zo maken mondkapjes liplezen
onmogelijk.
In Peru bereiden ze zich voor op het tijdperk na corona door betere ondersteuning te
bieden aan mensen met gehoorproblemen.
Het ging zo goed in Peru: er is toenemende aandacht voor onderwijs aan mensen met
een beperking, zoals doven. Gebarentaal is erkend als officiële taal, er komen meer tolkvertalers en er zijn dove rolmodellen die jongeren met een gehoorbeperking inspireren
om door te leren.
Toen kwam de coronacrisis. In 2020 waren de scholen maar twee weken open. Er kwam
een landelijke verplichting om mondkapjes te dragen en de economie ging op slot.
Voor Asociación Holanda was dit een zware slag. Deze organisatie wordt beheerd door
een ondernemersechtpaar die ambachtelijk ijs maakt in de stad Cajamarca. Trouw aan de
filosofie van fairtrade nemen ze dove mensen in dienst en gaat een deel van de winst
naar onderwijs voor dove kinderen. Het bedrijf groeide in de loop van de jaren uit tot zes
vestigingen met zes dove werknemers.
Door de coronacrisis viel de winst weg, moest er een vestiging sluiten en verloren
meerdere werknemers hun baan. Dat betekent dat er ook niet meer geïnvesteerd kan
worden in bijzonder onderwijs.
De Wilde Ganzen helpen mee om het onderwijs voor dove mensen in Peru weer op de
rails te krijgen. Deze collecte is een van de vijf projecten die we in Tabor dit jaar steunen.
Van harte bij u aanbevolen!

Wilt u liever gireren? Dat kan op rekening NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas
Protestantse Wijkgemeente Tabor.

Wie o wie wil ons helpen in de tuin?
Ieder week is het ‘tuinteam’ bezig in de tuin rondom de kerk. ‘Tuinteam’ klinkt alsof een
grote groep mensen met harken en schoffels in de weer is. Helaas is het ‘team’ eerder
een ‘teampje’: het bestaat uit nog maar twee mensen. Behalve dat de tuin er na een
ochtendje tuinieren weer keurig uit ziet, is het ook heel gezellig met elkaar bezig te zijn.
Het zou heel fijn zijn als het tuinteam versterking krijgt. U hoeft geen verstand van
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tuinieren te hebben. Zelfs geen groene vingers. Het heerlijk buiten zijn is op zich al een
feest! Dus vandaar deze oproep: Wie o wie wil ons helpen in de tuin?
Ton Goedhart en Finy Hossevoort kunnen u meer vertellen.

De bloemen
uit de dienst gaan met een hartelijke gelukwens én groet naar

Mededelingen______________________________________________________
Volgende zondag
In de dienst op 22 mei gaat drs. Joop Zuur (Den Haag) voor.

Voorganger : Ds. Gerben H. Westra
Organist
:
Bert Wisgerhof

Lector
Koster

: Elly Hoogteijling
: Rob van der Steeg

Beeld en geluid: Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs
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