
Orde van dienst voor de kerkdienst van de Protestantse Gemeente 
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk in de Mozeskerk op 5 juni 2022 – Pinksteren 
– afscheid/bevestiging ambstdragers en wijkassistenten 

Voorganger: ds. Douwe de Roest 

Muzikale medewerking: Anko Vleugel (orgel) 

Ambtsdrager die afscheid neemt: Jessica Burger (pastoraal ouderling) 

Ambtsdrager die een volgende termijn begint: Daniëlle Hoogesteger 
(diaken) 

Ambtsdrager die wordt bevestigd: Anneke Kole-Burger (pastoraal 
ouderling) 

Pastoraal wijkassistente die afscheid neemt: Cariene van Ooijen 

Pastoraal wijkassistenten die een volgende termijn beginnen en hun 
gelofte verlengen: Tesfaye Kiros (onder 75), Nelleke Karelse (boven 75) en 
Marja Visee (boven 75) 

Pastoraal wijkassistente die gelofte aflegt: Alida Veenboer 

De dienst is vrij en zonder uitnodigingen of corona-beperkingen te 
bezoeken. In een gedeelte van de kerk is ruimte om op afstand van elkaar 
te blijven zitten. De dienst wordt ook online uitgezonden via Kerkdienst 
Gemist. Gebruik voor Kerkdienstgemist het liefst onderstaande link: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk/events 
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Orde van dienst 

Orgelspel voor aanvang 

Dienst van de voorbereiding 

Binnenkomst van wie dienstdoen in deze dienst 

Welkomstwoord en mededelingen door ouderling van dienst 

Stilte 

Bemoediging en groet 

Lied 683: 1, 4 (’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest) 

Inleidende woorden  

Drempelgebed en gebed om Gods ontferming 

Lied 275: 1, 3, 4 (Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig) 

Dienst van het Woord 

Een moment met de kinderen 

Luister/meezinglied “Kom aan boord” (Marcel/Lydia Zimmer) 

Voor de zieken - voor de armen 
Voor de mensen met verdriet 
Voor het kind dat blijft proberen 
Maar toch denkt: het lukt me niet 
Voor de zwerver die moet zwerven 
En geen plek heeft waar hij hoort 
Is er altijd nog die Ene  
en die roept: kom maar aan boord 
 
Refrein: 
Kom aan boord 
Ook voor jou is er een plekje 
Waar je hoort 
Laat de hoop niet langer varen 
Kom aan boord 
Sta niet doelloos aan de kant 
Want er is een hart vol liefde 
Pak die uitgestoken hand 
 
Voor het meisje dat blijft denken 
Alles gaat bij steeds mis 
Voor de jongen die al vaker uit de boot gevallen is 



Voor het kindje dat nog nooit, 
Van trouw of liefde heeft gehoord 
Is er altijd nog die Ene  
en die roept: kom maar aan boord 
 
Refrein: 
Kom aan boord 
Ook voor jou is er een plekje 
Waar je hoort 
Laat de hoop niet langer varen 
Kom aan boord 
Sta niet doelloos aan de kant 
Want er is een hart vol liefde 
Pak die uitgestoken hand 
 
Refrein: 
Kom aan boord 
Ook voor jou is er een plekje 
Waar je hoort 
Laat de hoop niet langer varen 
Kom aan boord 
Sta niet doelloos aan de kant 
Want er is een hart vol liefde 
Pak die uitgestoken hand 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Gebed om de Geest: lied 675: 1, 2 (Geest van hierboven)  

Schriftlezing: Ruth 2: 1- (NBV21) 

21Nu was Naomi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een moedig en invloedrijk 
man, die Boaz heette.2 Ruth, de Moabitische, zei tegen Naomi: ‘Ik wil graag naar het land gaan om 
aren te lezen bij iemand die mij goedgezind is.’ Naomi antwoordde: ‘Doe dat maar, mijn 
dochter.’ 3Ze ging dus naar het land om aren te lezen, achter de maaiers aan. Bij toeval kwam ze op 
de akker van Boaz, het familielid van Elimelech.  
4Na enige tijd kwam Boaz zelf eraan, uit Betlehem. ‘De HEER zij met jullie,’ groette hij de maaiers. 
‘De HEER zegene u,’ groetten zij terug. 5Boaz vroeg de voorman van zijn maaiers: ‘Bij wie hoort die 
jonge vrouw daar?’ 6De man antwoordde: ‘Dat is de Moabitische vrouw die met Naomi mee 
teruggekomen is. 7Toen ze hier aankwam zei ze: “Ik zou graag achter de maaiers aan willen gaan 
om aren te lezen bij de schoven,” en nu is ze hier al de hele dag, vanaf de vroege ochtend – ze heeft 
maar even gezeten.’ 8Daarop zei Boaz tegen Ruth: ‘Luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar 
een andere akker gaan om aren te lezen; ga hier niet weg, maar blijf dicht bij de vrouwen die voor 
mij werken. 9Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn 
mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het 
water dat ze daar scheppen.’ 10Ze knielde, boog diep voorover en zei: ‘Waarom bent u zo vriendelijk 



voor mij? U behandelt mij goed, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben.’ 11Boaz antwoordde: 
‘Meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je 
man: dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat 
je volkomen onbekend was. 12Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de God van 
Israël, onder wiens vleugels je bent komen schuilen.’ 13‘U bent goed voor mij, heer,’ zei ze. ‘U biedt 
me troost en spreekt me moed in, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben.’ 

Lied “Een maaiveld in het morgenlicht” (Uit: Zangen van zoeken en zien - 
Tekst: Marieke van Baest, melodie: Volksmelodie uit de Hebriden) 

Een maaiveld in het morgenlicht; 
hier lees ik leven bij elkaar 
volledig weet ik Jou nabij. 
Geborgen in ons ik-en-Gij, 
wordt trouw-en-vriendschap steeds meer waar. 
Zo sta ik voor Jouw Aangezicht. 

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13 (NBV21) 

21Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de 
hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er 
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van 
hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken 
in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen 
het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen 
in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch 
allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen 
moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en 
Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene 
in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, 11en ook mensen uit Kreta en Arabië, 
zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote 
daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te 
betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 

Lied 691: 1, 2, 3 (De Geest van God waait als een wind) 

Overweging – “Er valt je door de Geest een (schuil)plaats toe in het verhaal 
van God met mensen” 

Lied 388: 1, 2, 5 (Voor ieder van ons een plaats aan de tafel)  

Dienst van de bevestiging (van ambtsdragers en wijkassistenten) 

Korte inleiding afscheid en bevestiging ambtsdragers/wijkassistenten 

Afscheid aftredende ambtsdrager (Jessica Burger) en wijkassistente 
(Cariene van Ooijen) met woord van dank/afscheid vanuit de kerkenraad – 



door Ruben Jobsen 

Korte inleiding bevestiging ambtsdragers en gelofte wijkassistenten 

Gezongen geloofsbelijdenis 119A: 1, 3, 4 (Uw woord omvat mijn leven) 

Voorstellen nieuwe ambtsdrager (Anneke Kole) en ambtsdrager die een 
volgende termijn ingaat (Daniëlle Hoogesteger)  

Opdracht 

Gelofte en verbinding van de ambtsdragers die beginnen en hun dienst 
voortzetten 

Lied (als gebed om de Geest) 829: 1, 2, 3 (De liefde gaat ons voor) 

Bevestiging en handoplegging (Anneke Kole) 

Voorstellen van pastoraal wijkassistenten die beginnen (Alida Veenboer) 
of een volgende termijn beginnen (Marja Visee, Nelleke Karelse, Tesfaye 
Kiros) 

Gelofte van geheimhouding pastoraal wijkassistenten die gaan beginnen 
of een volgende termijn beginnen 

Verwelkoming door de gemeente 

Gemeente, wij zijn met elkaar verbonden door Gods trouw. Wij leven door de 
inspiratie van zijn Geest en vormen één lichaam waarvan Christus het hoofd is. 
Beloven jullie de nieuwe ambtsdragers en wijkassistenten te dragen in hun ambt en 
taak met jullie liefde en geloof, voor hen te bidden en met hen mee te werken in hun 
dienst aan God, aan deze gemeente en aan de samenleving?  
Antwoord: Ja, dat beloven wij. 

Lied 833 (Neem mij aan zoals ik ben) – 3x gezongen, 1 x Nl, 1x ENG, 1 x NL 

Dienst van gaven en gebeden 

Pastorale mededelingen 

Danken en bidden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied 672: 1, 3, 7 (Kom laat ons deze dag) 

Zegen 

Gezongen amen 


