
 

 

 

 

Geachte weleerwaarde heer , 

 

Op zondag …… hoopt u om …… uur in onze gemeente in de eredienst voor te gaan.  De 

dienst vindt plaats in de Grote of Bartholomeus-kerk, Haven 84.  

Graag willen wij u informeren over de gebruikelijke gang van zaken met betrekking tot de 

orde van de dienst.  

 Na het consistoriegebed gaat u de kring van ambtsdragers rond voor het ontvangen 

van een handdruk, waarna u achter de ouderling van dienst de kerk binnen gaat.   

 Tijdens de afkondigingen door de dienstdoende ouderling neemt u plaats in de bank 

voor de ouderlingenbank.  

 De voorzang is volgens ons eigen rooster en is een psalm uit de bundel Weerklank. Na 

het zingen hiervan brengt de dienstdoende ouderling u naar de kansel. De voorzang 

wordt staande gezongen. De gemeente gaat weer zitten na het uitspreken van votum 

en groet. 

 In de erediensten wordt uit de Herziene Statenvertaling gelezen.  

 Tijdens de dienst zingen we drie psalmen uit de Oude Berijming (1773). Met ingang 

van september 2018 maken wij in onze diensten gebruik van de bundel Weerklank. U 

kunt twee gezangen uit deze bundel opgeven (of één gezang en één psalm). Desge-

wenst kunt u ook twee gezangen opgeven uit het Liedboek voor de kerken (1973) of uit 

de bundel ‘Op Toonhoogte’, maar het heeft onze voorkeur om te zingen uit Weerklank. 

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u zich in deze gewoonte voegt.  

 In de morgendienst wordt de Wet gelezen uit Exodus 20 of Deuteronomium 5, alsmede 

de samenvatting uit Mattheüs 22. In de avonddienst wordt de Apostolische Geloofsbe-

lijdenis of de Geloofsbelijdenis van Nicea gelezen.  

 De collecten worden gehouden na het dankgebed, vóór de slotzang.  

 De slotzang zingen we staande.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht en zien uit naar de dienst, waarin u 

hoopt voor te gaan. 

 

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad, 

J.G. (Jan) de Wit 

Telefoonnummer 0182-383833 

HERVORMDE GEMEENTE  SCHOONHOVEN  



Alle kerkdiensten van onze gemeente worden beschikbaar gesteld op internet via 
www.kerkdienstgemist.nl. Indien u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven. 
 
Een verzoek van de koster: wilt u bij het doorgeven van de liturgie ook uw lichaamslengte 
vermelden, zodat de vlonder in de preekstoel op de juiste hoogte kan worden gelegd? 
 
 

Bijlage m.b.t. parkeergelegenheden en het doorgeven van de liturgie. 

 
Hierbij treft u een plattegrond van Schoonhoven aan, waarop staat aangegeven waar u uw 
auto kunt parkeren. Indien u, bijvoorbeeld vanwege tijdnood, uw auto niet op de aangegeven 
parkeerplaatsen kunt parkeren, kunt u deze naast de kerk parkeren en dit melden bij de kos-
ter. Hij zal u dan een speciale parkeerkaart verstrekken. Wilt u deze kaart bij vertrek weer 
aan de koster teruggeven?  
 
Telefoonnummer van de koster:   0182 387210 
Telefoonnummer kerkgebouw:     0182 384053  
 
Omdat de tijdens de dienst te zingen liederen vermeld worden op de ‘Zondagsbrief’, ver-
zoeken we u vriendelijk om de liturgie voor donderdag 18.00 uur toe te zenden aan  
liturgie@hervormdegemeenteschoonhoven.nl  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:liturgie@hervormdegemeenteschoonhoven.nl

