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In deze dienst nemen we afscheid van aftredende ambtsdragers 
en worden 4 nieuwe ambtsdragers bevestigd.  

 

De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Psalm 18,  J. van Gijn (geb 1947) 

De kaarsen worden ontstoken 

Bemoediging en drempelgebed (gemeente gaat staan) 

v. Onze hulp in de Naam van de Heer, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. O God, keer U óm naar ons toe 
a. en doe ons weer leven met hart en ziel. 
v. Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
a. en geef ons uw heil! 
v. O Heer! Hoor ons gebed 
a. 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 18: 1, 8, 9 

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 
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Glorialied 103c 

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

v De Heer zal bij u zijn 
g De Heer zal u bewaren. 

Zondagsgebed 

Toralezing, Exodus 22: 21 – 27 (uit Herziene Statenvertaling) 

21 U mag een vreemdeling niet uitbuiten en hem niet onderdrukken, want u bent zelf 
vreemdelingen geweest in het land Egypte. 
22 U mag geen enkele weduwe of wees onderdrukken. 
23 Als u hen maar enigszins onderdrukt en zij maar enigszins tot Mij om hulp roepen, zal 
Ik hun roep zeker verhoren. 
24 Mijn toorn zal ontbranden en Ik zal u met het zwaard doden en uw vrouwen zullen 
weduwen en uw kinderen wezen worden. 
25 Als u iemand van Mijn volk, een van de armen onder u, geld leent, dan mag u zich niet 
als een schuldeiser tegenover hem gedragen. U mag hem geen rente opleggen. 
26 Als u het kleed van uw naaste in onderpand neemt, moet u dat aan hem teruggeven 
voordat de zon ondergaat. 
27 Dat is immers zijn enige bedekking. Het is de kleding over zijn huid. Waarin zou hij 
anders moeten slapen? Wanneer hij tot Mij om hulp roept, zal het gebeuren dat Ik het 
zal horen, want Ik ben genadig! 
 

Lied: 995 

Evangelielezing, Mattheus 5: 33 - 48 (uit NBG ’51) 

33 Wederom hebt gij gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult uw eed niet breken, 
doch aan de Here uw eden gestand doen. 34 Maar Ik zeg u, in het geheel niet te zweren: 
bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is; 35 bij de aarde niet, omdat zij de 
voetbank zijner voeten is; bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de grote Koning is; 
36 ook bij uw hoofd zult gij niet zweren, omdat gij niet één haar wit kunt maken of zwart. 
37 Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar bovenuit gaat, is uit den 
boze. 
38 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. 39 Maar Ik zeg u, de 
boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de 
andere toe; 40 en wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw 
mantel; 41 en zal iemand u voor één mijl pressen, ga er twee met hem. 42 Geef hem, die 
van u vraagt, en wijs hem niet af, die van u lenen wil. 
43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij 
haten. 44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, 45 opdat gij 
kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan 
over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.   
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46 Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de 
tollenaars niet hetzelfde? 47 En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer 
dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? 
48 Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. 
 
Lied 973 

Preek 

Lied 992 

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers 

We nemen afscheid van de aftredende ambtsdragers Klaas Santing, Corrie Broersma, 
Kevin Heimgartner en Erik Velthuijs. 

Bevestiging nieuwe ambtsdragers:                                                                                               
Elly Hoogteijling, Hidde van den Broek, Marcel Bourgeois en Simon van de Pol 

 

Inleiding, 

Gelofte 

Bevestiging met handoplegging 

Lied 360: 1 en 2 

Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente 

V. Gemeente, dit zijn uw nieuwe ambtsdragers. Wilt u hen in uw midden ontvangen en 
hen hooghouden in hun ambt?  

G. Ja dat willen wij van harte.  

Vredegroet: Wensen wij elkaar de vrede van Christus 

Lied 360: 3 en 4 

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, stil gebed, Onze Vader 

Lied 970  (gemeente gaat staan)  

Heenzending en zegen 

v. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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a.  
 
(gemeente gaat zitten) 
 

Muziek: Praeludium in C-dur, J.C. Kellner (1736-1803)  
 
Bij de uitgang is er gelegenheid de aftredende en bevestigde ambtsdragers de hand te 
drukken of op andere wijze te groeten.  
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Bij de dienst 

Bent u voor het eerst in de Taborkerk: weet u welkom! En schiet eventueel een 
ambtsdrager aan (als hij/zij dat zelf al niet omgekeerd heeft gedaan), voor nadere 
kennismaking en informatie. Na de dienst is er gelegenheid nog wat na- en bij te praten, 
onder het genot van een kop koffie of thee 

De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving in Noord Syrië. 
 
Op 6 februari werd Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen. Kerken 
vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen 
en dekens. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt 
Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.   
Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee 
allesverwoestende aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. Ruim 6000 mensen 
hebben deze ramp niet overleefd en dit aantal zal nog wel oplopen. Er zijn duizenden 
gewonden. Veel gebouwen zijn ingestort, onder andere in de stad Aleppo. 
Op dit moment wordt via de Actie Giro555 ook geld ingezameld door de Nederlandse 
hulporganisaties waaronder ook Kerk in Actie. 
Kerk in Actie werkt in Syrië, niet in Turkije. Daarom vragen we uw hulp voor de 
slachtoffers in Syrië. Uiteraard gaan onze gebeden net zo hard uit naar de getroffen 
bevolking van Turkije. 
 
De tweede collecte is bestemd voor kinderen in Moldavië. 
 
Het derde project, dat wij dit jaar in Tabor ondersteunen, is ‘Kerken in Moldavië geven 
kinderen een toekomst’. 
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken 
in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen 
groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en 
lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ 
Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. 
Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. 
Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. 
Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier 
met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven.  
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
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Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente èn ter 
bemoediging naar de vier nieuwe ambtsdragers. 

Mededelingen 

Zondag 26 februari 

In de dienst van komende zondag gaat ds. Nico Vlaming voor. 
 
5 maart ‘koffie+’ 
De gemeenteleden van Tabor zijn van harte uitgenodigd voor de ‘Koffie+’ bijeenkomst na 
de dienst van 5 maart. U zult dan bijgepraat worden over de gang en de stand van zaken 
binnen de wijkgemeente Tabor en de PGE. Er is ruim gelegenheid al uw vragen te stellen 
aan ds. Cees Hendriks, die het PGE-proces begeleidt. 
 
Melden overlijden 
Er is veel onrust in onze wijkgemeente omtrent het vragen om pastorale zorg en het 
melden van een overlijden. Het onbekende 06 nummer, de onbekende, die de telefoon 
opneemt en de onbekende dominee die het afscheid zal leiden, roepen veel vragen op. 
U kunt, als u dat liever wilt, ook gewoon contact opnemen met onze scriba, mevr. Elly 
Hoogteijling. Zij weet wat te doen. 
 
 
De PGE stuurgroep is van start en schrijft:. 
Op 9 februari is de PGE stuurgroep van start gegaan die het proces om te komen tot 1 
kerkenraad en 2 vierplekken per 1 september 2023 aanstuurt en coördineert. Inhoudelijk 
zullen hiertoe voorstellen worden gedaan die voorgelegd worden aan de huidige 
wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad.  
Bij dit proces worden zoveel mogelijk gemeenteleden en bestaande gremia betrokken 
door uit alle wijken te inventariseren wie en wat per aandachtsgebied nu actief is. Aan 
elk aandachtsgebied is één of zijn meer leden van de stuurgroep  gekoppeld. 

1. Omzien naar elkaar, pastoraat (Marieke Ohm) 
2. Helpen waar geen helper is, diaconaat (Frits Dimmendaal) 
3. Huisvesting en financiën, kerkrentmeesters (Cees Hendriks)   
4. Vieren / Eredienst (Mariëlle Tempelman & Cees Hendriks) 
5. Vorming en toerusting (Gerard Verbeek & Mariëlle Tempelman) 
6. Missionair, maatschappelijke betrokkenheid (Anja van der Veen) 
7. Jeugd, jongeren en jonge gezinnen (Petra Harkema) 
8. Communicatie (Mariëlle Tempelman & Peter van Veen)   

Elk aandachtsgebied heeft wel overlap met andere aandachtsgebieden. In de stuurgroep 
stemmen we dat op elkaar af zodat er uiteindelijk een eenduidig beeld voor allen 
ontstaat. 
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Neemt u gerust contact op met leden van de stuurgroep als u wat kwijt wilt over een 
aandachtsgebied of een bijdrage wilt leveren.  
 
Meedenken namens Tabor 
Zin om namens Tabor kritisch mee te denken over de vorming van één Protestante 
wijkgemeente? Meld u dan bij de stuurgroep of bij een lid van de kerkenraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger : ds. Yolanda Voorhaar Lector : Nel Huo 
Organist : Mieke van Dommelen Koster : Rob van der Steeg 
  Beeld en geluid: Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs 



8 

 

 
 

 


