
Protestantse gemeente  
Michaëlkerk  

Leersum 
 
 

zondag 25 juli 2021  
- zesde zondag van de zomertijd –  

10.00 uur 
 
 
 
 

in deze dienst vieren we de doop van  Delian Hogendoorn 
 
 
 
 
 

van harte welkom! 
 

aanmelden via 06 82 73 48 61  
livestream via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498 

 
 
voorganger: ds. Pieter Goedendorp 
begeleiding:  Frank Firet 
lector:   Mirjam van ‘t Veld 
ouderling:   Ida Hogendoorn 
diaken:   Reinier Bijkerk 
kerkrentmeester: Lia van de Lagemaat 
beamerteam:  Gerben Jacobs, Ronald van den Hoek, Janneke Firet 
 

er is nevendienst o.l.v. Piet Zegwaard 
en oppas voor de kleinsten in de crèche 
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orgelspel en aankondigingsvideo 
 
aansteken van de intentiekaarsen door diaken van dienst  
 
welkom door ouderling van dienst 
 
hand op het hart 
 
samenzang: “De vreugde voert ons naar dit huis” Lied 280: 1, 2 en 3 
 
votum en groet 
 
bij de dienst 
 
muziek: “Mijn God, mijn herder zorgt voor mij” Lied 23-C: 1 en 5  
 
(tijdens aansluitend orgelspel gaan de kinderen naar de nevendienst) 
 
Schriftlezing Johannes 6: 1-15 
 
samenzang: “Here Jezus, om uw woord” Lied 314: 1 en 3 
 
overdenking 
 
orgelspel: “Aan de oever van het meer” (Alles wordt nieuw I-19) 
 
(de kinderen komen uit de nevendienst; de dopeling wordt binnengebracht) 
 
muziek: “Jouw leven staat aan het begin” Lied 354 
 
bij de doop  

 
doopvragen 
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naamgeving 
bediening van de doop en handoplegging 
 
de doopkaars wordt aangestoken en neergezet 
 
samenzang: “Welkom, welkom in ons midden”  
  Zingende Gezegend 236: 1, 4 en 5 

(melodie: “Door de nacht...” Lied 801)  
 
1.Welkom, welkom in ons midden, 
welkom, nieuwgeboren kind, 
hier mag jij met ons aanbidden 
God die mensen zoekt en vindt. 
 
4. Welkom, welkom in ons midden, 
welkom, nieuwgeboren kind, 
hier mag jij de Naam aanbidden 
die met jouw naam zich verbindt. 
 
5. Welkom, welkom in ons midden, 
welkom, nieuwgeboren kind, 
hier mag jij de Heer aanbidden 
die voltooit wat jij begint. 

 
neerleggen van de doopsteen  

 
overhandiging van het doopgeschenk 
 
gebeden, afgesloten met het ‘Onze Vader’ 
 
over de collectebestemmingen 
 
slotlied 
samenzang: “Aan U behoort, o Heer der heren” Lied 978: 1, 3 en 4  
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zending en zegen 
 
hand op het hart 
 
orgelspel en mededelingenfilm  

 
 

de doopouders Gerard en Eline 
kunnen op het Kerkplein worden gefeliciteerd 

 
bij het buffet worden koffie, thee en limonade uitgeschonken 

om mee naar buiten te kunnen nemen 
 

predikant en ouderling gaan in het Michaëlhuis staan 
 


