
Remonstranten Den Haag 

 
                   Hans Jacobi: organist. Voorganger: Ds. Antje van der Hoek i.s.m 

kunsthistorica Nini Jonker.  

Inleiding: Wim Uittenbogaard 
Jeugd en kinderkring  

 

 

 

 

De stilte verbeeld 

 

 
 

 dienst over Jan Mankes (1889 -1920) 

 

 zondag 10 juni  2018 
 

 
  



Voorbereiding 

Orgelspel/ Welkom en aansteken van de kaars 

We zingen: "Gij bron van tijd en eeuwigheid" (Lied 204: 1, 2, 3, 5, 8 en 9) 

Aanroeping en inkeer 

 
Votum en groet 

 
voorganger: Onze hulp is in de naam van de levende God 

gemeente zingt:   die hemel en aarde gemaakt heeft 
voorganger: Hoor, heilige Geest, wij roepen U: 

gemeente zingt:   wek ons tot leven, hier en nu. 
voorganger: genadezij U en vrede, van Hem die is, die was en die komt. 

Amen 
 

voorganger: (...) Wij bidden U, eeuwige God, wees ons genadig 
gemeente zingt:   En doe ons in vrede leven. 

voorganger: Laat ons vandaag uw liefde zien 

gemeente zingt:  en schenk ons uw heil. 
 (gemeente gaat zitten) 

 
Inleiding/ Gebed van inkeer 

 
Acclamatie: “Bron van het zijnde, groot zijt Gij". (refrein van Lied 987, 

voorzanger 1x, gemeente 2x),  
 
Gesprek met de kinderen, aansteken kaars en kinderlied "Ik zal er zijn voor jou" 

1e couplet 2x) 
 
 

 
  



Woord, beeld en klank 

 

(Bijbel)lezingen en lied: 1 Kon 19: 8-13a en Mt 14:22-23. Tussendoor 

zingen we "Gij zijt de zin van wat wij zijn (Lied 760: 1, 2 en 4 - 6) 
 

Presentatie schilderijen Jan Mankes door Nini Jonker 
  

Overweging/ stilte 
Orgelspel - Hans Jacobi speelt eigen werk: Monodonie nr 1 

 
Gebeden 

 
Voorbeden “Vervul ons met uw Geest, geef adem en kracht aan mensen” 

(368 h), Stil gebed “Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken” 
(367 f), gezamenlijk gezongen Onze Vader (369a)  

 
Bloemengroet, open ruimte voor mededelingen en collecte ten bate van 

kwartaaldoel 'Vliegende meubelmakers"/eigen gemeente 
 
Sluiting 
 

Slotlied (staande) “ Laat de woorden die wij hoorden ...” (Lied 422) 
 

Uitzending en zegenbede/Gezongen Amen 
 

 
 

Agenda:  

 

zo 17/6, 10.30u - dienst met Ds Reinold Philipp 
 

wo 27/6, 20.00u Lezing over "Houvast" met ds Koen Holtzapffel (remonstranten 
Rotterdam) in Tuinzaal. Aanmelding vooraf bij 

hoekpred.remodenhaag@gmail.com! 

 
do 5/7, 16.30u "Vliegt de Tijd'' Zomeravondlezing door Tineke van Royen-Krol 

Let op: gewijzigde aanvangstijd!  
 

 

 
 
 


