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Afscheid en losmaking uit het ambt van Marjan van Zadelhoff 
 

Janine Garretsen en Gerda Wiertz worden bevestigd 
in het ambt van diaken en ouderling 



orgelspel 

 

op de drempel 
 

welkom en mededelingen 
 

de gemeente  gaat staan 
 
aanvangslied: psalm 84: 1,2,3 

 
votum en groet 

Onze hulp in de Naam van de Heer 
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
die trouw blijft in eeuwigheid 

EN DIE NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
Genade met u en vrede van God onze Vader 

door Jezus Messias in de kracht van de Heilige Geest. 
AMEN. 

 
drempelgebed lied 25b zanggroep 
 

inleidende woorden 
 

kyrie en gloria 
 

kyriegebed 
 
gezongen kyrie 

 
loflied: 657: 1,3,4  

 
de Schriften 
 

groet: de Heer zal bij u zijn / DE HEER ZAL U BEWAREN 
 

gebed bij de opening van de Schrift 
 

lezing uit de Tora Deuteronomium 30: 9-14 
 
lied:   lied 891 zanggroep 

 
lezing uit het nieuwe testament Lucas 10: 25-37 

 
lied 974: 1,2,5 

 
overweging 
 



lied 940 zanggroep 

 
aankondiging van de collecte 

 
afscheid en losmaking van Marjan van Zadelhoff 
 

Hier in het midden van de gemeente maak ik jullie los van je ambt 
van ouderling en je taak als voorzitter van de kerkenraad 

Wat blijft, ook nadat je van je ambt bent ontheven 
is de door jouw gegeven belofte van geheimhouding 
van wat jouw in vertrouwen ter kennis is gekomen. 

Met je inzet, trouw en beste krachten 
heb je deze gemeente geprobeerd op te bouwen 

en de mensen te dienen. 
Dankbaar zijn we voor je inzet, en  voor de liefde en zorg  

die je in je  werk hebt gelegd.  
 
dienst van bevestiging 

In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk 
maakt onze Heer Jezus Christus 

gebruik van de dienst van mensen, aan wie hij in de gemeente 
een bijzondere taak heeft toevertrouwd.   

Zo worden in de gemeente van Christus mensen geroepen  
tot het ambt van ouderling en diaken. 
Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten 

tot getuigenis en dienst in de wereld. En tot opbouw  
van het Lichaam van Christus. 

 
Wij roepen Janine Garretsen uit de gemeente naar voren om bevestigd te worden in 
het ambt van diaken met als speciale opdracht het voorzitterschap van de 

kerkenraad en Gerda Wiertz om bevestigd te worden in het ambt van ouderling.   
 

v: De apostel Paulus schrijft: er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is 
dezelfde Geest, er is verscheidenheid in dienen, maar het is dezelfde Heer; er is 

verscheidenheid in werking, maar het is dezelfde God, die in ons woont. De apostel 
Paulus schrijft: dient elkaar een ieder naar de genadegaven die hij ontvangen heeft, 
als goede rentmeesters over de grote genade van God. Zo worden in de gemeente 

van Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt van ouderling en diaken om 
samen met de predikant deze dienstbaarheid te bevorderen en dit rentmeesterschap 

vorm te geven tot heil van allen en tot eer van God. 
 

Janine,  nu jij bevestigd wordt tot diaken met als speciale opdracht het 
voorzitterschap van de kerkenraad wil ik je vragen om op de volgende vragen te 
antwoorden.  

 
Wil jij je aan de gemeente van Christus verbinden om het ambt van diaken te 

vervullen? 



Wil jij dit ambt trouw vervullen naar de gaven jouw gegeven met liefde voor de 

gemeente en alle mensen die op je weg komen, met inzet van al je krachten en 
onder geheimhouding van alles wat je wordt toevertrouwd? 

 
Gerda, nu jij bevestigd wordt tot ouderling wil ik je vragen om op de volgende 
vragen te antwoorden.  

 
Wil jij je aan de gemeente van Christus verbinden om het ambt van ouderling te 

vervullen? 
 
Wil jij dit ambt trouw vervullen naar de gaven jouw gegeven met liefde voor de 

gemeente en alle mensen die op je weg komen, met inzet van al je krachten en 
onder geheimhouding van alles wat je wordt toevertrouwd? 

 
zegen 

De Heer zegene jullie 
met de moed van het geloof 
de zachtmoedigheid van de liefde 

en de volharding van de hoop 
Amen 

 
(gemeente gaat staan) 

Samen vervullen we een taak. Dat geldt voor Janine en Gerda maar dat geldt niet 
minder ook voor ons allemaal. Dat immers ligt besloten in het samen gemeente-zijn.  
 

vraag aan de gemeente: 
Belooft u solidair te zijn met uw ambtsdragers en met allen in de gemeente die tot 

een taak zijn geroepen door hen te  aanvaarden, hen te omringen met uw meeleven, 
hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in dienst aan onze God? 
Gemeente: Ja, dat beloven wij 

 
 lied 362 
 

gebeden, stil gebed , onze vader 
 

slotlied 416 
 
wegzending en zegen 

A: amen 
 

orgelspel 
 

. 
 
 


