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RUIMTEVIERING zondag 16 mei 2021 
Hartelijk welkom in deze Oecumenische Ruimteviering, die 
uitgaat van de Raad van Kerken van Amersfoort.  
De vieringen van december tot mei hebben als thema: ‘In 
vertrouwen leven.’ Klimaatverandering, Corona, aanslagen: er 
is veel dat ons vertrouwen op de proef stelt. Wat biedt 
houvast, waar kunnen we zekerheid aan ontlenen? 
Op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren leven we als 
het ware tussen afscheid en nieuw begin. De vrienden van 
Jezus moeten gaan ontdekken hoe ze verder kunnen, in 
vertrouwen op geestkracht en hemelse nabijheid. 
We lezen twee Hemelvaartverhalen: over Elia en over Jezus, 
en we spiegelen die aan onze eigen ervaringen van 
verlatenheid, opkrabbelen, moed houden en in vertrouwen 
verder gaan. 

Aan de voorbereiding werkten mee:  
Voorbereidingsgroep:  Willy Jaspers Focks, Wim Kooi, 

Dineke Havinga en Henriëtte 
Hoogenkamp 

Bloemen Elly Engwerda en Janneke Zendering 
  

Muziek Riemer Poortstra, Jan Houtman, Elly 
Engwerda en Jelly Douma  

Voorplaat Marc Chagall, ‘Hemelvaart Elia’ uit 
1958 

Collecte  
Vandaag is de collectebestemming voor Unicef: Wereldwijd is 
tweederde van de coronavaccins al opgeëist door de tien 
rijkste landen. Armere landen staan daardoor achterin de rij, 
en dat klopt niet. Een wereldwijde crisis vraagt om een 
wereldwijde aanpak, zodat ieder land de kans krijgt deze crisis 
uit te komen. NL86 INGB 0000 0001 21 
https://www.unicef.nl/doneren/vaccinaties 

Koffie-wandeling 20 juni 
Op zondag 11 april was er een ‘koffie-wandeling’ bij 
Stoutenburg. Erg fijn om elkaar weer even live te zien en te 
spreken. We doen dit opnieuw op zondagmorgen 20 juni, 
nadere aankondiging zal volgen. 
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https://www.unicef.nl/doneren/vaccinaties%22%20%5Ct%20%22_blank


ORDE  VAN  VIERING 

Intochtsprocessie 
De voorbereidingsgroep komt binnen, met de brandende 
paaskaars, de bijbel en het gebedenboek. 
Intussen klinkt Altijd Aanwezige ZZZ (Zangen van zoeken en 
zien) 523

BIJ DE KAARS 

Toelichting waar het vandaag over gaat. Aandacht voor 
de voorplaat en de bloemen. 

- - 3



Kyrielied: Om de mensen, godverlaten ZZZ 338 
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Gloria (zingen met beweging) 

Goddank, gij laat leven 
het tintelt in mijn ziel 
mijn vingertoppen uit

BIJ HET WOORD 

Bijbelprocessielied: Licht voor ons uit ZZZ 619B 

Lezing: 2 Koningen 2, 1-9 
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Muziek, verbeelding 

Lezing: Handelingen 1: 4 – 11 

Muziek, verbeelding  
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Overdenking 

Muziek, verbeelding nu ook met gebedskleed, dat alvast om 
de schouders gelegd wordt van degene die zal bidden. 

Benoemen van intenties 

Voorbeden, stil gebed, samen bidden van Onze Vader 
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Lied Die mij droeg ZZZ 345  

Mededelingen, ook over de collecte 
Rechtstreeks  kunt u doneren met deze 
QR code 

- - 8



Slotlied: Kom Schepper Geest ZZZ 502 
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ZEGENWENS en uitblazen van de kaars 
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