
 

ORDE van DIENST voor ZONDAG 3 OKTOBER 2021 

 

 

 

2de zondag van de herfst 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KLOOSTERKERKGEMEENTE 

TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN 

 

Aanvang dienst 10.00 uur in de kerk van Ten Boer 
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Dienst van de voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Binnenkomst en begroeting van de kerkenraad 

      

Stilte en aansteken van de kaarsen   

 
Allen gaan staan 

 

Intochtslied – Lied 100 vers 1, 3 en 4 “Juich Gode toe, bazuin ….” 

 

Bemoediging en drempelgebed  

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: ………… 
       Allen gaan zitten 

 

Zingen – Lied 217 vers 1, 3 en 4 “De dag gaat open voor het woord”  

 

Kyriëgebed 

 

Glorialied – lied 305 vers 1, 2 en 3 – “Alle Eer en alle glorie”. 

 

Dienst van het woord 

 

Gebed van de zondag 

 

Met de kinderen …………………………….. 
     De Kinderen gaan naar de nevendienst 

 

Schriftlezing – Johannes 8 vers 1-11 

 

Zingen – Lied 647 vers 1, 2, 3 en 4 “Voor mensen die naamloos” 
 

Overweging  
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Zingen – lied 686 vers 1 en 3 “De Geest des Heren heeft” 

 
      De Kinderen komen terug  

 

Dienst van gebeden en gaven 
 

Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Elke bede wordt beantwoord met: Heer ontferm U 

 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden op aarde,  

zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven  

wie ons iets schuldig was.  

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Mededelingen voor de gemeente. 

- Collecte diaconie voor Liliane Fonds kan worden overgemaakt op 

NL04 RABO 0306 3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-

Sint Annen 

- Collecte kerkrentmeesters voor algemeen kerkenwerk kan worden 

over gemaakt op  NL11 RABO 0306 3231 41 t.n.v. 

Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen 

 

Slotlied – lied 425 “Vervuld van uw zegen” 

 

Zegen – afgesloten met gezongen AMEN. 

 

Orgelspel 
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Aan deze dienst werkten mee: 

 

Voorganger:   ds. Ybo Buurma uit Eelderwolde 

Ouderling van dienst:  Janet Gerbrandy 

Organist:   Marten van Esch 

Lector:   John Huisinga 

Techniek:   Ben Gelmers en Cor Westerholt 

Kindernevendienst:  Helma Overeem 

Koster:   Lina Mensinga 

 

Diensten voor de komende twee weken: 

 

Zondag 10 oktober – bevestigingsdienst om 10.00 uur in de kerk van 

Woltersum. 

Voorganger da. Gonny de Boer 

Koffie na de dienst. 

 

Zondag 17 oktober – lectorendienst om 10.00 uur in de kerk van Ten 

Boer. 

 

Activiteiten in kerk/stee 

 

Film - Woensdag 13 oktober – aanvang 19.30 uur in Trefpunt te 

Thesinge. Op de rol staat “Roma”: een alleenstaande moeder die haar 

kinderen eten moet zien te geven in Mexico-stad in de jaren 70 

Contactpersoon Kees Brak ca.brak@ziggo.nl 

 

Middaggebed - Vrijdag 15 oktober – aanvang 12.00 uur in het koor van 

de Kloosterkerk te Ten Boer 

 

Pelgrimeren - Zaterdag 16 oktober – vertrek 9.00 uur vanaf H. 

Westerplein. We wandelen rondom Wierumerschouw en Oostum. Opgave 

voor vrijdag 15 oktober bij Lina Mensinga linamensinga@hotmail.com of 

0643139402 

 

mailto:linamensinga@hotmail.com

