
 

ORDE van DIENST voor ZONDAG 17 oktober 2021 

 

 

 

KLOOSTERKERKGEMEENTE 

TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN 

 

 

Lektorendienst  

 

 

 
 

 

 

 

Genieten van Genoeg 

in een wereld vol kansen 
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Dienst van de voorbereiding 
 

Muziek/orgelspel 

 

Begroeting door de ouderling van dienst 

 

Moment van stilte/aansteken van de kaarsen 

 
       Allen gaan staan 

 

Intochtslied – 216 vers 1 en 2  

 

Bemoediging en drempelgebed: Vernieuw ons huis. 

 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

A: en niet loslaat het werk wat zijn hand begon 

V:…….  

A: Geef ons Uw hart 

Geef ons Uw hoop 

Herstel Heer in dit uur 

Mens, dier en natuur. 

V:….. 

A: Geef ons Uw kracht 

Heer maak ons sterk 

Maak onze wereld nieuw 

En zet ons aan het werk 

Vernieuw ons huis 
V: …. 

A: Amen 

 
   Allen gaan zitten 

 

Zingen – lied 216 vers 3 
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Toelichting op het thema van de dienst: Genieten van genoeg 

 

Kyriëgebed 

 

Zingen – lied 981 vers 1, 2, 3, 4 en 5 

 

Dienst van het woord 

 

De groet: 

V: De Heer zal bij U zijn 

A: De Heer zal U bewaren 

 

Gebed voor de opening van de schriften 

 

Met de kinderen ……………  

   …….de kinderen gaan naar de kindernevendienst  

 

Eerste lezing – 1 Timotheüs 6 vers 6-8 en 17-19 

 

Zingen – lied 992 vers 1, 2, 3 en 4 

 

Tweede lezing is psalm 8 

 

Zingen – lied 848 vers 1, 2, 3, 4 en 5 

 

Overdenking 

 

Orgelspel 

 

Zingen – lied 8 vers 1, 2 en 3 

 

      De kinderen komen terug 
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Dienst van gebeden en gaven 

 

Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – afsluiten met het Onze Vader 

bewerkt door Huub Oosterhuis 

 

Elke bede wordt beantwoord met “Heer ontferm U” 

 

Onze Vader verborgen, 

uw Naam worde zichtbaar in ons, 

uw koninkrijk kome op aarde 

uw wil geschiede, een wereld 

met bomen tot in de hemel, 

waar water schoonheid en brood 

gerechtigheid is en genade – 

waar vrede niet hoeft bevochten, 

waar troost en vergeving is 

en mensen spreken als mensen 

waar kinderen helder en jong zijn 

dieren niet worden gepijnigd 

nooit één mens meer gemarteld, 

niet één mens meer geknecht. 

Doof de hel in ons hoofd 

leg uw hand op ons hart 

breek het ijzer met handen 

breek de macht van het kwaad. 

Van U is de toekomst 

kome wat komt. 

Amen 
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Mededelingen voor de gemeente. 

- collectedoeleinden 

- 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 kan worden over gemaakt op  

NL11 RABO 0306 3231 41 t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-

Woltersum-Sint Annen 

 

 

Slotlied – lied 315 vers 1 en 3 

 

 

Zegen 

De Zegen is een Keltisch gebed dat wordt uitgesproken door de 

lektoren, als een genezend licht.  

 

Erna:  De vrede van kabbelende golven voor jou 

De vrede van een lichte bries voor jou 

De vrede van de stille aarde voor jou 

 

John: De vrede van twinkelende sterren voor jou 

De vrede van de stille nacht voor jou 

Mogen maan en sterren je beschijnen met hun genezende licht 

 

Lenie: De vrede van Christus, licht der wereld, voor jou 

De vrede van Christus voor jou 

De vrede van Christus, licht der wereld, voor jou 

 

Bij het uitgaan is de Zegen te beluisteren en te zien in een 

muziekvideo, uitgevoerd door het London Symphony Orchestra. 

 

Orgelspel 
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Aan deze dienst werkten mee: 

 

Voorgangers de lectoren: Erna Elzes, Lenie Havinga, John Huisinga 

Ouderling van dienst:  Ben Bosch 

Organist:   Hendrik Ritsema  

Kindernevendienst:  Hanneke Staal 

Techniek:   Jan Pruim en Erik Stam 

Koster:   Lina Mensinga 

 

 

 

Na deze dienst is er koffie, thee en limonade. 
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Diensten voor de komende drie weken: 

  

Zondag 24 oktober  – dienst om 11.15 uur in de kerk van Ten Boer 

Voorganger ds. Jan Wilts 

 

Zondag 31 oktober – clusterdienst om 9.30 uur in de kerk van 

Garmerwolde. 

Voorganger ds. L. Lepair uit Roden 

!!! Er is dan GEEN dienst in Ten Boer !!!! 

 

Zondag 7 november – dienst om 10.00 uur in de kerk van Ten Boer 

Voorganger da. T. Hiemstra uit Groningen 

 

 

 

Activiteiten in kerk/stee 

 

Cantorij – maandag 18 oktober – aanvang 19.00 uur  in het koor 

van de Kloosterkerk. Hou je van zingen, kom dan gerust langs. 

Ingang via Koordeurtje.  

 

Meditatie – donderdag 28 oktober – aanvang 19.30 uur in koor 

Kloosterkerk. Opgave bij Gonny de Boer he.deboe@yahoo.com  

 

Leeskring – dinsdag 2 november – aanvang 19.30 uur in 

Kloosterstee. Opgave voor 25 oktober bij Gonny de Boer 

he.deboer@yahoo.com  

 

mailto:he.deboe@yahoo.com
mailto:he.deboer@yahoo.com
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