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2de zondag na Epifanie 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KLOOSTERKERKGEMEENTE 
TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN 

 
Aanvang online-dienst 10.00 uur vanuit de Kloosterkerk van Ten Boer  
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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
Welkom, Stilte en aansteken van de kaarsen  
 
      Wij gaan staan 
 
Zingen – psalm/lied 66 vers 1 en 2 
 
Bemoediging en Drempelgebed  
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: ………………. 
               U mag gaan zitten 
 
Kyriëgebed  
 
Zingen – lied 304 
 
Dienst van het woord 
 
De groet: 
V: De Eeuwige zal bij U zijn 
A: De eeuwige zal U bewaren 
 
Gebed voor de opening van de schriften. 
 
Voor de kinderen thuis vertelt ds. Pieterman een spiegelverhaal 
 
Lezing – Exodus 33 vers 12-23 
 
Zingen – lied 943 vers 1, 2, 3 en 6 
 
Lezing – Johannes 2 vers 1-12 
 
Zingen – lied 462  
 
Overweging  
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Zingen – lied 792 
 
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 Open Hof Groningen  kan worden 
overgemaakt op NL04 RABO 0306 3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-
Woltersum-Sint Annen of via de Givt-app 

- Collecte kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op  
NL11 RABO 0306 3231 41 t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-
Woltersum-Sint Annen of via de Givt-app 
 
Zingen – lied 754 vers 1 en 3 
 
Zegen  
 
Orgelspel 
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Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger:  ds. K. Pieterman uit Niekerk  
Ouderling van dienst:  Janny Alberts 
Pianist:   Roelof Kuik 
Lector:   Roelof Kroon 
Cantors:   Marco Gerbrandy en Willy Westerhof 
Techniek:  Jan Pruim en Lindert Kroon 
Koster:   Lina Mensinga 
 
  
 
Diensten voor de komende twee weken: 
 
Zondag 23 januari – online dienst om 10.00 uur vanuit de 
Kloosterkerk van Ten Boer 
Voorganger da. Gonny de Boer 
 
Zondag 30 januari – gezamenlijke online dienst om 10.00 uur vanuit 
de PKNkerk aan de Wigboldstraat. 
Voorganger da. Gonny de Boer 
!!!!!! Er is dan geen dienst vanuit de Kloosterkerk Ten Boer!!!!! 
 
Zondag 6 februari – online dienst om 11.00 uur vanuit de 
Kloosterkerk van Ten Boer  
Voorganger ds. R. Poede uit Wittewierum 
 
Voorlopig vinden de diensten online plaats. Geen fysieke diensten. 
Houd de nieuwsbrief in de gaten. 
 
Activiteiten  
 
Alle activiteiten voor de maand januari zijn geannuleerd.  
Houd de nieuwsbrief in de gaten voor verdere mededelingen 


