
 
Themadienst zondag 23 januari  

“Mijn Bijbel” 
Rond de Nieuwe Bijbelvertaling 

 
 

 
 

 
Dit doek van de Italiaanse kunstschilder Lorenzo Costa (1460-1535), 
‘Verkondiging aan Maria’, is ook bekend onder de naam ‘Lezende Maria’. 
Deze alternatieve titel hangt samen met hoe de annunciatie – de boodschap 
van de engel Gabriël aan Maria dat zij de moeder van Christus zal zijn –  
traditioneel in de kunst wordt afgebeeld: de maagd Maria verdiept in een 
boek. Zij zou het boek Jesaja lezen waarin de profetische woorden over de 
geboorte van Jezus opgetekend zijn. De duif is het symbool van de Heilige 
Geest en zweeft boven het opengeslagen boek. 
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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
Welkom, Stilte en aansteken van de kaarsen  
 
      Wij gaan staan 
 
Zingen – lied 287 vers 1 en 2 
 
De groet: 
V: De Heer zal bij U zijn 
A: De Heer zal U bewaren 
 
Bemoediging en Drempelgebed  
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Eeuwige, wij staan hier voor U, 
met ons geloof en onze twijfel, 
met onze kracht en onze zwakheid, 
met onze vreugde en ons verdriet 
A: Eeuwige, behoed ons,  
keer ons naar u toe 
en schenk ons de adem van uw Geest.  
Amen. 
 
Zingen – lied 287 vers 5 

     U mag gaan zitten 
 

Kyriëgebed  
 
Zingen – lied 984 vers 1, 5 en 6 
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Dienst van het woord 
 
De nieuwe bijbel wordt binnengedragen door de lector 
 

 
 
Inleiding door de voorganger 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Filmpje – Wilma Dam aan het woord 
 
Zingen – lied 322  vers 1, 2 en 3 
 
Filmpje – Samuel Uit Oude Groeneveld aan het woord 
 
Lezing – 1 Samuel 3 vers 1-18 

 
Overweging  
 
Filmpje – Jan la Crois aan het woord 
 
Zingen – lied 316 vers 1 en 4 
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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 te Groningen 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 
 
Zingen – psalm/lied 119a vers 1 en 4 
 
Zegen – afgesloten met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
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Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger:   da. Gonny de Boer 
Ouderling van dienst:  Helma Overeem 
Organist:   Roelof Kuik 
Lector:   Ria Ziengs 
Techniek:   Rein Nijboer en Cor Westerholt 
Koster:   Lina Mensinga 

 
  
 

Diensten voor de komende twee weken: 
 
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 – dienst om 11.00 uur vanuit de Kloosterkerk 
van Ten Boer. 
Voorganger ds. R. Poede uit Wittewierum 
 
Zondag 13 februari – dienst om 10.00 uur in de kerk van 
Woltersum.  
Voorganger da. Gonny de Boer. 
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Activiteiten  
 
Alle activiteiten voor de maand januari zijn geannuleerd.  
Houd de nieuwsbrief in de gaten voor verdere mededelingen. 
 
Pelgrimeren 
Zaterdag 5 februari – pelgrimeren Zeerijp – Eenum.  
Vertrek 9.00 uur vanaf Hendrik Westerplein. Zelf drinken en/of 
eten meenemen. Mondkapje in de auto verplicht. Opgave bij 
Lina Mensinga linamensinga@hotmail.com of via 0643139402 
 
Film 
Woensdag 9 februari – aanvang 19.30 uur. Trefpunt Thesinge. 
Op de rol staat de film Parasite. Een film over een arme familie 
die door slimmigheden in het leven van de rijke familie Park 
binnentreed.  
Info: Kees Brak ca.brak@ziggo.nl  
 
Meditatie 
Donderdag 10 februari – aanvang 19.30 uur in de Kloosterkerk 
Ten Boer. Voor opgave: Gonny de Boer he.deboer@yahoo.com  
 
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. Houd de nieuwsbrief in 
de gaten of neem contact op met genoemde personen bij de 
activiteit 
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