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1ste zondag van de zomer 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

KLOOSTERKERKGEMEENTE 
TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN 

 
Aanvang dienst 11.15 uur in de kerk van Ten Boer  
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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
Welkom, Stilte en aansteken van de kaarsen  
 
     Wij gaan staan 
 
Zingen – lied 275 vers 1, 2, 4 en 5 “Heer onze Heer,…” 
 
Votum en Groet 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
     die trouw houdt tot in eeuwigheid 
     en die niet loslaat het werk van zijn hand. 
 
V: Breng met vreugde dank aan de Vader 
     Hij stelt ons in staat om te leven met Zijn Geest 
 
A: Hij is met ons onderweg. 
     Naar een leven gericht op het Licht. 
 
V: Genade, barmhartigheid en vrede 
     Zij u van God, de Vader 
     En van Jezus Christus, onze Heer 
 
A: Amen 
     U mag gaan zitten 
 
Drempel en Kyriëgebed  
 
Zingen – Glorialied – lied 885 vers 1 en 2 “Groot is uw ..” 
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Dienst van het woord 
 
Gebed om de Heilige Geest. 
 
Met de kinderen …………… 
 ………. De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Lezing – Psalm 19 vers 8-15  
 
Zingen – lied/psalm 19 vers 1 en 3 “De hemel roemt…” 
 
Lezing – Romeinen 7 vers 14-25 en Romeinen 8 vers 5 en 6 
 
Zingen – lied/psalm 19 vers 4 en 5 
 
Overdenking 
 
Zingen – lied 906 vers 1, 6, 7 en 8 “God is tegenwoordig” 
 
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. 



4 

 

Mededelingen voor de gemeente en collecte. 

- De 1ste rondgang is bestemd voor de diaconie voor eigen 
gemeentewerk en de bloemendienst. Deze kan ook worden 
overgemaakt op NL04 RABO 0306 3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-
Woltersum-Sint Annen o.v.v. collectedoeleinde of via de Givt-app 

- De 2de rondgang is bestemd voor de kerkrentmeesters – algemeen 
kerkenwerk. Deze kan ook 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 422 vers 1, 2 en 3 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
 
Aan deze dienst werkten mee: 
Voorganger:   mw. M. Stokroos uit Sauwerd 
Ouderling van dienst:  Dineke Klasens 
Organist:   Carel van Aurich 
Lector:    Wilma Dam 
Kindernevendienst:  Hanneke 
Techniek:   Rein Nijboer en Cor Westerholt 
Koster:   Lina Mensinga 
 
Diensten voor de komende twee weken: 
 
Zondag 3 juli – lectorendienst om 10.00 uur in de kerk van 
Ten Boer. Voorgangers - lectoren  
Koffie na de dienst 
 
Zondag 10 juli – dienst om 10.00 uur in de kerk van Woltersum 
Voorganger. Da. Gonny de Boer 
Afsluiting van het seizoen. Nadere mededelingen volgen nog. 


