
 
 

ORDE van DIENST voor ZONDAG 3 juli 2022 
 
 

Thema van de dienst - Vrede 
 
 

 
 

 
 

 
 

KLOOSTERKERKGEMEENTE 
TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN 

 
Aanvang dienst 10.00 uur in de Kloosterkerk
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Dienst van de voorbereiding.  
        
Orgelspel 
 
Welkom, 
Stilte 
Aansteken van de kaarsen door de ouderling van dienst 
 
      Allen gaan zo mogelijk staan 
 
Intochtslied: Psalm 131 vers 1, 2 en 3 
 
Bemoediging en drempelgebed 
V:  Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A:   Die Hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A:  en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon 
V:  Drempelgebed 
 
       U mag gaan zitten 
 
Zingen: Lied 925 “Geef mij terug de ogen van een kind” 
 
Inleiding op de dienst  
 
Kyriëgebed    
 
Zingen: Loflied 304 vers 1, 2 en 3 
 
Dienst van het woord  
 
Groet 
V: de Eeuwige zal bij u zijn 
A:  de Eeuwige zal u bewaren  
 
Gebed voor de opening van de Schrift 
 
Met de kinderen………………………………. 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
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Lezing: Jesaja 66  vers 10 tot en met 14 
 
Zingen: lied 811 vers 1, 2 en 3  
 
Lezing: Lucas 10 vers 1 tot en met 20 
 
Zingen: Lied 287: 1 en 2 
 
Overdenking       
 
Zingen: 418 vers 1, 3 en 4  

De kinderen komen terug  
 
Dienst van gebeden en gaven.  
Voorbede, elke voorbede wordt beantwoord met ”Heer ontferm u” 
 
Stil gebed 
 
Onze vader  

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 

De 1ste rondgang is bestemd voor de diaconie voor De Zonnebloem. 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 
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Uittochtslied: Lied 221 vers 1 en 3 

Zegen  
 
Koffie, thee en limonade na de dienst 
 
 
Aan deze dienst werkten mee: 
Lectoren:  Wilma Dam, Erna Elzes, Tineke Gelmers   
Ouderling van dienst:  Janet Gerbrandy 
Organist:  Piet Groenendijk 
Kindernevendienst: Mariska 
Techniek:  Erik Stam en Ben Gelmers 
Koster:   Lina Mensinga 

 
 
Diensten voor de komende weken: 
 
Zondag 10 juli – dienst om 10.00 uur in de kerk van Woltersum 
Voorganger. Da. Gonny de Boer 
Afsluiting van het seizoen 
 
Zondag 10 juli willen we dit seizoen afsluiten met een gezellig samenzijn na de dienst 
onder het genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers en een gezamenlijke 
lunch. Tussendoor kan men een wandel/speurtocht lopen door Woltersum of 
meedoen aan een korte pubquiz in het Voorhof. 
Voor de lunch vragen we iedereen iets mee te nemen en dit voor de dienst af te 
geven in het Voorhof. Voor drinken wordt gezorgd. 

 
Zondag 17 juli – clusterdienst om 10.00 uur in de kerk van Stedum 
Voorganger. Mw. Nijland 
GEEN DIENST in TEN BOER 

 
Zondag 24 juli – clusterdienst om 10.00 uur in de kerk van Ten Post 
Voorganger. Mw. Elzes 
GEEN DIENST in TEN BOER 

 
Zondag 31 juli – clusterdienst om 10.00 uur in de kerk van Ten Boer 
Voorganger. Ds. Goorhuis 


