
 
ORDE van DIENST voor ZONDAG  25 september 2022 

 
 
 

1ste zondag van de herfst 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

KLOOSTERKERKGEMEENTE 
TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN 

 
Aanvang dienst 10.00 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/psalm 146c vers 1, 2 en 3 “Alles wat adem” 
 
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 
 
Zingen – lied/psalm 146c vers 5, 6 en 7 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen – lied 304 vers 1, 2 en 3 “Zing van de Vader..” 
 
Dienst van het woord 
 
Gebed van de zondag. 
 
Met de kinderen …………………………….. 
……………… De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Lezing – Genesis 6 vers 1-8 
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Zingen – lied/psalm 82 vers 1 “God staat in ’t midden…” 
 
Lezing – Judas vers 1-10 
 
Zingen – lied/psalm 82 vers 2 
 
Lezing – lucas 16 vers 31-39 
 
Zingen – lied/psalm 82 vers 3 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen – lied 718 vers 1, 2, 3 en 4 “God, die leven…” 
 
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. 
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Mededelingen voor de gemeente en collecte. 

- De 1ste rondgang is bestemd voor de diaconie voor Het 
Rode Kruis. Deze kan ook worden overgemaakt op NL04 
RABO 0306 3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-
Sint Annen o.v.v. collectedoeleind. Of via de Givt-app – 
zie achterop liturgie 

- 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 – zie achterop liturgie 
 
Zingen – lied 313 vers 1 en 2 “Een rijke schat…” 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger:   ds. H. Fortuin uit Delfzijl  
Ouderling van dienst:  Ben Bosch 
Organist:   Jan Faber 
Lector:    Wilma Naaijer 
Kindernevendienst:  Hanneke Staal 
Techniek:   Jan Pruim 
Koster:   Lina Mensinga 
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Diensten voor de komende twee weken: 
 
Zondag 2 oktober – dienst om 10.00 uur in de kerk van 
Ten Boer. Voorganger ds. H. Baas 
 
Zondag 9 oktober – agapé viering om 10.00 uur in de 
kerk van Ten Boer. Voorganger da. Gonny de Boer. 
Alle bijzonderheden worden later bekend gemaakt via de 
liturgie, nieuwsbrief of Halverwege. 
 
 
Activiteiten  
 
Pelgrimeren 
Ook in het nieuwe seizoen gaan we weer pelgrimeren.  
Zaterdag 1 oktober – vertrek om 9.00 uur H. Westerplein 
We gaan deze keer wandelen in en rond Zeerijp en Eenum. We 
bezoeken in beide dorpen de kerk. 
Neem iets te eten en/of te drinken mee. Opgave voor vrijdag 
30 september bij linamensinga@hotmail.com of 0643139402 
 
Meditatie 
Donderdag 6 oktober – aanvang 19.30 uur  in Kloosterkerk Ten 
Boer. 
Trek warme kleding aan.  
 
Concert 
Zondag 9 oktober – aanvang 16.00 uur in Kloosterkerk Ten 
Boer. 
Amor Cantandi o.l.v. Luuk Tuinder verzorgd een 
middagconcert. 
 

mailto:linamensinga@hotmail.com
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Doorlopend diaconaal project voor de “Voedselbank”. 
Vanuit de Diaconie starten we een doorlopende 
inzamelingsactie voor de voedselbank die enkele maanden 
zal gaan duren. 
Iedere zondag staat er een krat in de kerk waar we producten 
in verzamelen. Aan het eind van de maand worden deze naar 
de Voedselbank in Groningen gebracht. 
Per maand zullen er specifieke artikelen worden verzameld. 
We vragen u in de maand oktober rijst en pasta mee te nemen. 
We rekenen op uw medewerking. 
De Diaconie. 
 
 
Givt-app 
 

 


