
 
ORDE van DIENST voor ZONDAG 22 januari 2023  

 
KLOOSTERKERKGEMEENTE 

TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN 
Aanvang 10.00 uur in de kerk van Woltersum 

 
 

 

 
Thema:  Toewijding 

 
 

 
Hoe dikwijls heb ik het gezongen: 
‘Neem mijn leven, laat het Heer 

toegewijd zijn aan Uw eer’, 
en gedacht: hoe doe ik dat? 

 
Maar ik hoefde niets te doen. 

U gaf het mij als antwoord op mijn zingen 
zoals U elke dag mijn leven leidt 

en mij bent toegewijd. 
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Dienst van de voorbereiding 
 

Orgelspel 
 
Binnenkomst en begroeting door de kerkenraad 
      
Stilte en aansteken van de kaarsen  

Allen gaan staan 
 
Intochtslied – lied 280 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 7 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed op de drempel 
 
Zingen – lied 311 vers 1-10  
(in wisselzang zoals staat aangegeven in het liedboek) 
 

      Allen gaan zitten 
 
Met de kinderen …………………………….. 

    De kinderen gaan naar de nevendienst 
 

Schriftlezing – 1 Samuel 17 vers 41-50 
 
Zingen – 912 vers 1-6 
 
Evangelielezing – Mattheüs 6 vers 19-34 
 
Zingen – lied 924 vers 1, 2 en 3 
 
Overweging - “Toewijding” 
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Orgelspel  
 

      De kinderen komen terug  
 

Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
Elke bede wordt beantwoord met “Heer ontferm U” 
 
Aansluitend zingen wij het Onze Vader – lied 1006 

 
Mededelingen voor de gemeente en collecte. 

- De 1ste rondgang is bestemd voor de diaconie voor 
Stichting Mensenkinderen.  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 

 
 

Slotlied – lied 725 vers 1-4  
 
Zegen – afgesloten met gezongen AMEN. 
 
Orgelspel 
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Aan deze dienst werkten mee: 

Voorganger:  da. H. Huizinga uit Bedum  
Ouderling van dienst: Betty Buruma 
Organist:  Jan Faber 
Lector:   Joke van Bruggen 
Kindernevendienst: Helma Overeem 
Techniek:  Jan Pruim 
Koster:  Amelia Bakker 
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Diensten voor de komende twee weken: 
 

Zondag 29 januari – dienst om 10.00 uur in de kerk van 
Woltersum. Voorganger da. Gonny de Boer. 
 
Zondag 5 februari – Evensong om 16.00 uur in de kerk 
van Garmerwolde met medewerking van de cantorij o.l.v. 
Roelof Kuik. Voorganger da. Gonny de Boer. 
Geen dienst in Woltersum 
 
Activiteiten in kerk/stee 

 
Brei – en haakclub 
Dinsdag 24 januari – aanvang 19.30 uur in Kloosterstee 
 
Meditatie  
Donderdag 26 januari – aanvang 19.30 uur in 
Kloosterstee 
 
Zangmiddag 
Zondag 29 januari – aanvang 15.00 uur in de 
Sebastiaankerk te Noordwolde. 
Voor evt. vervoer kunt u contact opnemen met Ria Ziengs. 
riaziengs@ziggo.nl of 050-3140173 
 
Pelgrimeren 
Zaterdag 4 februari – vertrek om 9.00 uur vanaf 
H.Westerplein. We lopen deze keer in en rond 
Westeremden. Opgave bij Lina Mensinga 
linamensinga@hotmail.com of 0643139402 
 
Uitgebreide informatie staat in de Nieuwsbrief van januari. 

mailto:riaziengs@ziggo.nl
mailto:linamensinga@hotmail.com
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Projecten 
 
Huispaaskaars 
Vandaag en volgende week ligt de bestellijst voor de 
huispaaskaarsen achter in de kerk. Wilt u deze op tijd 
invullen of de bestelling doorgeven aan Betty Buruma 
bettyburuma@planet.nl  
 
Diaconie: Project voedselbank.  
Iedere zondag staat er een krat in de kerk waar we 
producten in verzamelen. Aan het eind van de maand 
worden deze producten naar de voedselbank in Groningen 
gebracht. Per maand worden er specifieke artikelen 
verzameld.   
Voor de maand januari – toiletartikelen 
 
 
Diaconale collecte - “ Stichting Mensenkinderen”. 
Deze stichting helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten 
en bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië voor wie 
niemand anders zorgt. Ze werken uitsluitend via kerken 
en lokale organisaties. 
 
 

mailto:bettyburuma@planet.nl

