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KLOOSTERKERKGEMEENTE 

TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN 
Aanvang dienst om 10.00 uur in Woltersum 
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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 – uit Zingenderwijs lied 30 vers 1 en 2  (op melodie 
van lied 488 uit het liedboek) 
 
1. Dit huis waar op de eerste dag 

de week met U beginnen mag, 
staat voor de eredienst gereed,    
wij komen hier in lief en leed. 

 
2. Met hoop en met herinnering  

wordt in dit huis van hout en steen  
geloof gewekt, geloof gevoed - 
en liefde die ons leven doet. 

 
De groet, bemoediging en drempelgebed  
 
V: De Eeuwige zal bij U zijn 
A: De Eeuwige zal U bewaren 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: …………………… 
 
Zingen – uit Zingenderwijs lied 30 vers 3 en 4 (op melodie van 
lied 488 uit het liedboek) 



3 

 

3. Op hoop van zegen bidden wij  
dat Christus in ons midden zij.  
Kom, help ons levende en kom  
en maak ons tot uw heiligdom. 

 
4. En laat het licht dat hier verschijnt  

een levend licht voor ieder zijn,  
dat met ons meegaat en ons zegt  
dat Gij ons leidt op onze weg. 

 
      Allen gaan zitten 

 
Kyriëgebed met acclamatie  

 
 
Glorialied – lied 304 vers 1, 2 en 3 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van het Woord. 
 
Met de kinderen …………………………….. 

    De kinderen gaan naar de nevendienst 
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Schriftlezing – Sefanja 2 vers 3 en Sefanja 3 vers 9-13 
 
Zingen – Psalm 81 vers 1, 4, 8 en 9 
 
Evangelielezing – Mattheüs 5 vers 1-12 
 
Zingen – lied 1001 vers 1, 2 en 3 
 
Overweging  
 
Zingen – lied 321 vers 1-7 
     De kinderen komen terug  

 
Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
Elke bede wordt beantwoord met “Heer ontferm U” 
 
Onze Vader gezongen – lied 369b 
 
Mededelingen voor de gemeente en collecte. 

- De 1ste rondgang is bestemd voor de diaconie voor 
Stichting Mensen. 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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Slotlied – Psalm 146 vers 1 en 4 
 
Zegen – afgesloten met gezongen AMEN. 
 
Orgelspel 

 
 

 

 

 

 

 

Aan deze dienst werkten mee: 

 
Voorganger:   da. Gonny de Boer 
Ouderling van dienst:  Dineke Klasens 
Organist:   Piet Groenendijk 
Lector:    Ria Ziengs 
Kindernevendienst:  Erik Bulthuis 
Techniek:   Rein Nijboer 
Koster:   Wilma Naaijer 
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Diensten voor de komende twee weken: 

 
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 

 
Zondag 12 februari – dienst om 10.00 uur in de kerk van 
Woltersum. Voorganger ds. K. Pieterman uit Niekerk 
 
 



7 

 

Activiteiten in kerk/stee 
 

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 
 
Boekbespreking 
Donderdag 2 februari – aanvang 19.30 uur in Kloosterstee. 
Opgave bij da. Gonny de Boer he.deboer@yahoo.com  
 
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 
 
Eet mee in Stee 
Woensdag 8 februari – aanvang 18.00 uur in 
Kloosterstee. Opgave bij Willy Westerhof 
willywesterhof@hotmail.com 
 
Filmavond 
Woensdag 8 februari – aanvang 19.30 uur in Trefpunt 
Thesinge. 
 
Uitgebreide informatie staat in de Nieuwsbrief van januari 
en/of februari. 
 
 

mailto:riaziengs@ziggo.nl
mailto:he.deboer@yahoo.com
mailto:linamensinga@hotmail.com
mailto:willywesterhof@hotmail.com
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Projecten 
 
Huispaaskaars 
Vandaag 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 
 
Voor de maand februari mag u houdbare broodbeleg 
inzamelen 
 
 
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. 
 
In februari wordt er gecollecteerd voor het Ronald Mc 
Donald kinderfonds. Meer informatie volgt volgende 
week 
 
 

mailto:bettyburuma@planet.nl

