
 
ORDE van DIENST voor ZONDAG 12 februari 2023  

 
 
 

Zesde zondag na Epifanie 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

KLOOSTERKERKGEMEENTE 
TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN 

Aanvang 10.00 uur in de kerk van 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 – psalm 67 
 
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: …………………… 
 

Allen gaan zitten 
 
Zingen – lied 274 vers 1, 2 en 3 
 
Kyriëgebed  
 
Glorialied – lied 850 vers 1, 2, 3, 4 en 5 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van het Woord. 
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Met de kinderen …………………………….. 
   De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Schriftlezing – Deuteronomium 30 vers 15-20 
 
Zingen – psalm 119a vers 1, 2, 3 en 4 
 
Evangelielezing – I Korintiërs 2 vers 6-11 
 
Zingen – lied 848 vers 1, 2, 3, 4 en 5 
 
Evangelielezing – Mattheüs 5 vers 17-22 
 
Zingen – lied 325 vers 1, 2 en 3 
 
Overweging  
 
Zingen – psalm 68 vers 2 
 
     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 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. 
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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 voor de gemeente en collecte. 

- De 1ste rondgang is bestemd voor de diaconie voor 
slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. 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 993 vers 1-7 
 
Zegen – afgesloten met gezongen AMEN. 
 
Orgelspel 
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Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger:   ds. K. Pieterman uit Niekerk 
Ouderling van dienst:  Wilma Naaijer 
Organist:   Hendrik Ritsema 
Lector:    Roelof Kroon 
Kindernevendienst:  Hanneke Staal 
Techniek:   Jan Pruim 
Koster:   Amelia Bakker 
 
  
 
Diensten voor de komende twee weken: 
 
Zondag 19 februari – dienst van schrift en tafel en 
bevestigingsdienst om 10.00 uur in de kerk van Woltersum. 
Voorganger da. Gonny de Boer 
Koffie na de dienst? 
 
Vesper – woensdag 22 februari om 19.30 uur in de 
Sebastiaankerk van Noordwolde. 
Vertrek om 19.00 uur vanaf H. Westerplein. Voor vervoer en 
meer info riaziengs@ziggo.nl of w.naaijer63@gmail.com  
 
Zondag 26 februari. – 1ste zondag van de veertigdagentijd - 
dienst om 10.00 uur in de kerk van Woltersum 
Voorganger ds. F. Volbeda uit Groningen 
 
Vesper – woensdag 1 maart om 19.30 uur in de Sebastiaankerk 
van Noordwolde. 
Vertrek om 19.00 uur vanaf H. Westerplein. Voor vervoer en 
meer info riaziengs@ziggo.nl of w.naaijer63@gmail.com  

mailto:riaziengs@ziggo.nl
mailto:w.naaijer63@gmail.com
mailto:riaziengs@ziggo.nl
mailto:w.naaijer63@gmail.com
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Activiteiten in kerk/stee/elders 
 

Boekbespreking 
Donderdag 16 februari – aanvang 19.30 uur bij Betsy Edeler 
Stadsweg 108 
 
Middaggebed 
Vrijdag 17 februari – aanvang 12.00 uur in de pastorie 
 
Brei en haakclub 
Dinsdag 21 februari – aanvang 19.30 uur in Kloosterstee 
 
Meditatie 
Donderdag 23 februari – aanvang 19.30 uur in 
Kloosterstee
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Projecten 
 
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 februari mag u houdbare broodbeleg 
inzamelen 
 
 
Diaconale collecte - “De opbrengst van de diaconale 
collecte van zondag 12 februari is voor de slachtoffers 
van de aardbeving in Syrië en Turkije. 
Het Rode Kruis heeft Giro 7244 geopend voor de 
slachtoffers van de dodelijke aardbeving in Turkije en 
Syrië. De schade is enorm en met man en macht wordt 
gewerkt om zoveel mogelijk mensen onder het puin 
vandaan te halen. Er zijn honderden doden en 
vermisten. 
Verder zorgt het Rode Kruis voor eerste hulp, het 
bemensen van de ambulances en het vervoeren van 
mensen naar het ziekenhuis. De organisatie vangt 
mensen op die hun huis zijn kwijtgeraakt met dekens, 
tenten, catering en mobiele keukens. Het rode kruis 
helpt mensen die alles zijn kwijtgeraakt . 
 
Daarna, de resterende weken van februari,  zal er 
worden gecollecteerd voor het Ronald Mc Donald 
Kinderfonds 
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