
 
ORDE van DIENST voor ZONDAG 19 februari 2023 

 
 
 

In deze dienst wordt Heleen Stam bevestigd tot ouderling 
en vieren we het heilig Avondmaal 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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 – lied 280 vers 1 – 4  
 
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 – lied 280 vers 5 – 7  
 

      Allen gaan zitten 
 
Kyriëgebed wordt besloten met: 

 
 
Glorialied – lied 304 vers 1 – 3  
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Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van het Woord. 
 
Met de kinderen …………………………….. 
   De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Evangelielezing – Mattheüs 5 vers 33 – 48  
 
Zingen – lied 1016 vers 1 – 4  
 
Overweging  
 
Orgelspel  
 
Zingen – lied 976 vers 1 – 3  
 
     De kinderen komen terug  
 
Bevestiging in het ambt 
 
Presentatie van de aantredende ambtsdrager: Heleen Stam 
 
Opdracht 
 
Gebed  
 
Belofte en bevestiging 
 
Zegenbede  
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Aanvaarding door de gemeente: (we gaan staan) 
Gemeente van Christus, 
belooft u haar te aanvaarden, 
haar te omringen met uw meeleven, 
haar te dragen in uw gebeden 
en met haar mee te werken in de dienst 
aan de Eeuwige en zijn Rijk, 
wat is daarop uw antwoord? 
Antwoord: ja, dat beloven wij! 
(we gaan zitten) 
 
Zingen – Lied 970 vers 3 – 5  
 
Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
Elke bede wordt beantwoord met een gezongen acclamatie 
lied 367k 
  

 
 
 
Mededelingen voor de gemeente en collecte. 
De 1ste rondgang is bestemd voor de diaconie voor Ronald 
Mc Donald Kinderfonds. 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 
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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 

 
 

Dienst van de Tafel 
 
Tafellied: Zangen van Zoeken en Zien 620 

 
 
als je brood deelt deel je hart 
als je hart deelt komt er hoop 
 
als je brood deelt deel je lijf 
als je lijf deelt word je een 
 
als je brood deelt deel je pijn 
als je pijn deelt is er trouw 
 
als je brood deelt word je klein 
als je klein wordt word je sterk 



6 

 

als je brood deelt wordt het licht 
als het licht wordt komt het goed  
 
als je brood deelt word je brood 
als je brood wordt word je mens 

 
Nodiging 

 
Tafelgebed 
V: De Heer zal bij u zijn! 
A: DE HEER ZAL U BEWAREN. 
V: Verheft uw hart! 
A: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER. 
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God! 
A: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 

 
Zingen – lied 568a 
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Voorganger: 
Gij die ons in het leven roept en ieder kent bij name, 
wij bidden U en zoeken U, Bron van alle licht. 
Gij die de mensen liefhebt tot liefde hebt geschapen, 
wij zegenen Uw maaksel: mensen naar Uw beeld. 
Gezegend zij die vrienden zijn, elkaar een steun en toeverlaat,  
die delen brood en leven, die heiligen Uw Naam. 
Gezegend zij die strijden voor vrede en gerechtigheid, 
gezegend de geduldigen die uitzien naar Uw toekomst. 
Gezegend is de nieuwe mens die onze hoop verankert, 
die spreekt en is Uw eigen woord, vriendschap en waarheid. 
Gebroken knecht, minste mens, dienaar van Uw trouw 
die leeft ons voor ten dode toe: Jezus Messias. 
 
Zingen  
Ubi caritas et amor. 
ubi caritas Deus ibi est. 
 
Voorganger: 
De avond voor zijn slavendood nam Hij het brood en zei: 
“Neemt en eet dit is mijn lichaam gebroken voor u.” 
De beker gaf Hij rond en zei: “Dit is het nieuw verbond, 
mijn bloed voor u vergoten drinkt hiervan gij allen.” 
Gezegend zij die doen als Hij en opstaan tegen alle dood, 
ademen zijn Geest, die leven naar Zijn woord. 
Gij die ons mensen hebt gemaakt, bekleed ons met Zijn Naam. 
maak ons nieuw en zegen ons, schenk ons aan elkaar. 
 
Zingen  
Ubi caritas et amor. 
ubi caritas Deus ibi est. 
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Onze Vader – gezongen – lied 369b 
 
Wij wensen elkaar de vrede van Christus  
 
Wij  delen brood en wijn 

 
 

Tijdens de deling zingen we: 
Ubi caritas et amor. 
ubi caritas Deus ibi est. 

 
 
Dankgebed 
 
 
Slotlied – Psalm 127a (uit Psalmen Anders) 
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2. Een land waar jong en oud tezamen aarden, 

elkaar in ogen zien, verbonden zijn, 
een aarde die bewaard wordt in haar waarde, 
waar allen veilig en geborgen zijn. 

 
3. Met zoveel werken, woorden, zwoegen, zweten, 

dat je dat huis, die stad, dat land opbouwt, 
en in geloof en hoop en liefde weten, 
dat je je leven daaraan toevertrouwt. 

 
4. Wie zo bestaat en volhoudt zo te leven, 

mag dankbaar uitzien op de levensreis, 
vermoedt in alle goeds dat wordt gegeven: 
daar is de zachte hand van God nabij. 

 
Zegen  
V:  Gezegend je vingers 

dat zij begaanbare wegen zullen wijzen. 
Gezegend je oren 
dat zij het geroep van hen die pijn hebben zullen horen. 
Gezegend je ogen 
dat zij in ieder mens het verhaal van God mogen zien. 
Gezegend je schouders 
dat zij tot steun mogen zijn. 
Gezegend je lippen 
dat zij troost mogen spreken. 
Gezegend je handen 
dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven. 
Gezegend je voeten 
dat zij vrede mogen brengen waar ze gaan. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 

A: - gezongen: Amen, Amen, Amen 
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Orgelspel 
 
Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd om Heleen te 
feliciteren onder het genot van een kop koffie, thee of 
limonade. 
 

 

 

Aan deze dienst werkten mee: 

 
Voorganger:   da. Gonny de Boer   
Ouderling van dienst:  Trix Pruim  
Organist:   Roelof Kuik 
Lector:    Tineke Gelmers 
Kindernevendienst:  Erik Bulthuis 
Techniek:   Rein Nijboer 
Koster:   Wilma Naaijer 
 
 
 
 
Diensten voor de komende twee weken: 
 
Vesper 
Aswoensdag 22 februari – aanvang 19.30 uur in de 
Sebastiaankerk te 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
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Zondag 26 februari – eerste zondag in 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  
 
Zondag 5 maart – tweede zondag in de veertigdagentijd - 
dienst om 10.00 uur in de kerk van Woltersum 
Voorganger ds. J. Koopmans uit Eelde 
 
Vesper – woensdag 8 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  
 
Activiteiten in kerk/stee 

Pelgrimeren 
Zaterdag 4 maart – vertrek om 9.00 uur vanaf H. 
Westerplein. We wandelen in en rond Zuid – en 
Noordwolde. Voor opgave: linamensinga@hotmail.com 
of linamensinga@marenland.org of 0643139402 
 
Creatieve avond 

Donderdag 9 maart – aanvang 19.30 uur in de 
Hoeksteen te Ten Post. Opgave bij Jeannette Mulder 
mulderjt@hetnet.nl 

mailto:riaziengs@ziggo.nl
mailto:w.naaijer63@gmail.com
mailto:riaziengs@ziggo.nl
mailto:w.naaijer63@gmail.com
mailto:linamensinga@hotmail.com
mailto:linamensinga@marenland.org
mailto:mulderjt@hetnet.nl
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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 
Het thema in de veertigdagentijd is : Uit liefde voor jou. 
Daar sluiten we ons graag bij aan met ons nieuwe 
collectedoel voor februari: Ronald Mc Donald 
Kinderfonds. 
 
Zieke kinderen voelen zich beter met hun ouders, 
broertjes en zusjes in de buurt. Ouders houden graag de 
zorg beter vol met een rustplek dicht bij hun zieke kind. 
Want als je hele wereld op de kop staat door ziekte of 
zorg, is als familie bij elkaar zijn het belangrijkste. Dat 
kan in de Ronald Mc Donald Huizen, daar zijn gezinnen 
dag en nacht op loopafstand van het ziekenhuisbed. 
Samen het verschil maken voor ouders en hun zieke 
kind. Wij bevelen van harte deze collecte bij u aan. Heb 
hart voor het zieke kind en zijn/haar familie. 
 


