
 
ORDE van DIENST voor ZONDAG 12 maart 2023 

 
 
 

Zondag Oculi 
 

Derde zondag in de veertigdagentijd 
 
 
 

 
 

 
 

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 283  vers 1 - 5 
 
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 
 
Kyriëgebed, gezongen (voorganger en gemeente) uit Zangen 
van Zoeken en Zien – lied 338 
 

 
 
v: Om hun leven, hun zoeken hun vinden 
a: Wees aanwezig Heer, ontferm U, Heer 
v: om hun vinden om hun falen 
a: Wees aanwezig…  
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v: om hun falen, hun vallen, hun opstaan 
a: Wees aanwezig…  
v: om de mensen, hun kinderen, hun toekomst 
a: Wees aanwezig…  
v: om hun toekomst, hun rust en hun onrust 
a: Wees aanwezig…  
v: om hun onrust, hun eeuwig verlangen 
a: Wees aanwezig…  
v: om hun verlangen, hun hartstocht, hun jeugd 
a: Wees aanwezig…  
v: om hun jeugd, hun sterkte, hun zwakte 
a: Wees aanwezig…  
v: om hun namen, hun leven en sterven 
a: Wees aanwezig…  
v: om uw Zoon, de eerste de laatste 
a: Wees aanwezig…  
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van het Woord. 
 
Met de kinderen …………………………….. 
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Zingen – projectlied op melodie van lied 536 

 
  De kinderen gaan naar de nevendienst 

 
Schriftlezing – Exodus 17 vers 1-7 
 
Zingen – lied 605 vers 1 -5 
 
Evangelielezing – Johannes 4 vers 1-30 
 
Zingen – Psalm 42 vers 1 en 3 
 
Overweging  
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Zingen – lied 653 vers 1, 3 en 7 
 
     De kinderen komen terug  
 
Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
Elke bede wordt beantwoord met lied 368d 
 
Onze Vader gezongen – lied 369b 

 
Mededelingen voor de gemeente en collecte. 

- De 1ste rondgang is bestemd voor de diaconie voor 
Jongeren in Bangladesh. 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 – lied 32 uit Zangen van Zoeken en Zien 

 
 
2.  Schenk ons een woord als wij U roepen. 

Wees ons een licht op onze weg 
Wil ons niet eindeloos beproeven 
Toon dat het waar is wat Gij zegt 

 
3.  Ga voor ons uit in nacht en duister 

Wek in ons hoop voor elke dag 
Maak u niet waar in macht en luister 
Maar in een mens die op ons wacht 

 
4.  Schenk ons het brood om van te leven 

Toon ons de mens die op ons bouwt 
En onze kracht wordt tot vergeven 
Naam die ons duurzaam gaande houdt 

 
Zegen – afgesloten met gezongen AMEN. 
 
Orgelspel 
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade 
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Aan deze dienst werkten mee: 

 
Voorganger:   da. Gonny de Boer 
Ouderling van dienst:  Ben Bosch 
Organist:   Hendrik Ritsema 
Lector:    Wilma Dam 
Kindernevendienst:  Erik Bulthuis 
Techniek:   Rein Nijboer 
Koster:   Wilma Naaijer 
 

  
 

 

Diensten voor de komende twee weken: 
 
 
Vesper – woensdag 15 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 19 maart – vierde zondag in de veertigdagentijd - 
dienst om 10.00 uur in de kerk van Woltersum 
Voorganger da. Gonny de Boer 
 
Vesper – woensdag 22 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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Zondag 26 maart – vijfde zondag in de veertigdagentijd - 
dienst om 10.00 uur in de kerk van Woltersum 
Voorganger da. H, Huizinga uit Bedum 
 
Vesper – woensdag 29 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 
 

Middaggebed 
Vrijdag 17 maart – aanvang 12.00 uur in de pastorie. 
 
Eet mee in stee 
Donderdag 23 maart – aanvang 18.00 uur in Kloosterstee. 
Opgave bij Willy Westerhof willywesterhof@hoymail.com of 
0503022244 
 
Meditatie 
Donderdag 23 maart – aanvang 19.30 uur in Kloosterstee. 
 

mailto:riaziengs@ziggo.nl
mailto:w.naaijer63@gmail.com
mailto:willywesterhof@hoymail.com
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Projecten: 
 

Paasgroetenactie 2023 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen 
gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan 
gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in 
het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in 
Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma 
het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. 
“Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt 
opengebroken. Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. 
Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.” 
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart 
krijgen 

 
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 maart mag u koffie, thee en 
paaseitjes inzamelen. 
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Diaconale collecte 
Het thema in de veertigdagentijd is : Uit liefde voor jou. 
Daar sluiten we ons graag bij aan met ons nieuwe 
collectedoel in maart. Mogelijkheden creëren voor de 
jongeren in Bangladesh. 
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. 
Een van de redenen hiervoor is dat veel opleidingen in 
Bangladesh niet goed aansluiten bij wat er op de 
arbeidsmarkt nodig is. Zo is er bijvoorbeeld een groot 
tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden 
jongeren uit India aangetrokken om dat werk te doen. 
Kerk in Actie gaat samen met een lokale 
partnerorganisaties 300 jongeren een leer-werktraject 
aanbieden, bijvoorbeeld als elektricien, meubelmaker 
enz. Jongeren worden vervolgens begeleid naar werk of 
krijgen ondersteuning om een eigen bedrijf kunnen 
starten. 
Met uw bijdrage in de collecte steunt u het werk van 
Kerk in Actie en geeft u jongeren in Bangladesh de 
mogelijkheid om een toekomst op te bouwen. Hartelijk 
dank! 
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Liturgisch bloemschikken in de veertigdagentijd. 
 
Uit liefde voor jou. 
 
Als basis gebruiken we de komende weken kronkelige takken zoals hazelaar 
en kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van 
de ander, dan is het niet een rechtlijnige pad maar een route met 
onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. 
Samen met een symbolische toevoeging van bloemen, grassen, takken, 
zand, stenen maken we de lezingen in deze tijd zichtbaar. De eerste 
schikkingen hebben een sober karakter, zoals de veertigdagen ook sober 
beginnen. De liturgische kleur is de hele periode paars. Naarmate we 
dichter bij Pasen komen worden de schikkingen ook kleurrijker en 
uitbundiger van karakter. 

 
Zondag 12 maart – Johannes 4 vers 5-26 
Kloven 
 
In het evangelie van Johannes is een Samaritaanse vrouw, de eerste 
die hoort wie Jezus. Deze vrouw valt ook buiten de  gemeenschap. In 
feite ligt er een enorme kloof tussen deze vrouw en Jezus en dat is 
juist hetgeen wat hen verbindt. Het gaat om de geest en de 
waarheid. God zoekt mensen zonder bedrog die zijn hart zoeken, 
ongeacht status of afkomst. Geloof ontdekken bij mensen, die om 
wat voor reden ook, mijlen ver bij je vandaan staan. 
 
Schikking. 
Vandaag staan grassen en een waterplant centraal. Doordat het op een 
spiegel staat reflecteert het, zoals wij ook ons leven reflecteren. 

 
Bronnen van inspiratie 
Spiegels met gedachten 

Verbinding voor mij en jou 
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