
 
ORDE van DIENST voor ZONDAG 26 maart 2023 

 
 
 

Zondag Judica 
 
 
 

Vierde zondag in de veertigdagentijd 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

KLOOSTERKERKGEMEENTE 
TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN 

Aanvang dienst 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 754 vers 1, 2 en 3 
 
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 
 
 
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 – Ezechiël 18 vers 1-4 en vers 30-32 
 
Zingen – Psalm 150A vers 1 t/m 4 
 
Evangelielezing – Mattheüs 21 vers 23-32 
 
Zingen – lied 315 vers 1, 2 en 3 
 
Overweging  
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Zingen – lied 221 vers 1, 2 en 3 
 
     De kinderen komen terug  
 
Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
Elke bede wordt beantwoord met  
 
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. 
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 
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 
 
Slotlied – lied 726 vers 1, 5 en 6 
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Zegen – afgesloten met gezongen AMEN. 
 
Orgelspel 

 
 Na de dienst is er koffie, thee en limonade 
 

Aan deze dienst werkten mee: 

 
Voorganger:   da. H. Huizenga uit Bedum 
Ouderling van dienst:  Lenie Havinga 
Organist:   Piet Groenendijk 
Lector:    Joke van Bruggen 
Kindernevendienst:  Hanneke Staal 
Techniek:   Jan Pruim 
Koster:   Wilma Naaijer 
 

  
 

Diensten voor de komende twee weken: 
 
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  
 

mailto:riaziengs@ziggo.nl
mailto:w.naaijer63@gmail.com
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Zondag 2 april – zesde zondag in de veertigdagentijd - 
Palmpasendienst om 10.00 uur in de kerk van Ten Boer 
Voorganger da. Gonny de Boer 
 
Vesper – woensdag 5 april 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  
 
Donderdag 6 april – Witte donderdag – viering van 
schrift en tafel.  
Dienst om 19.30 uur in de Kloosterkerk Ten Boer. 
Voorganger da. Gonny de Boer 
 
Vrijdag 7 april – Goede Vrijdag – dienst om 20.00 uur in 
de Kloosterkerk Ten Boer.  
Voorgangers – lectoren 
 
Zondag 9 april – Paasochtend  
Vroegdienst om 6.45 uur bij en in de kerk van Woltersum 
Na de dienst is er een ontbijt in Voorhof. Alle info volgt in 
de komende nieuwsbrief. 
 
Activiteiten in kerk/stee 
 
Pelgrimeren 
Zaterdag 1 april – vertrek om 9.00 uur vanaf H. Westerplein. 
We gaan deze keer naar het Middag-Humsterland en wandelen 
in en rond Saaksum-Oldehove. Opgave voor vrijdag 31 maart bij 
Lina Mensinga linamensinga@hotmail.com of 
linamensinga@marenland.org of 0643139402 

mailto:riaziengs@ziggo.nl
mailto:w.naaijer63@gmail.com
mailto:linamensinga@hotmail.com
mailto:linamensinga@marenland.org
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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 maart mag u koffie, thee en 
paaseitjes inzamelen. 
Voor de maand april mag u meelproducten inzamelen 

 
 

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 26 maart – Johannes 11 vers 1-4 en Johannes 17 vers 
17-44 
Leven uit geloofsvertrouwen 
 
Troost beweegt de menigte om naar Bethanië te gaan. Er 
gebeurt iets dat hier totaal haaks op staat. Jezus komt niet om 
te troosten maar begint te praten over het leven. Hij schuift de 
dood aan de kant en spreekt over tot leven wekken. “Wie in mij 
gelooft zal leven, ook als men sterft”. 
 
Schikking. 
We hebben voor deze zondag een krans gemaakt van wilgentakken.  
De krans symboliseert  het leven, zonder begin en eind.  Er tussen 
komen strobloemen, die herinneren ons aan het aardse leven.  
Groene grassen en roze tulpen maken de cirkel levend. 

 
Cirkel vol 

Ogenschijnlijk dode bloemen 
Zijn levende herinneringen 

Liefde voor jou 


