
 

ORDE van DIENST voor ZONDAG 13 september 2020  

 

 

 

 

Dertiende zondag van de zomer 

 

 

Startdienst met het thema: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KLOOSTERKERKGEMEENTE 

TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN 

 

Aanvang startdienst 10.00 uur in de Kloosterkerk van  Ten Boer  
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Dienst van de voorbereiding 

 

Orgelspel  

 

Welkom  
Allen gaan staan 

 

Cantors zingen lied 280 vers 1, 2 en 3 “De vreugde voert ons naar 

dit huis” U mag mee neuriën  

 

 
 

2. Dit huis van hout en steen, dat lang 

 de stormen heeft doorstaan, 

 waar nog de wolk gebeden hangt 

 van wie zijn voorgegaan. 

 

3. dit huis, dat alle sporen draagt 

 van wie maar mensen zijn, 

 de pijler die het alles draagt, 

 wilt Gij die voor ons zijn? 

 

Stil gebed 

 

Votum, groet en Drempelgebed     
Allen gaan zitten 
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Cantors zingen lied 280 vers 4  U mag mee neuriën 

 

4. Zal dit huis, een plaats zijn waar 

 de hemel open gaat, 

 waar Gij ons met uw engelen troost, 

 waar Gij U vinden laat? 

 

 

Kyriëgebed + cantorij beantwoord met Taizé lied “Heer ontferm U” 

1ste keer voorganger, 2de keer cantorij na elke gebedsintentie 

 

 

Cantors zingen lied 868 vers 1 en 2 “Lof zij de Heer”U mag mee neuriën 
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2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 

Hij die u leidt, 

zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

Dienst van het woord 

 

Gebed bij de opening van het Woord. 

 

Lezing – 1 Korinthe 13 vers 1-13 

 

Inleiding op de Vlogs – Jaarthema: “Het goede leven” 

 

Uitleg en verkondiging  
 

Cantors zingen lied 275 vers 1, 2, 3, 4 en 5 “Heer ons Heer, hoe 

zijt Gij aanwezig” U mag mee neuriën 

 

 
 

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

 Niet hoog en breed van ons vandaan, 

 Gij zijt zo menselijk in ons midden 

 Dat Gij dit lied wel zult verstaan. 



5 

 

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

 En niemand heeft U ooit gezien. 

 Maar wij vermoeden en geloven 

 Dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 

4. Gij zijt in alles diep verscholen, 

 In al wat leeft en zich ontvouwt. 

 Maar in de mensen wilt Gij wonen 

 Met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

 Waar ook ter wereld mensen zijn, 

 Blijf zo genadig met ons bezig, 

 Tot wij in U volkomen zijn. 

 

Dienst van gebeden door de lector 

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. 

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. 
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Mededelingen voor de gemeente. 

Er mag nog niet gecollecteerd worden. 
In de maand september collecteren we voor de Hospice in Appingedam en Groningen. 

Als sterven dichterbij komt en het thuis niet meer kan: Stichting De Schutse en 

Gasthuis Groningen leveren al jaren een waardevolle bijdrage aan vrijwillige palliatieve 

terminale zorg in Noordoost-Groningen. Dat doen we met veel toewijding in onze 

hospice en in de thuissituatie. In het hospice bent u nooit alleen. Vrijwilligers en 

beroepskrachten werken nauw samen. Wat de mensen van het hospice verbindt is 

aandacht, toewijding en respect. De vrijwilligers zijn zorgvuldig geselecteerd en 

hebben een goede opleiding gehad. De verpleegkundigen zijn ervaren in palliatieve 

verpleegkundige zorg. En doen dit werk met veel liefde. Steun ons met uw gift. 

 

- Collecte diaconie voor de Hospice kan worden overgemaakt op NL04 RABO 0306 

3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen 

- Collecte voor algemeen kerkelijk werk van de kerkrentmeesters kan worden over 

gemaakt op NL11 RABO 0306 3231 41 t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-

Woltersum-Sint Annen 

-  

Cantors zingen lied 416 vers 1, 2, 3 en 4 “Ga met God en Hij zal 

met je zijn” U mag mee neuriën 
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2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen – afgesloten met gezongen AMEN. 

 

Orgelspel 

 

Na de dienst is er koffie en thee. Als het kan, buiten! 

Volg de aanwijzingen van de koster en ouderling van dienst op. 

 

 

 

 

 

 

Aan deze dienst werkten mee: 

Voorganger:   mw. Lidy Luinstra uit Groningen  

Ouderling van dienst:  Wilma Naaijer 

Organist:   Piet Groenendijk 

Koster;   Gerda Mensinga 

Lector:   Lenie Havenga en Ria Ziengs 

Cantors:   Gerardus Buruma, Louise van Faassen,  

    Marco Gerbrandy, Lenie Havinga,  

Dineke Klasens. 
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Diensten voor de komende twee weken: 

 

Zondag 20 september – dienst om 10.00 uur in de Kloosterkerk te Ten 

Boer. Voorganger ds. mw. H. Huizinga uit Bedum. 

 

Zondag 27 september – bevestigingsdienst van ambtsdragers om 12.00 

uur in de Kloosterkerk te Ten Boer.  

Voorganger ds. Jan Wilts uit Noorddijk. 

Vooraf koffie vanaf 11.15 uur, als het mogelijk is buiten! 

 

Activiteiten in kerk/stee 

 

Middag gebed 

Vrijdag 18 september – aanvang 12.00 uur in koor van de Kloosterkerk 


