
Protestantse Gemeente Eben-Haëzer  
Klazienaveen/Nieuw Dordrecht 

www.pgeben-haezer.nl 
 

  

 

 
Klazienaveen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2398-Eben-Haezer 

 

Voorganger: Ds. Jumelet, namens de kerkenraad zijn aanwezig: Geert Velzing, Erna van de Brand en 

Marianne Snippe, organist: Gea Fictorie, lector: Martje Ellen, technische ondersteuning: fam. Luitjens. 
 

Lied voor de dienst (zie achterkant) 

Welkomstwoord     

Psalm 84: 1,4     

Stilgebed      

Onze hulp en groet     

Klein Gloria  

Verootmoediging 

Leefregel       

Zingen: lied 286: 1,2,3    

Woordbediening     

Gebed 

1ste schriftlezing: Psalm 121    

2de schriftlezing: Marcus 8: 22-26   

Zingen: Lied 422: 1,2,3 

Verkondiging 

Zingen: Lied 825: 1,4,5 

Gebeden 

Slotlied 653: 1,7  

Zegen 

Lied 415:3  

Orgelspel bij uitgang: Hatikva 

 

Collecten: 1e diaconie, 2e kerk, 3e onderhoud gebouwen 

 

Pastoraat 

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling, die wij als familie ontvingen 

tijdens het ziek zijn en bij het overlijden van onze vader, onze opa en “ouwe” opa 

Gerben Pol 
Alie en Roelof Post, kinderen en kleinkinderen. 
 

Bloemen 

De bloemen zijn afgelopen week naar de fam. J. Nell, de Kwakel en naar Aly Slagter, Evert ten Napel-

flat, gebracht als bemoediging, medeleven of groet van de Eben Haëzer gemeente.  

Een bloemengroet, hiervoor ontvingen we deze maand € 6,50. 

Hartelijk dank, namens de diaconie. 
 

Israëlzondag 

De eerste zondag in oktober is het in de Protestantse Kerk Nederland en veel andere kerken Israëlzondag. 

Op deze zondag wordt (extra) aandacht besteed aan de plaats van Israël in Gods plan. Dit jaar is dat op 2 

oktober! 

U ontvangt vandaag een uitgave van de Protestantse kerk Nederland, een brochure met als thema: “Op weg, 

ontmoeting met het Jodendom”, de brochure “Israël in beeld” en een magazine voor jongeren: “Isreality”, beiden 

een uitgave van Christenen voor Israël. Daarbij een kaart met gebeden voor Israël.  

We willen met deze zondag en de magazines belangstelling opwekken voor de joodse wortels van het christelijk 

geloof en deze verkennen, invulling geven aan hun betekenis voor geloven en kerk-zijn in deze tijd, en inspire-

ren tot de Joods-Christelijke dialoog. 

 
Wilt u meer weten over de rol van het land en volk Israël vroeger, vandaag en in de toekomst? Luister naar 
de Bijbelstudie van ds. Theo Niemeijer: 

https://youtu.be/XAM6xkrOGbs 
 

Zondag 
2 oktober 

2022 

http://www.pgeben-haezer.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2398-Eben-Haezer
https://youtu.be/XAM6xkrOGbs
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Kringloop het Oude Kostershuis  
Langestraat 76, 7891 GD KLAZIENAVEEN 

IEDERE WOENSDAGMORGEN GEOPEND VAN 9.00-11.30 UUR 

Op zaterdag 8 oktober zijn wij geopend van 8.30-12.00 uur. Op vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur 

gaan we de voorbereidingen treffen. Wilt u meehelpen, dan bent u van harte welkom. 

De opbrengst in de maand september is € 750,00 
 
 
 
 

Kopij kerkgroet uiterlijk donderdag 20.00 uur inleveren bij B. Fictorie: b.fictorie@ziggo.nl 

 
------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Bijbelavond  “Schatgraven in de brieven van Johannes” door Dato Steenhuis 
Dinsdag 11 oktober is het thema “Hebben gelovigen een voorspraak bij God de Vader”? 

De avond begint om 20.00 uur. Er is gelegenheid tot vragen stellen. Koffie en thee zijn gratis. 
Locatie: mr. H. Smeengestraat 4, 7815 XT Emmen. (Emmermeer) 

 

 

Lied voor de dienst: 

 

Jeruzalem, o eeuw'ge gouden stad 

Stad van het licht, waar iedereen op wacht. 

De gouden zon, de heuvels in het rond  

de heil'ge stede, stad van Gods verbond. 

 

Jeruzalem, geef dat wij door uw poort 

komen tot u en leven naar Gods woord. 

De stad waar droefheid niet meer zal bestaan 

Jeruzalem, laat mij naar binnen gaan 

 

Jeruzalem, de stad waar liefde woont. 

De plaats waar God in licht en glorie troont. 

Gen rouw, geen nood, geen onrust en geen haat, 

Breng ons o Heer, daar waar Uw stede staat. 

 

Jeruzalem, 'k aanschouw met eigen oog 

eens uw contouren aan de hemelboog  

als ik verlost en horend naar Gods stem 

zal ingaan tot het nieuw Jeruzalem 


