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KERKDIENSTEN 

 

Wij beginnen weer heel voorzichtig met de kerkdiensten. Hierbij alvast de voorwaarden. 

U meldt u aan als u een kerkdienst wilt bijwonen. Dit kan bij Geert Velzing, tel. 0591-393060, 

06-10558508 of via de mail gvelzing@outlook.com 

Wij houden ons aan de op dat moment geldende regels van het RIVM. U dient bij binnenkomst 

van de kerk uw handen te ontsmetten, uw naam wordt genoteerd. De diakenen brengen u dan 

naar uw plaats. 

Bij het verlaten van de kerk dient u de instructies van de diakenen op te volgen. 

Uiteraard kunt u de kerkdienst ook beluisteren via kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10202 

 

Voorganger:   D. de Jong 

Ouderling van dienst:  G. Velzing-Hessels 

Collectes:   1ste Pastoraat 2de Kerk 3de onderhoud gebouwen 

Organist:   Martin Hof  

 
Thema: over angst en tegenwind. 

 

Welkom 

 

Het orgel speelt en wij lezen de woorden 

mee van psalm 42 vers 1 en 7 

   
 

Evenals een moede hinde 

 naar het klare water smacht, 

 
schreeuwt mijn ziel om God te 

vinden, 
 die ik ademloos verwacht. 

 Ja, ik zoek zijn aangezicht, 

 God van leven, God van licht. 

 Wanneer zal ik Hem weer loven, 

 

juichend staan in zijn voorhoven? 

Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, hoop op 

God en wees geborgen. Hij verheft 

wie nederviel. Eens verschijn ik 

voor den Heer, vindt mijn ziel het 

danklied weer: Hij, mijn God, Hij 
heeft mijn leven altijd aan de dood 

ontheven.  

Votum en groet 

 

Groot is uw trouw o Heer,  lied 170 evange-

lisch liedboek, het orgel speelt en wij lezen 

de woorden mee 

 
Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Va-

der 

Er is geen schaduw van omkeer bij U 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu 

 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw 

trouw, o Heer 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond 

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt 

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de 
toekomst 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw 

trouw, o Heer 

iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond  

 

Gebed 

 
Lezen:  Marcus 6 de verzen 45 tot 56 

 

Lied 7 J.d.H. als ge in nood gezeten geen 

uitkomst ziet  het orgel speelt en wij lezen 

de woorden mee 

 
Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet, 

wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet. 

Vrees toch geen nood, 's Heren trouw is 

groot, 
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en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgen-

rood. 
Schoon stormen woeden, ducht toch geen 

kwaad; 

God zal u behoeden, uw toeverlaat. 

 

God blijft voor u zorgen, goed is de Heer 
en met elke morgen, keert Zijn goedheid 

weer. 

Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst 

ziet, 

groter dan de Helper, is de nood toch niet. 

Wat ons ontviele, Redder in nood, 
red slechts onze ziele, uit zond' en dood.  

 

Lezen 1 Johannes 4 vers 18 

 

Lied: 935 NLB je hoeft niet bang te zijn al 
gaat de storm tekeer, het orgel speelt en wij 

lezen de woorden mee 

 

Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaat de storm tekeer, 

leg maar gewoon je hand, 
in die van onze Heer. 

 

Je hoeft niet bang te zijn, 

als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur, 

rondom je leven zijn. 
 

Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit.  

Verkondiging 

 
Lied: Lopen op water you tube het lied van 

Elise Mannah 
https://www.youtube.com/watch?v=B3DD-WEqOP4 

 

Bidden en danken 

 

Lied 78 opwekking  Hou vol, het lied van 

Kees Kraayenoord en Joke Buis  
https://www.youtube.com/watch?v=Kw1cHugjelA 

 
Zegen 

 

Lied 456, zegen ons algoede, het orgel 

speelt en wij lezen de woorden mee 

 

Zegen ons Algoede,  
neem ons in Uw hoede 

en verhef Uw aangezicht, 

over ons en geef ons licht. 

 

Stort, op onze bede, 
in ons hart Uw vrede, 

en vervul ons met de kracht, 

van Uw Geest bij dag en nacht. 

 

Amen, amen, amen, 

dat wij niet beschamen, 
Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, Uw naam ter eer.  

 

Bloemen 

Op 5 september zijn de bloemen met een groet van de gemeente gegaan naar Marga Gers.  

En op 13 september zijn de bloemen met een groet van de gemeente gegaan naar Mevr. Vos-
Reinders. 

 

DIENST 27 september 

Voorganger:   Ds. Oldenhuis 

Ouderling van dienst:  G. Velzing 

Collectes:   1ste Pastoraat 2de Kerk 3de onderhoud gebouwen 

Organist:   Martin Hof 

 

DIENST 4 oktober 

Voorganger:   Gerda van Vliet 

Ouderling van dienst:  J. de Wolde 

Collectes:   1ste Pastoraat 2de Kerk 3de onderhoud gebouwen 

Organist:   Gea Fictorie 

 

DIENST 11 oktober 

Voorganger:   Ds. H. Jumelet 

Ouderling van dienst:  W. v.d. Brand 

Collectes:   1ste Pastoraat 2de Kerk 3de onderhoud gebouwen. 

 

Kleintje rommelmarkt 
Op zaterdag 3 oktober wordt er weer een kleintje rommelmarkt gehouden van 9.00-12.00 uur.  

We kunnen nog steeds uw goede, gebruikte spullen gebruiken. Wilt u helpen op 3 oktober, u 

kunt dit doorgeven aan Elze en Bareld. Uiteraard bent u van harte welkom. 

 

Kopij kerkgroet tot donderdag 20.00 uur bij B. Fictorie, email: b.fictorie@ziggo.nl 

mailto:b.fictorie@ziggo.nl

