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Protestantse Gemeente Erica 

Protestantse Gemeente Eben-Haëzer Klazienaveen/Nieuw Dordrecht 
Protestantse Gemeente Zwartemeer 

Uitzending vanuit Eben-Haëzer te Klazienaveen: www.kerkdienstgemist.nl -> Erica 
Voorganger: Ds. R. Wijnsma uit Emmen, aanvang 9.30 uur. 
Lector: Grietje Velzing - Namens de kerkenraad: Ina Truin 

Technische ondersteuning: Henk Wijnbergen 
 
 
Lied voor de dienst: Amazing Grace 
 
Welkomstwoord ouderling   
   
Voorbereiding  
      
Intochtslied: Psalm 84 – Hoe lieflijk, hoe goed is mij, 
Heer 
 
Stil Gebed  
 
Votum en Groet   
 
Muziek: Klein Gloria  
 
Aanvangswoord  
 
Gebed  
 
Lied 936 - Luister naar de wind 
 
Schriftlezingen:  
I Koningen 18: 1-15 
Johannes 21: 17-24 
 
 
 

Gezang 487: De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
Ben ik opnieuw geboren en getogen 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht 
Gaf mij een levend hart en nieuwe ogen 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
En zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen 
 
Gij geeft het Uw beminden in de slaap 
Gij zaait Uw naam in onze diepste dromen 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
Zoals de regen neerdaalt in de bomen 
Zoals als de wind, wie weet waarheen hij gaat 
Zo zult Gij uw beminden overkomen 
 
Overdenking 
 
Lied 975 - Geest van hierboven 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Slotlied 653 - U kennen uit en tot U leven 
 
Zegen 
 
Lied na de dienst: Abba Vader 

 
Bloemen 

De bloemen zijn met een groet van de gemeente gebracht naar Dinie Schepers, 
Brugstraat 40. 
Het tweede missionaire boeket is gebracht naar Andrea Hidding, Doorndistel 37. 
 
 

ZONDAG 

16 
mei 

2021 

http://www.pgeben-haezer.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


 
 

Het Oude Kostershuis 
22 mei a.s. wordt er een garageverkoop gehouden aan de Langestraat tussen de ovonde en de Korte-
straat en wij zijn van plan om dan ook open te gaan met een grote buitenverkoop. Ook zullen er buiten-
planten worden verkocht, o.a. hanging baskets. Hierover krijgt u binnenkort meer informatie. We kunnen 
nog steeds tweedehands spullen gebruiken, deze kunt u op woensdagmorgen tussen 9.00-11.00 uur 
brengen. In overleg kunnen de spullen ook gehaald worden. 

 
Opbrengst Het Oude Kostershuis april: € 1000, =, tevens is er deze week voor € 250, = 
aan oud ijzer weggebracht.  
 

 
 

 
Vesper 

A.s. woensdagavond om 19.30 uur is er weer een Vesper. Deze keer: Taal 
Op www.kerkdienstgemist.nl en dan naar Erica. 

 
Op weg naar Pinksteren 

Vanwege de Corona-maatregelen laten de meeste kerken nog nauwelijks kerkgangers toe.  
Om iets extra’s te bieden aan bemoediging en contact, zenden de gezamenlijke kerken van Ker-

ken met Vaart iedere woensdagavond tot Pinksteren om 19.30 uur een korte dienst uit.  
Vast onderdeel is een buiten opgenomen filmpje aan de hand van de volgende thema’s  

die allemaal te maken hebben met Pinksteren: 
 19 mei: Taal 

Iedere dienst zal uitgezonden worden vanuit het Kruispunt te Erica  
te vinden via www.kerkdienstgemist.nl -> Erica -> Het Kruispunt. 

De diensten zijn ook op een later tijdstip terug te kijken. 
 

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

Psalm 122 
 
Een pelgrimslied, van David. Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen naar het 
huis van de HEERE gaan!  
Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem!  
Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is.  
Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de HEERE, naar de ark van de getuigenis 
van Israël, om de Naam van de HEERE te loven.  
Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David.  
Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben.  
Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten.  
Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu: Vrede zij in u!  
Omwille van het huis van de HEERE, onze God, zal ik het goede voor u zoeken.  
 

===== 

 

Want zo zegt HEERE van de legermachten: wie jou (Israël) aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.                                                                         

(Zacharia 2:8). 

 
 

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