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Orde van dienst 

Voorganger   : ds. E. Akkerman 

Ouderling van dienst  : G. Velzing-Hessels 
Diakenen   : M. Doornbos en S. Schoe 

Organist   : M. Hof 

Collecten   : 1e pastoraat, 2e kerk, uitgang onderhoud gebouwen 

Welkom    : fam. W. Dorst 

 
Liturgie 

 Voor de dienst: Zingen: Bescherming is er bij de Heer – Melodie: Lied 90a NLB 
 (O God, die droeg ons voorgeslacht) 

Bescherming is er bij de Heer    Zijn engelen waken over ons  

Beschutting voor de nacht     God laat ons niet alleen  

Hij is een toevlucht en een burcht    waar wij ook zijn, Hij is nabij  

Houdt over ons de wacht     beschermend om ons heen 
 

De Heer bevrijdt wie zijn verstrikt    En roept een mens, hij vindt gehoor  

brengt ons in veiligheid     God is er in zijn nood  

zijn vleugels spreidt Hij om ons heen   ons leven wordt door Hem verhoogd  

Hij geeft geborgenheid.     is sterker dan de dood 

 
Al is er moeite en verdriet  

al doet het leven pijn  

de Allerhoogste is een schild  

Hij zal er voor ons zijn. 

 Welkom  

 Zingen: Lied 90: 1 NLB 

 Stil Gebed 

 Bemoediging en Groet 

 Klein Gloria – Lied 195 

 Zingen: Lied 314 NLB 

 Leefregels 

 Zingen: Eeuwig en machtig Heer – Melodie: God save the Queen 
Eeuwig en machtig Heer,     Vergeef ons onze schuld. 

groot van gena, o Heer,     Dat U ons leven vult, 
Uw Naam zij d'eer.      ons leiden zult, 

U bent zo groot voor ons,     is ons gebed tot U. 

U gaf Uw Zoon voor ons.     O God, verhoor ook nu, 

Maak ons dan klein, o Heer,     neem ons dan aan Uw hand, 

Uw Naam ter eer.      naar 't Beloofde Land. 

 

 Gebed voor de opening van de Schriften. 

 Schriftlezingen 1: Genesis 32, 22-31 NBV 

 Zingen: Lang bleef ik de Heer verwachten – Melodie: Wat de toekomst brenge moge  
Lang bleef ik de Heer verwachten    Wanneer zorgen mij omringen 

tot Hij zich voorover boog     en ik zie geen uitweg meer 

Want Hij had mijn roep gehoord en    wilt U mij dan uitkomst brengen 

trok mij uit de put omhoog     kom mij snel te hulp, o Heer 

gaf mij uitzicht op de toekomst    Geef mij uitzicht op de toekomst 

zette mij op vaste grond     zet mij weer op vaste grond 
leerde mij om weer te zingen    leer mij om te blijven zingen 

gaf een nieuw lied in mijn mond    geef een nieuw lied in mijn mond 
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 Schriftlezing 2: Lucas 18: 1-8 NBV 

 Zingen: Lied 906: 1 en 7 NLB 

 Overdenking 

 Zingen: Lied 908: 1, 2 en 7 NLB 

 Dienst van de Gebeden – Stil Gebed – Onze Vader 

 Collecte 

 Slotlied: Omring ons met uw zegen – Melodie Lied 968 NLB “De ware kerk des He-
ren”. 

 Wegzending en Zegen 

 Zingen: Lied 415: 3 NLB 
 

Na de dienst is er koffie met wat lekkers, gemaakt door de diaconie. 

 
Grannys2Grannys 

Vandaag zijn er weer 2 oma’s te gast om ons nog iets te vertellen over hun project in Oeganda 

waar we in de 40 dagen tijd voor hebben gespaard! 

Ook zijn er nog meegebrachte spullen te koop uit Oeganda. 

 

Geboren 
Op zaterdag 12 oktober is Daan Peter geboren. Zoon en broertje van Peter & Ella, Naud en  

Isabel Poppinga, Plecht 3, 7891 ZK Klazienaveen. 

Geboren uit liefde, kostbaarder dan goud, een nieuw leven aan ons toevertrouwd.  

 

Bedankt 
Vorige week ben ik geopereerd en heb een schouder prothese gekregen. Ik ben weer thuis met 

hulptroepen en het gaat goed. Wel een lange revalidatie, maar zal goed komen, Bedankt voor de 

kaarten. Ps. Het bestellen van de munten voor de kerk gaat gewoon door.     
Groet van Alie Jansema  

 

Bloemen 
De bloemen zijn met een groet van de gemeente gegaan naar Alie Jansema, de Stender 38, het 

tweede boeket is gegaan naar de fam. Poppinga, Plecht 3. 

 

Voor de ouderen en alleengaanden 

De eerste gezellige avond is geweest en de tweede is alweer op komst. Deze is op 6 november en 
begint om 19.30 uur. Wat we gaan doen is nog een verrassing. U bent van harte welkom en 

breng gerust iemand mee. 
Met een groet van de ouderencommissie 

 

Het oude Kostershuis 

Zaterdag 26 oktober is Het oude Kostershuis geopend van 9.00-12.00 uur 
 

Kerkdiensten 

27 oktober   : 9.30 uur dhr. F.H.K. Sprenger 

Ouderling van dienst  : G. Velzing 

Diakenen   : K. ten Napel en J. Bartelds 
Organist   : J. Kroon 

Collecten   : 1e pastoraat, 2e kerk, uitgang onderhoud gebouwen 

Welkom    : fam. J. Bartelds 

 

De Oecumenische Werkgroep Klazienaveen  

Presenteert op zondag 27 oktober weer een concert met als thema “tijd”, voor alles is een tijd en 
daarom is er ook tijd voor muziek. Marc Bruinewoud neemt u in dit concert mee in de wereld 

van “tijd”. Ook Joeri Vinke, Henk van Os en zijn dochter Sophie zullen aan dit concert hun 

medewerking verlenen. Waar en hoe laat: in het gebouw van het apostolisch genootschap aan 

de Evenaar 19, om 15.00 uur. Kom op tijd want dan is er nog plaats. 
De oecumenische werkgroep 
_____________________________________________________________________________________________ 

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


