
 

 

            Zondag 10 november  2019 ~  8
e 
zondag van de herfst 

            Viering Heilig Avondmaal                           

            Liturgische kleur: groen  
             
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Voorganger:  
Organist: 
Ouderling van dienst:  
Muziekcoördinator: 
Diaken van dienst:       
Lector:  
Kosters:                             
Beamer:   
Kerk tv:                                
 

 
Ds.   Peter K. Pit uit Drachten  
Dhr.  Frans Tjallingii 
Dhr.  Dirk Jan van der Zee   
Dhr.  Henk Oosterhuis   
Mw.   Loeky Wester – Yntema    
Dhr.  Roelof de Vries  
Dhr.  mw. Cees en Loeky Wester   
Dhr.  Herman Klink   
Dhr.  Theo de Jong  

 Orde van dienst 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Moment van stilte en drempelgebed 
 
Zingen: Psalm 98 : 1 “Zing een nieuw lied voor God de Here”  
Bemoediging en groet 
 
Inleiding op de dienst  
Kyriëgebed 
Zingen: Lied 146c : 1 en 5 “Alles wat adem heeft love de Here” 
 
Gebed bij het lezen uit de Bijbel  
Schriftlezing Jesaja 1 : 10 – 20  
Zingen: Lied 911 : 1 en 4 “Rots waaruit het leven welt” 
 
Schriftlezing Lucas 19 : 45 – 48  
Zingen Lied 187 : 1, 2, 3, en 4 “Runderen, schapen en duiven te koop” 
 
Verkondiging ”Het doel van Gods witwaspraktijken” 
Orgelspel 
Zingen: Lied 995 : 1 en 2 “O Vader, trek het lot U aan” 
 
Mededeling over de collecte voor noodhulp Molukken door dhr. Joseph Maätita 
 
Berichten uit de gemeente:  
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven  
Zingen: Lied 840 : 1, 2 en 3 “Lieve Heer, Gij zegt ”kom” en ik kom” 
 
Nodiging  
De Heer heeft zijn tafel bereid 
Voor wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben. 
Het is jezus die ons nodigt 
Om dankbaar en gelovig 
Met de lofprijzing in te stemmen 
En brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. 
 
 
Tafelgebed 
Voorganger: Laten we God danken 
Gemeente: Ja, we willen Hem aanbidden 



Voorganger: Wij prijzen U, o God 
Gemeente: Gezegend is Uw naam 
Zingen: Lied 985 : 1 “Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven” 
 
Vervolg tafelgebed 
En de afsluiting allen: Zijn dood gedenken wij, Zijn opstanding belijden wij, 
Zijn toekomst verwachten wij. Maranatha  
Vervolg tafelgebed 
Onze Vader 
Vredegroet 
 
Delen van brood en wijn  
Het brood dat wij breken verbindt ons met Christus die zichzelf voor ons gegeven heeft. 
De wijn waarover wij de dank uitspreken verbindt ons met Christus die ons zijn liefde geschonken 
heeft. Komt nu, eet en drinkt, want alle dingen zijn gereed.  
 
Gebed na de maaltijd 
Zingen: Lied 726 : 1, 3 en 5: “Hoor, een heilig koor van stemmen” 
Wegzending en zegen 
Besloten met gezongen: “Amen, amen, amen” 
 
AVONDMAALS COLLECTE 10 NOVEMBER. 
Donderdag 26 september jl. drong het nieuws van de aardbeving op de Molukken langzaam door in 
Nederland. Het bleek om een hevige beving van 6.8 op de schaal van Richter te gaan. Onder andere de 
eilanden Ambon, Haruku en Ceram zijn zwaar getroffen. De Indonesische Rampenbestrijdingsdienst (BNPB) 
heeft bevestigd dat het dodental naar 38 is opgelopen. Er zijn meer dan 1.578 gewonden. Vele Huizen en 
gebouwen zijn beschadigd, waardoor ruim 170.900 mensen dakloos zijn geworden. Uit angst op herhaling van 
een aardbeving, naschokken of mogelijke Tsunami zijn mensen naar hoger gelegen gebieden gevlucht. Nog 
dagelijks zijn de naschokken te voelen; op donderdag 10 oktober de zwaarste naschok van 5.2 op de schaal 
van Richter. Het dorp Suli op het eiland Ambon, circa 1300 gezinnen groot, is ook zwaar getroffen.  
 Doneren is mogelijk op bankrekeningnummer NL49 INGB 00009 0015 14 onder vermelding van Aardbeving 
Suli. Wij proberen zo transparant mogelijk te zijn over de financiële situatie. Belangstellenden kunnen daar 
via facebook Initiatiefgroep Noodhulp Suli inzage in krijgen.  
 
E-mail: initiatiefgroepnoodhulpsuli@hotmail.com 
Aanspreekpunt in Oosterwolde Joseph Maätita E-mail: hieming@hotmail.nl 
De diaconie heeft besloten dat de avondmaalscollecte van vandaag aan bovenstaand doel te besteden, omdat 
hiermee familieleden van onze Molukse medemensen in Oosterwolde  worden geholpen. Tevens zal Dhr. 
Joseph Maätita in deze dienst iets vertellen over de hulpverlening. 

 
Vorming en Toerusting  
*Vanmiddag om 16.00 uur in de Schutse, Appelscha:  Zingen met Huub Oosterhuis;   
samen zingen we de prachtige liederen van Huub Oosterhuis, onder  begeleiding                                                                                                                                                                                                         

dhr.Jan Smit en ds. Wieger Baas 
*Zondagmiddag 17 november, 16.00 uur in Pro Rege, Donkerbroek: 
 Lezing over Maria door Ds. H.F. de Vries. 
                      *Dinsdagavond 19 november, 19.30 uur in Het Anker, Oosterwolde: 
Lezing Dorpskerken in beweging door Jolanda Tuma (pastor en dorpskerkambassadeur 
Noord-Nederland) 
Van harte welkom!  

 

Ouderenmiddag 
Maandag 11 november is de eerste ouderenmiddag van dit seizoen. 
We beginnen 14.30 u en sluiten omstreeks 16.30 u de middag af. 
Er worden een aantal spelletjes bingo gespeeld, waarbij leuke prijsjes zijn te winnen. 
Natuurlijk is er ook tijd en ruimte om met elkaar bij te praten. 
Kosten zijn deze middag €3,00 p.p. 
U bent van harte welkom en mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u bellen met  
Loeky Wester tel 0516-515411. 
de ouderencommissie 
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