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

 

Voorganger: Ds. G. Gardenier uit Beilen, namens de kerkenraad zijn aanwezig: Grietje Velzing, Erna 

van den Brand en Marianne Snippe, organist: Gea Fictorie, lector: Wilma Batterink,  

technische ondersteuning: familie Luitjens

 

Vierde zondag na Epifanie 

 

Welkom 

Intredelied: Psalm 119A 

Moment van stilte en voorbereiding 

Bemoediging & Groet 

Morgenlied: NLB 287:1,2,5 

Dienst van voorbereiding 

NLB 364:4,3  

Gebed van toenadering 

NLB 364:6 

Woorden van toenadering uit de Schrif-

ten 

NLB 364:5 

 

Het gebed om de Geest van God opent de 

dienst van het Woord 

De profeten: Micha 6:1-8 

Psalm 37:9 

Het Evangelie: Mattheüs 5:1-12 

NLB 317  

Verkondiging 

ELB 320 

Dienst van gebeden en gaven: 
1e ZWO, 2e kerk, 3e onderhoud gebouwen 

Afsluiting: NLB 763 

Wegzending en Zegen 

 

Na de dienst is er koffiedrinken in de grote zaal, iedereen van harte welkom 

 

Pastoraat 

Mevr. F. Luchies uit de Dillehof is opgenomen in het Scheperziekenhuis in Emmen. 

 

Janita de Weerd is opgenomen in het Scheperziekenhuis, zij heeft de spierziekte GBS en 

zal lange tijd moeten revalideren. Ze ligt op Oost3, kamer 31. 

 

Zullen we mevr. Luchies en Janita bemoedigen met gebed, en een kaart zullen ze zeker op 

prijs stellen. 

 

Bloemen 

De bloemen zijn als groet van de gemeente naar Janita de Weerd en naar de familie Wit-

voet, de Koel 4 gebracht 
 
 

Van de kerkenraad 

Op kerkgroet van 22 januari hebben wij gemeld dat wij u op 29 januari weer zouden inlich-

ten over de voortgang van de fusie. Er is op dit moment echter geen nieuws te melden. Zo-

dra wij weer nieuws hebben te melden zullen wij u dit laten weten 

Namens de kerkenraad, Dinie de Jong 

 

Zondag 
29 januari 
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Kliederkerk 

Zondag 5 februari is er kliederkerk in de kerk op Erica, Het begint om 10 uur. Het is 

tevens een kerk-school-gezinsdienst samen met CBS Willem Alexander 

Thema: Schepping 

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

 

Bijzondere uitvoering van The Blessing: vanuit Jeruzalem, met 144 harpen en in het Hebreeuws 

 

KLIK HIER 

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

 

 

 

Depressie – wat is het en hoe kunnen we er mee omgaan? 
Je hoort het steeds meer om je heen. Mensen van alle leeftijden, jongeren ook, worden getroffen 
door een depressie. Wat zijn hiervoor de oorzaken, hoe kun je er mee omgaan als jezelf of 
mensen in je omgeving hier mee te kampen hebben? 
Dhr. Arnoud van der Mheen, hoofd geestelijke verzorging bij GGZ Drenthe, zal hierover een 
inleiding houden. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Alle belangstellenden zijn van 
harte welkom. 
Plaats: Noorderkerk, Vaart Noordzijde 139, 7833HH Nieuw Amsterdam  
Aanvang 19.30 Datum: 31 januari 2023 

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