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Maatregelen voor het bezoeken van kerkdiensten. 

•             Opgeven is verplicht (zie hieronder hoe dit mogelijk is) 

•    Bij het in- en uitgaan van de kerk houden we 1,5 meter afstand van elkaar; 
•             Mondkapjes zijn verplicht; 

•             Bij binnenkomst moeten handen ontsmet worden; 

•             De garderobe wordt niet gebruikt; 

•             Tussen personen uit verschillende huishoudens is 1,5 meter afstand verplicht; 

•             Mensen uit één huishouden zitten bij elkaar; 

•             In noodgevallen kan gebruik gemaakt worden van het toilet; 
•             U kunt plaatsnemen op aanwijzingen van de gastheer/gastdame; 

•             U kunt de kerk verlaten op aanwijzingen van de gastheer/gastdame; 

U kunt zich opgeven voor de kerkdienst van donderdag t/m zaterdag 12.00 uur. Opgeven 

kan bij Geert Velzing via gvelzing@outlook.com of telefoon/whatsapp 06 10 55 85 08. 

Toelating tot de dienst gaat in volgorde van opgave. Zijn er meer opgaven dan plekken in de 

kerk, dan krijgt u bericht. Krijgt u géén bericht, dan ben u van harte welkom in de dienst. 

 
 
 
 

Voorganger Bert Broers, dienst is vanuit de Eben Haëzerkerk Klazienaveen, aanvang 9.30 uur 

De dienst is ook online te volgen: kerkdienstgemist.nl > Klazienaveen 
 

Lied voor de dienst: Als je dorst hebt 
Elly en Rikkert 
https://www.youtube.com/watch?v=HXK0HoDl6pk 

 

Welkom  
  
Aanvangslied: Psalm 98:1 en 4 
 

Bemoediging en Groet 
 
Kyriëgebed: responsie lied 598 
https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY 

 
Glorialied 146c:1, 2 en 7  htt-

ps://www.youtube.com/watch?v=AT7dJDgirR8 

Bijbellezing: Johannes 4:1-30  
 
Lied 188 Bij de Jacobsbron 
https://www.youtube.com/watch?v=zJobsXTHLdI 

 
Overdenking:  
 
Lied 653: 1, 3 en 6 
 
Dankgebed en voorbeden 
Collecten 

Lied 534 
htt-
ps://www.youtube.com/results?search_query=liedboek+534 

 
Zegenbede 

 
Slotlied Ik zal er zijn  
https://www.youtube.com/watch?v=pFWMvos9Vgc 
 
 

 

 

Pastoraat 

In het Scheperziekenhuis in Emmen is opgenomen dhr. F. Pals, van de Evenaar. 
Dhr. Pals ligt op Noord 3 kamer 25. 
 
Bloemen 

De bloemen van zondag 13-6 zijn als groet van de gemeente naar de fam. Lentz, en naar mevr. 
Hollander- Vrieswijk gebracht. 
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Wijziging vakantie ds. Klaassens 
De vakantie van ds. Harry Klaassens is gewijzigd. Anders dan in kerknieuws staat vermeld loopt 
de vakantie van ds. Klaassens nu van 15–23 juni en van 6–21 juli. Van 23 juni tot 6 juli heeft 
ds. Harry Klaassens studieverlof. 
Wel is ds. Klaassens dan bereikbaar voor crisispastoraat en begrafenissen. 
Namens de kerkenraad, Dinie de Jong 

 

 

Kerkdeuren open op woensdagmorgen 

Iedere woensdagmorgen is er bedrijvigheid achter de kerk. Het “oude kosters-
huis” opent dan haar deuren voor inbreng en verkoop van allerhande nog goed 

bruikbare spulletjes. Veel vrijwilligers zijn dan aanwezig en onder het genot van 
een kopje koffie word er dan het nieuws van de wereld, veraf en dichtbij, be-
sproken. 

De kerkenraad heeft gemeend om ook de kerkdeuren te openen. U kunt daar 
dan zomaar eventjes binnenlopen, om stil te zijn, de dingen van alledag in stilte 

te overdenken. Wellicht wilt u een kaarsje aansteken voor een geliefde. Of ge-
woon even luisteren naar orgelspel. Er is natuurlijk ook gelegenheid om bij het 
“oude kostershuis” een kopje koffie te drinken. 

Wellicht zien wij u op één van de woensdagochtenden. 
De kerk is open van half tien tot half twaalf. 

Namens de kerkenraad, Dinie de Jong. 
 

 

 
 
 
 
 

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