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Klazienaveen:https://kerkdienstgemist.nl/stations/2398-Eben-Haezer
Voorgangers zijn Grietje Velzing en Dinie de Jong. Lector is Grietje Velzing. Technische
ondersteuning Jouke van Dijk. Namens de kerkenraad Jan Bartelds en Pipy Maarsing.
Ouderling Joop de Wolde. Organist Bert van der Klis.
Liturgie bij de dienst laatste zondag kerkelijk jaar 2021
Voor de dienst: Mijn Jezus, ik houd van U
Mijn Jezus, ik hou van U
ik noem U mijn Vriend
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend
De grote Verlosser
mijn Redder bent U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu
Mijn Jezus, ik hou van U
want U hield van mij
Toen U aan het kruis hing
een wond in Uw zij
Voor mij de genade
een doornenkroon voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu
Als ik in Uw glorie
Uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij voor U
in Uw heiligdom
Gekroond met Uw heerlijkheid
zal 'k zingen voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu
Welkom en afkondigingen.
Uitleg bloemstuk
Staande zingen op de melodie van gezang
460 uit het liedboek van 1978 ( loof de Koning heel mijn wezen) tekst André Troost
Heer wij zijn bijeen gekomen
Mensen overal vandaan
Had Gij ons niet meegenomen
Niemand was hier heengegaan
Want wij schromen hier te komen
Volop in het licht te staan

Laat Uw liefde ons bestralen
Laat het licht zijn om ons heen;
Gij vergeeft wel duizend malen
Onze zonden, één voor één
Als wij falen, weer verdwalen,
Schijnt Uw licht, Uw licht alleen
Bron van liefde, zeer verheven
Helder stralend als de zon
Bleef Uw warmte weg, maar even
Niemand die hier wezen konHoog verheven licht ten leven
Dat het duister overwon.
Votum en groet
Klein gloria
Bidden
Zingen: het lied: Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs
mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn
Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of
pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Al gaan de lichten uit,
God is er en Hij blijft
Als jij je ogen sluit.
Overdenking:

Thema: “vang mijn tranen op
in Uw kruik”: Psalm 56: 9b

Zingen lied 442 vers 1 en 2
Op U mijn Heiland blijf ik hopen,
verlos mij van mijn bange pijn.
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, Uw tempel zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’,
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Gij, wiens aard’ en hemel zingen,
verkwik mij met Uw heil’ge gloed.
Kom met Uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed.

Herdenken.
https://www.youtube.com/watch?v=aPYVR_xSr9U

Vervul o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt.
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en mijn zinnen zijn bereid.

Zingen: Wij reiken naar de bron van het licht
( uit van harte op de melodie van lied 753)
Wij reiken naar de bron van ’t licht,
Dat duisternis bestrijdt,
Alle heuvels slecht en voeten richt
En een mens weer mens laat zijn.

Blijf in Uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O mocht ik Uwe troost ervaren,
doe intocht Heer in mijn gemoed.

Het leidt ons aan de pijn voorbij,
Spant zélfs de regenboog
Over wateren zo diep, zo stil
Waarin zich verdriet bewoog.

Danken en bidden
Aandacht voor collecte
Zingen staande lied 416 vers 1 2 en 3
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Het spreekt tot ons van hoop en troost
Door God ons aangereikt,
Omdat Hij ons zeer te na wil zijn
En in liefde ons bereikt.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Schriftlezingen:
Psalm 56 vers 2 tot en met 5 en vers 9 tot
en met 14 NBV
Mattheüs 11 vers 28 tot en met 30 NBV

Ga met God en Hij zal met je zijn
In zijn liefde je bewaren,
In de dood je leven sparen
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zingen lied 935
Je hoeft niet bang te zijn
Al gaan de storm tekeer
Leg maar gewoon je hand
In die van onze Heer

Zegen
Lied 416 vers 4
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Je hoeft niet bang te zijn
Als oorlog komt of pijn
De Heer zal als een muur
Rondom ons leven zijn
Je hoeft niet bang te zijn,

Pastoraat
Ik ben inmiddels weer thuis uit het UMCG en nu is het verder afwachten tot er een donorhart
voor mij beschikbaar komt. Het blijft een hele spannende tijd voor ons en voor de familie.
Ik wil graag iedereen bedanken voor de oprechte belangstelling in de vorm van telefoontjes,
kaartjes en informatie via de familie. AJ en ik hopen jullie gauw weer te kunnen ontmoeten.
Hartelijke groeten van Karla en AJ ten Napel/Snel
Uit het ziekenhuis is thuisgekomen dhr. M. Bloemberg, Pastoor Jongeriusstraat.
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Op woensdag 24 november, 7 uur ’s morgens, wordt Geertje Robbemond in Emmen voor de 3e
keer geopereerd aan haar heup. Wilt u voor Geertje, Jan en het medisch team bidden.
Gemeenteavond
Beste gemeenteleden,
Aanstaande maandag, 22 november, is er een gemeenteavond om 19.45 uur. Eerst zal de begroting besproken worden en zal Ds. Klaassens het nog over het liturgisch centrum hebben.
Verder nog enkele mededelingen van de kerkenraad. Na de pauze is er informatie over een kinderproject in Sri Lanka, Hiervoor is geld beschikbaar gesteld vanuit het legaat.
In verband met Corona doen we deze vergadering in de kerk en kunnen we voldoende uit elkaar zitten.
Scriba Geert Velzing
Bloemen
Het tweede boeket is op 7 november naar de fam. de Haas gebracht aan de Jhr. de Jongestraat
De bloemen van 14 november zijn met een groet van de gemeente naar dhr. M. Bloemberg, Pastoor Jongeriusstraat gebracht, het tweede boeket naar de fam. van der Zee aan de Paldert.

Kringloop het Oude Kostershuis
Vergeten te vermelden: in oktober is een gift van € 40,00 ontvangen van een gemeentelid.
De oude metalen hebben € 1030,00 opgebracht.
Geslaagde kliederkerk november
Ruim 70 personen van alle leeftijden, waarvan meer dan de helft onder de 12, hebben genoten
van een geslaagde kliederkerk.
Na het welkom werd een proefje gedaan: kan bitter zoet worden? Een grapefruit smaakt bitter
maar als je er zout over strooit smaakt het bittere zoet! Zo kan iets wat moeilijk is toch veranderen in iets goeds als je blijft vertrouwen. Daarna werd het verhaal van de woestijnreis verteld
aan de hand van platen. Het kinderkoor zong en kreeg de aanwezigen enthousiast. Na gebed en
de uitleg van de workshops ging iedereen aan de slag.
Er was een blinddoekparcours waar het ging om vertrouwen, er werden briefjes met gebeden
opgeschreven en in de “Klaagmuur” van dozen gestopt.
Je kon iets maken van brooddeeg, een bordje beplakken met wat je zoal eet op een dag. Manna
overhevelen met een rietje, en ballonkwartels uit de lucht slaan.
De dienst werd afgesloten door het bidden van de briefjes en zang met het kinderkoor: 'k stel
mijn vertrouwen op de Heer mijn God".
Daarna werd er gegeten van broodjes knakworst, pannenkoeken, wraps en andere heerlijkheden. Iedereen ging blij naar huis.
Kliederkerk december
Er is elke 3e zondag van de maand een kliederkerk. De volgende keer is op 19 december van
11-13uur in het Kruispunt te Erica en staat in het teken van kerst. Het kinderkoor zal weer
meewerken. In januari gaan we rouleren en is de kliederkerk in Klazienaveen.
Het kliederkerkteam.
Wandelen en bezinnen op 27 november 2021
Houdt u van wandelen? En wilt u ondertussen in goed gezelschap
praten over belangrijke onderwerpen die u raken? Doe dan mee aan
de Pelgrimswandeling op 27 november om 12 uur. We starten bij
de RK kerk in Weiteveen. Thema is: ‘begraven talent.’
Elke maand wordt er een wandeling georganiseerd. Die begint met een bezinningsmoment in een kerkgebouw. Daarna wordt er gewandeld met wisselende afstanden tussen 5 en 9 kilometer. Voor de deelnemers is er een boekje met wetenswaardigheden, bezinnende teksten en gesprekspunten.
We gaan in kleine groepen.
Een mooie kans om elkaar op een ongedwongen manier beter te leren kennen!
Aansluitend is er koffie en thee in de kerk waar we zijn gestart.
Kerken met Vaart is een samenwerking van 7 protestantse gemeenten in Klazienaveen, Zwartemeer,
Erica en Nieuw-Amsterdam.
Opgave voor deelname via: scriba.pg.erica@gmail.com. Toegang is gratis. Een vrije gift is welkom voor
de onkosten van koffie en een boekje.
Kopij kerkgroet uiterlijk donderdag 20.00 uur inleveren bij B. Fictorie: b.fictorie@ziggo.nl
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