
 

 
 

Kerkgroet 
Protestantse Gemeente Eben-Haëzer    

Klazienaveen/Nieuw Dordrecht 
www.pgeben-haezer.nl 

Orde van dienst 

Voorganger  : Mevr. G. van Vliet  

Ouderling van dienst : D. de Jong-Beuker 
Organist   : G. Fictorie-Smeman 

Collecten   : 1e pastoraat, 2e kerk, uitgang onderhoud gebouwen 
Welkomstcommissie  : fam. W. Dorst 

 
Liturgie 

- Lied voor de dienst:  L 218 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ 

- Welkomstwoord      

- Intochtslied: Psalm 98:2 en 4      

- Stil gebed 

- Bemoediging en groet 

- Aanvangswoord:  

Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, 

blijven we in afwachting daarvan volharden. (Rom. 8:24-25)    

- Verootmoedigingsgebed  

- Lied: L 1008:1 en 3 ‘Rechter in het licht verheven’   

- Leefregel: Deut. 30:11-20a 

- Lied: L 538:1 en 4 ‘Een mens te zijn op aarde’  

- Gebed voor de opening van het Woord 

- Schriftlezing OT: Jes. 29:18-19; 35:5-6; 61:1 

- Lied: L 438:1 ‘God lof! Nu is gekomen, Gods aangename tijd’ 

- Schriftlezing NT: Matt. 11:2-6 

- Lied: L 438:4 ‘Gij armen en verdrukten, waar gij op aarde zijt’  

- Verkondiging 

  Tekst: Matt. 11:3 ‘Bent U degene die komen zou of moeten wij een ander verwachten?’ 

- Lied: L 871: 1, 2, 3 en 4 ‘Jezus zal heersen waar de zon…’ 

- Gebeden 

- Inzameling  

- Slotlied: L 657:1, 3 en 4 ‘Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht’ 

- Zegen 

- Amen: L 415:3 
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24 
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Bloemen 

De bloemen van zondag 10 maart zijn met een groet van de gemeente gegaan 
naar de fam. J. Hollander, Horizon 11. 

De bloemen van zondag 17maart zijn als groet van de gemeente naar de fam. E. 
ter Horst, van Echtenskanaal n.z. 107 gebracht.   
De tweede bos is door W. v.d. Brand weggebracht. 
 

Meimarkt 

We zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de rommelmarkt op 11 
mei, de zaterdag voor Moederdag. Woensdagavond 27 maart komt de commissie 
om 19.00 uur bijeen achter de kerk om de markt voor te bereiden. We staan nog 

steeds open voor suggesties om de markt nog aantrekkelijker te maken, wilt u 
meedenken?, u bent van harte welkom. Ook de via de mail: b.fictorie@ziggo.nl  

kunt u uw ideeën kenbaar maken.  
 

Kerkdiensten 

31 maart   : 9.30 uur ds. H. Nobel 
Ouderling van dienst : G. Velzing-Hessels 

Organist   : M. Hof 
Collecten   : 1e diaconie, 2e kerk, uitgang onderhoud gebouwen 
Welkom   : ZWO 

 
Johannes de Heer zangavond 

Op zondagavond 24 maart a.s. wordt er in de protestantse kerk “Het Kruispunt” te Erica 

weer een Johannes de Heer zangavond gehouden. Deze avond begint om 19.00 uur. 

Oude, bekende en geliefde liederen uit de bundel van Johannes de Heer zullen dan 

gezongen worden. 

Medewerking verlenen het koor Intersection uit Erica en het Kapelkoor Deo Cantate uit 

Emmen, gezamenlijk o.l.v. Klaas Krijgsheld. Het orgel wordt bespeeld door Joke Bartelds. 

De algehele leiding is in handen van Ds. Harry Klaassens. Na afloop van dit unieke zang 

uur is er koffie of thee. De toegang is gratis, er is een collecte voor de onkosten.  

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

The Psalm Project in Emmen 30 maart 2019 
Aanvang: 20:00 

Locatie: Baptistengemeente De Wegwijzer Emmen, Meerstraat 36, 7887 BJ Emmen 

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

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

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

 
 

KERK IN DE KAS  
Vanwege een zeer besmettelijk bacterie/virus in de to-
matenteelt zijn wij genoodzaakt om van locatie te ver-

anderen op zondag 7 april (regiodienst “kerk in de kas”) 
Deze dienst zal nu plaatsvinden bij Gerbera kwekerij 

Nell, aan de Kwakel 22. 
 

mailto:b.fictorie@ziggo.nl
mailto:b.fictorie@ziggo.nl

