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ORDE VAN DIENST 
 

OM TE BEGINNEN 

 
Orgelspel 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
(We gaan staan)  
Openingslied 288 ‘Goedemorgen, welkom allemaal’ 
Bemoediging  
o: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet loslaat het werk van Zijn handen. 
Gebed van toenadering besloten met 
o: Vernieuw ons naar het beeld van Christus 
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten.  
     Amen.  
Groet - door de voorganger 
v: De vrede van de Heer is met u! 
a: ZIJN VREDE IS OOK MET U.  
v: Wenst elkaar de vrede. 
(We gaan zitten) 
Luisterlied ‘Goeiemorgen’ (Trinity) 
Kyriegebed 
Zingen Glorialied 716 ‘Zaaien, maaien, oogsten’ 
 

RONDOM HET WOORD 

 
Gebed om opening 
Schriftlezing 1 Koningen 17: 8 - 16 – door de lector 
Luisterlied ‘Liedje van verlangen’ (Trinity)   
Evangelielezing Johannes 6; 4 - 13 – door de lector 
Zingen lied 534; 3 ‘Hij die de armen voedsel gaf’ 



  

Woorden bij het WOORD ‘Delen van wat je hebt’ 
Zingen lied 981 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ 
 

GEBEDEN EN GAVEN 

 
Diaconale mededeling – door de diaken van dienst  

- Kerk en diaconie 
- de Voedselbank  

In Nederland leven inmiddels meer dan een miljoen mensen onder 
de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze 
tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Ook Voedselbank 
Deventer helpt zo vele gezinnen met een wekelijks voedselpakket. 
De verwachting is dat dit alleen maar meer zal worden in de 
toekomst. Laten we met elkaar proberen te zorgen dat deze groep 
mensen elke week een pakket kan ophalen bij de Voedselbank. 
In de afgelopen week hebben schoolkinderen in Okkenbroek de 
actie 'Delen wat je hebt" gehouden. Ze hebben schoenendozen 
gevuld voor kinderen in armoede gezinnen. Samen met uw gift 
kunnen wij een mooi gebaar maken naar de Voedselbank. 
Dankgebed 
Voorbeden 
Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht van de 
Paaskaars, waarbij zeggen acclamatie lied 368j 

v: Heer, hoor ons bidden, 
a: laat komen uw rijk! 

Stil gebed 
Luisterlied ‘Onze Vader verborgen’ 
 (t: Huub Oosterhuis, m: Tom Löwenthal) 
 

GEZEGEND VERDER 

 
We zingen (staande) het slotlied 419 ‘Wonen overal’ 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
Muziek 
  ------------------------------------ 
 
 



  

MEDEDELINGEN 
‘Kerstengel’ 
Zondag 28 november start de Adventstijd en zien we uit naar Kerst. 
De komst van Jezus naar deze aarde. Een feest van Licht. Veel 
mensen kijken helemaal niet verlangend uit naar deze tijd en voor 
hen is december een maand waarin ze zich eenzaam voelen, of 
waarin ze terugblikken op een moeilijk jaar. Wat kan een Kerstengel 
dan welkom zijn! 
Wie komt voor een Kerstengel in aanmerking? Ouderen, jongeren, 
kinderen, uw buurvrouw, een vluchteling, een collega van het werk, 
of….. gewoon iedereen die wel wat extra aandacht verdient. 
Ook dit jaar zoeken we weer mensen die ‘Kerstengel’ willen zijn voor 
een ander. Als Kerstengel kom je 3 tot 4 keer in actie. Daarnaast kun 
je iemand aanmelden, die wel een engel gebruiken kan. 
Iemand opgeven die wel een engel gebruiken of jezelf opgeven als 
kerstengel kan telefonisch bij Gerard Fransen (0570-654703) en 
Tonny Oplaat (0570-541260), bij één van andere leden van de 
diaconie of met het opgaveformulier in de koffiehoek in de kerk 
Bathmen. 
 
Thema-avond door de werkgroep landbouw en kerken  
'Wie houdt wie in de wurggreep?'  
Drie gasten zullen hun verhaal vertellen: een biologische boer, een 
jonge boer en iemand die bekend is met de wereld van de 
supermarkt. Hoe staan zij in deze discussie over ons voedsel. 
U bent van harte welkom!  
Wel graag aanmelden in verband met de regels die gelden vanwege 
het COVID-19-virus. Vol is vol. Aanmelden kan via Jan Koldewee: 
jwkoldewee@gmail.com. 
Datum en plaats: 18 november in de Ichtuskerk, Holterweg 106-108, 
Colmschate. De inloop is vanaf 19.45 uur en het begint om 20.00 
uur. 
 
De bloemengroet/ attentie gaat naar   
(Okkenbroek) Mw. Bolle, Harmelinksdijk en Bart Vierhouten   
 

mailto:jwkoldewee@gmail.com

