
 Kerkbrief 2 oktober 2022  Dorpskerk Bathmen 

3e zondag van de herfst - kinderkerk 

 
OM TE BEGINNEN  

Orgelspel Sonata e-Moll, deel 3 - J.S. Bach  
Welkom 
Openingslied ‘Hoor de klokken luiden blij’ 
Bemoediging  
Gebed van toenadering 
Groet 
 

AAN TAFEL 

Vertelling over een feestelijk diner (Lucas 14: 15 – 24) 
waarbij zingen LB 385; 1 en later 2, 3 en 4 

  Introductie vier plekken 
1. Wat wil je bij Jezus op zijn bord schuiven? 
2. Proeverij 
3. Wie nodig je uit? 
4. Stoel versieren voor speciale gast 
Drie keer tien minuten voor drie plekken 
Online: ronde langs de plekken en 2 filmpjes: 
Lied ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ (Leona 
Philippa – Petrus in het land) 
Dankbaar op de zorgboerderij (Petrus in het land) 
Kijkluisterlied ‘Fiesta Celestial’ (Trinity) 
 

GEBEDEN EN GAVEN 

Diaconale mededelingen; 1. Kerk en diaconie 2. Kerk en Israël 
Gedachtenis, waarbij zingen LB 961 
Zingen LB 1006 
 

GEZEGEND VERDER 

Zingen slotlied ‘De wereld is een toverbal’ (386)  
Zegen, beantwoord met zingen Amen (3x) 

Orgelspel Sonata a-Moll, deel 1 - C.P.E. Bach 
 
 



  

 
MEDEDELINGEN 
De bloemengroet gaat naar  
(Okkenbroek) Annie Aijtink, Vlessendijk 
 
PREEK VAN DE LEEK door Gert-Jan Segers 

Op zondagavond 9 oktober a.s. wordt er een “preek van de 
leekdienst” gehouden in kerkelijk centrum de Kandelaar. De preek 
wordt gehouden door Gert Jan Segers, fractievoorzitter van de CU in 
de Tweede Kamer. 
Het thema van de preek is: “De verloren zoon en het verhaal van 
Nederland”. 
De afgelopen eeuw hebben we grote welvaartstijgingen meegemaakt en 
een ongekende technologische ontwikkeling. Het gaat ogenschijnlijk beter 
dan ooit. Maar tegelijk groeit een gevoel van eenzaamheid en 
ontworteling. Veel Nederlanders maken zich zorgen, over de groeiende 
ongelijkheid, het klimaat, het landsbestuur, de prestatiemaatschappij en de 
veelheid aan culturele veranderingen. Ze zijn somber over de toekomst. 
Wat betekent het verhaal van de verloren zoon in deze tijd? Hoe kunnen 
we een gemeenschappelijk thuis vormen waarin mensen elkaar in alle 
verscheidenheid kennen en vasthouden?  
In zijn preek zoekt Gert-Jan Segers naar antwoorden en schetst hij een 
samenleving mét aandacht voor elkaar.  

Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen.  
Adres: Stationsstraat 4, Holten. Aanvang 19.00 uur.     
Namens de Open Deur Holten, Wim Beldman 
 
Aan de dienst werkten mee 
 

Voorganger Ds. Gert Wijnstok 
Orgel Ingeborg van Dokkum-Prins 

Ouderling van dienst Janneke van Schooten  

Diaken van dienst Elleke Brinkman 

Lector  José Vijver 
Camera Silke Wijnstok 
Geluid John Broekhuis 
PowerPoint Silke Wijnstok 
Koster  Joke Bronsvoord 



  

 


