
Liturgie ochtenddienst, 
Loppersum
Komen tot de Here
Stil gebed
Votum/zegengroet
Aanbidding:
-GK 165 (staan)
-Psalm 126 (zitten)
Wet van God
Zingen Psalm 26,1-2.6
Gebed
Luisteren naar de Here
Schriftlezing(en), zie onder 
Verkondiging, thema, zie onder, gebed
Zingen Psalm 67
Geven aan de Here
Dank- en voorbedegebed   
Aankondiging overige mededelingen en 
bestemming collecte
Inzameling gaven
Gaan onder de zegen van de Here
Zingen GK 163
Zegen

Leesgedeelte(n) en tekst: Openb 7,1-8,1
Thema: 'De zeven zegels, over lijden en 
hoe een christen verzegeld wordt!'

Om over na te denken:
‘Openbaring 6 en 7 zijn met elkaar 
verbonden door vraag en antwoord. Wie 
kan bestaan in deze kwade wereld? De 
christen kan bestaan. De hoofdstukken 
zijn op nog een manier met elkaar 
verbonden, namelijk door het woord 
zegel. In Openbaring 6 worden de zegels 
verbroken door Christus en onder elk 
zegel wordt de inhoud van de 
geschiedenis getoond. Die inhoud is 
beangstigend en overstijgt de persoonlijke 
ervaring van elk individueel mens. In 
Openbaring 7 worden de gelovigen 
bezegeld, en die bezegeling beschermt de 
gelovige tegen de eeuwige consequenties 
van het kwaad in de geschiedenis.’ – 
Eugene Peterson, Laatste woorden. De 
Openbaring van Johannes en de biddende 
verbeelding

Liturgie ochtenddienst, 
Westeremden, ds Bruijn
Votum en zegengroet
Ps. 111: 1 en 2
Wet
Ps. 111: 5 en 6
Gebed
Kolossenzen 1: 1-23
Gz. 89: 3 en 4
Kolossenzen 1: 15-20
Preek
Ps. 65: 2 en 3
Gebed
Collecte
Lied 444: 1, 2 en 3
Zegen

Liturgie middagdienst, 14.30u,
Loppersum-Westeremden
Komen tot de Here
Stil gebed
Votum/zegengroet
Aanbidding Psalm 136,1-3
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Luisteren naar de Here
Kindermoment
Zingen Psalm 81,1.4.6
Schriftlezing(en), zie onder 
Verkondiging, thema, zie onder, gebed
Zingen GK 165
Geloofsbelijdenis gesproken
Geven aan de Here
Dank- en voorbedegebed   
Aankondiging overige mededelingen en 
bestemming collecte
Inzameling gaven
Gaan onder de zegen van de Here
Zingen GK 133,3-5 
Zegen

Leesgedeelt(en): Jona 4,1-11
Tekst: Catechismuszondag 34

Vanmiddag een pracktische preek over 
een gekke kerel: Jona. Alleen, het is zo 
herkenbaar! Wil je iets leren voor je hart, 
kun je er maar beter zijn!

Website GKv Loppersum-Westeremden: http://www.gkvloppersum-westeremden.nl/
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AGENDA:
8 oktober: kerkenraadsvergadering smal. 19.45u Tuinbouwstraat 3.
11 oktober: classisvergadering Appingedam, toelaten onderzoek kandidaat Sj. Heij, 
beroepen door Harkstede.
14 oktober: tweede avond van de nieuwe bijbelstudiegroep voor jongeren, 18:30 uur bij 
Janita Kwant. Je bent van harte welkom!
22 oktober, kerkenraadsvergadering algemeen.

Mentorcatechese
In dit seizoen is er een start gemaakt met een nieuwe methode. U hebt dat kunnen lezen in 
ons Kerkblad. De methode is dat catechisatie en vereniging ineen geschoven zijn. Daarom 
duurt een avond ook anderhalf uur, en wordt geleid door de catecheet en de mentor. 
We hebben 3 mentoren, Luit Bijsma Groept 3), Anne van Warners (groep 1), Annemieke 
Westra (groep 2). Iedere week zal er weer een stukje op Zaaigoed te lezen zijn, om mee te 
kunnen leven en om de kinderen/jongeren in gebed thuis aan de Here op te dragen!
Dinsdag - groep 1, Gerande en Anne
En daar is het eerste stukje in het nieuwe seizoen van mijn kant alweer! Lekker uitgerust in 
de vakantie kan ik weer fris van start gaan in een nieuw seizoen.
Een nieuw seizoen met een nieuwe methode. Het begin is er en dat is mooi gegaan.
Spannend, een eerste keer catechese. Wat gaan we doen? Wat hebben we gedaan? Eerst maar 
eens kennismaken in een ongedwongen groepsgesprek. Anita Harink was er deze avond bij 
omdat Anne van Warners er niet was. We bekijken even de spullen waar we komend jaar mee 
gaan werken en daarna gaan we spelletjes doen. Een bingo om elkaar beter te leren kennen 
en het raadspel Vreemde Vogels. Hoe dat gaat? Vraag maar eens aan 1 van de jongeren.
Na de spelletjes in de auto naar Anne, op ziekenbezoek. Heel gezellig. En natuurlijk te laat 
terug bij de kerk. Excuses van mijn kant hiervoor. De avond vloog voorbij!
Donderdag - groep 2, Gerande en Annemieke
Hier al wat meer diepgang. Even voorstellen aan de nieuwe mentor, Annemieke en het 
nieuwe materiaal bekijken. Daarna aan de hand van een werkvorm een gesprek over waar je 
staat in je geloof en waar je naar toe wilt.
Annemieke diept dit nog meer met ons uit door te vragen aan de hand van kaarten naar de 
concrete doelen voor komend jaar. En dan is het prachtig als je hoort dat de jongeren God 
nog beter willen leren kennen en de relatie met Hem willen verstevigen.
We hebben er zin in dit komend jaar!
Dinsdag - groep 3, Gerwin en Luit
We hebben dinsdagavond een vliegende start gemaakt. Het was spannend voor de jongens 
en de mannen, de meiden hadden 'nergens last van'. 
We hebben van onszelf verteld wie we waren, wat onze hobbies waren, en hoe het met ons 
geloof ging - was goed! Daarna zijn we begonnen met het opschrift van Gods wet: de Here 
God heeft zijn mensen bevrijd en wil dat ze vrij blijven, Gods wet is beter voor ons dan onze 
eigen regels. 
Komende week gaan we bezig met het eerste gebod, opletten vanmiddag, want dinsdag 
gaan we overhoren! En we gaan bezig met Project '10-NU', daar zult u als gemeente nog 
meer van merken :)
Huiswerk: Catechismuszondagen 2.4 en 34.92. 
Wilt u bidden voor een goed seizoen? Voor de catecheten, mentoren en catechisanten?

BIJBELLEESROOSTER:
zo. 7  Psalm 26, over de rol van je geweten
ma. 8  Luc 22,54-62, Petrus' fout, en hoe dat voelt...
di. 9  Luc 22,63-23,1, door Judas verraden, door Petrus ontkent, geslagen, 
  veroordeeld
wo. 10  Luc 23,2-12, Hij is onschuldig
do. 11 Luc 23,13-25, ze bleven luidkeels schreeuwen
vr. 12  Luc 23,26-34, Jezus is niet benieuwd naar medeleven: 'huil om jezelf'
za. 13  Luc 23,33-39, waarom Jezus niet van 't kruis komt
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