
Liturgie ochtend-dienst
Votum/zegengroet
Aanbidding: 
-E&R 241 (project Loofhuttenfeest  
Holwerda-school)
-Psalm 113,1-2
Wet van God
Zingen 
Gebed
[KinderBijbelClub]
Schriftlezing(en)
Verkondiging, thema, zie onder, gebed
Zingen E&R 61 (project Loofhuttenfeest 
Holwerda-school)
Dank- en voorbedegebed   
Inzameling gaven
Zingen GK 168
Zegen

Tekst E&R 241: 
Here der heren, Koning der koningen,
U wil ik eren, U wil ik lofzingen,
Rots aller eeuwen, U bent mijn Vesting,
mijn Vaste Burcht, bij wie ik schuil.
Halleluja... (4x) (refrein)

Eer aan de Vader, die alle dingen schiep.
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep.
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één, 
U alleen, U heb ik lief.
(Refrein)

Tekst E&R 61:
Looft de Here, alle gij volken,
prijst Hem alle gij natiën,
want zijn goedertierenheid is machtig over 
ons
en des Heren trouw is tot in eeuwigheid.
Halleluja (8*)

Bijbelgedeelte(n): Hand 19,21-22, 
20,17-38, 25,6-12 en 28,23-31
Tekst: Hand 28,31
Thema: 'Een open einde: Gods Woord 
gaat verder!'

Om over na te denken:
'Het Woord moet doorverteld worden. 
Ondanks alle obstakels die we zien in 

Handelingen, eindigt het boek met de 
opmerking dat Paulus niets in de weg 
werd gelegd. Overal waar het evangelie 
wordt gedeeld, zal er een open deur zijn 
voor de tegenwoordig-heid van God, 
hoeveel spanningen er ook zijn, hoe 
beperkt de mogelijk-heden ook zijn. God 
is de Held van Handelingen, en de kern is 
hoe Hij zijn Woord openbaart door Jezus 
en een trouwe kerk. God zal ervoor zorgen 
dat dat gebeurt, en een trouwe kerk ook.' 
Darrell Bock in 'Handelingen'

Liturgie middagdienst Loppersum, ds 
J.T. Oldenhuis, 16.30u
Votum en groet
Zingen Ps 65 : 1.2.3
Gebed 
Zingen Ps 143 : 1.2.3.4
Schriftlezing Mt 7 : 1-12/ Lc 11 : 1-13/ Lc 
18 : 1-8
Tekst Mt 7 : 7-11
Verkondiging  
Zingen GK 153 (melodie Psalm 119)
Belijdenis van het geloof
Zingen GK 165
Zingen LB 285
Gebed
Zingen Ps 104 : 9.10
Collecte
Zingen LB 15
Zegen

Liturgie middagdienst Westeremden, ds 
Alserda, 14.30u
Votum en Zegengroet
Zingen: Gz 166:1,2
Gebed
Schriftlezing: Zach 6
Zingen: Ps 68:1,2
Tekst: Zach 6:8
Preek
Zingen: Ps 68:7,8
Geloofsbelijdenis, zingen Gz 179a
Gebed
Collecte
Zingen: Gz 111:1,2
Zegen

GKv Loppersum: http://www.gkvloppersum.nl/
Preken en meer: www.pruijssen.wordpress.com 
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AGENDA:
Zondag 30 oktober, Jeugdgroep Loppersum en Westeremden
Maandag 31 oktober, kopij inleveren Kerkblad Westeremden: kerkblad@gkv-
westeremden.nl 
Dinsdag 1 november, kopij inleveren Kerkblad Loppersum: kerkblad@loppersum.gkv.nl 
Woensdag 2 november, Bijbelleesuurtje, kerkgebouw, 20u. Info bij Bas Schuringa.
Donderdag 3 november, start Leesgroep 'Total Church', meer info bij Tom Hiemstra. (De EC 
van Loppersum gaat dit boek samenlezen om te leren wat het betekent om in de wereld van 
vandaag een complete kerk te zijn.)

Info over collecte DANKDAG: Stichting Edukans:
De Holwerdaschool doet dit jaar mee met een schoenendoosactie van Edukans.
Edukans is een ontwikkelingsorganisatie die zich helemaal richt op het onderwijs. 
Voor haar werk is Edukans afhankelijk van giften en subsidies.  Edukans wordt met name 
gesteund door bijdragen van particulieren en acties van scholen.
De organisatie is 1 juli 2002 opgericht door de Unie voor Christelijk Onderwijs en bezit het 
CBF keurmerk voor verantwoorde fondsen werving.
In landen waar Edukans werkt, leven veel arme kinderen. Zij hebben nauwelijks 
schoolspullen of speelgoed. Voor deze kinderen is het heel bijzonder om een cadeau te 
krijgen. De bedoeling is dat de kinderen thuis hun schoenendoos versieren en vullen met 
schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed.  
De dozen gaan naar Afrika. Naar landen als Kenia, Ghana, Moldavië en Oeganda.
Hier werkt Edukans aan meer scholen, meer schoolbanken, meer schoolborden, meer 
boeken en meer leraren.
Voor de verzendkosten van de schoenendozen is per schoenendoos 5 euro nodig.
Daarom zal er op dankdag 2 November hiervoor een collecte worden gehouden.
We hopen op een goede opbrengst en dat er veel kinderen blij worden gemaakt!
Voor meer informatie: kijk op edukans.nl/schoenmaatjes

CATECHISATIES:
Groep 1: We zijn begonnen met een kleine serie over de Bijbel. Ook hebben we gekeken 
naar dagboekjes. Sommige jongeren hadden hun boekje uit en zijn nooit aan een nieuwe 
begonnen. Misschien een idee om onderling wat te ruilen?
Het zou fijn zijn als de jongeren voor zichzelf een moment van bijbelstudie kunnen inlassen. 
Even voor het slapen gaan of bij het opstaan zelfstandig stil staan bij Gods Woord voor ons. 
Denkt u als ouder hierin mee? De jongeren hebben ook een interview meegekregen. De 
bedoeling hiervan is dat ze dit met u als ouder gaan doen. De instructie staat op het blad. 
Deze moet over 2 weken, op 10 november weer mee naar de catechese.
Na deze lessenserie gaan we aan de slag met Bijbellezen in het Oude Testament. Ik merk aan 
deze groep een erg positieve, open groep. Fijn om zo aan het werk te mogen zijn!

Groep 2: Een moeilijke les over beeld van God zijn. Wat is dat nu? Net zoals een koningin 
een afgevaardigde heeft, zo zijn wij het beeld van God. De groep doet erg goed mee. Ook in 
deze groep ga ik straks starten met lezen in het Oude Testament. Er is geen huiswerk voor 
de volgende keer

Groep 3: In deze groep hebben we het ook gehad over beeld van God zijn. Daar komt nogal 
wat bij kijken. Willen we dat wel? En in hoeverre is dat een opdracht?
We mogen worden wie we zijn. God wil zich uitbeelden door mensen te scheppen. Wat een 
wonder. Fijn om te mogen weten dat wij zo bijzonder zijn, zie ook psalm 8.
Met deze groep hebben we een mooie poster gemaakt die in de kerk hangt. Er is geen 
huiswerk voor de volgende keer, misschien nog wat nadenken over beeld van God zijn…

Belijdeniscatechisatie - A.s. dinsdag 1 november oktober gaat het over hfdst 1.12-17, zie 
ook onze Facebook-pagina: 'Catechisatiegroep Wat en waarom ik geloof'

GKv Loppersum: http://www.gkvloppersum.nl/
Preken en meer: www.pruijssen.wordpress.com 

mailto:kerkblad@gkv-westeremden.nl
mailto:kerkblad@gkv-westeremden.nl
mailto:kerkblad@gkv-westeremden.nl
mailto:kerkblad@gkv-westeremden.nl
mailto:kerkblad@loppersum.gkv.nl
mailto:kerkblad@loppersum.gkv.nl
http://www.gkvloppersum.nl/
http://www.gkvloppersum.nl/
http://www.pruijssen.wordpress.com
http://www.pruijssen.wordpress.com

