’t Kerkje van Ellesdiek

Oecumenische bieeênkomst

‘Nie loslaete’
17 januari 2016

Nie loslaete
Zes vrouwen bin in paniek nì een zolder ‘evlucht, twint a ’t waeter
gin mens ontziet. Ze probere nie te litte merken da ze stik benauwd bin.
Mè za dat gae?
Jopie Minnaard.
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Liturgie Ellesdiek 17 januari 2016
Thema: ‘Nie loslaete’
Urgelmuziek

(Ko de Visser)

Welkom

(Jan Minnaard)

Blommen

(Janny Geldof)

(me gae stae)

Zienge

Lied 93 aolle verzen NLB
1.

Den Eer’ is Konieng, Ie regeer mi kracht,
bekleêd mi majesteit, omgord mi macht.
Ie grondvest d’aerde, ou’ ze vast in stand.
Onwrikbaer staet dat bouwwerk van z’n and.

2.

Joe trôôn stae van den anvang of esteld,
op vaste pijlers in et oergeweld.
Et waeter strôômt, et bruust en gaet te keer.
Et waeter komt, et waeter stijgt steeds meer.

3.

Geweldiger dan waeter en dan wind
is in den emel God die overwint.
De sturm, de zêê zwieg’op joe wienken stil’.
De ôge golven luust’re nae joe wil.
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4.

Durpelgebed

Joe macht is grôôt, je trouw za nooit vergae.
Oal wa Je ooit beloofd eit za bestae.
Tot sieraad is je ‘ôge heiligheid,
de glans daevan bluuf tot in eeuwigheid.

(Fetsje Bouman)

(me gae zitte)

Pianomuziek

Adagio van Joseph Haydn (Ko de Visser)

Toneelspel

‘Nie loslaete’
Spelers:
Corrie de Baar, Rie van Kleunen, Anja Kopmels,
Hannie Oele, Marga van de Plasse, Corry Verburg.
Regie: Jopie Minnaard.

Me gae stae en zienge mie z’n aollen
Lied 416 vers 1 en 2 NLB 416
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2.
Gae mie God en Die gae mee mie joe:
bie gevaer, bie pien’ of plaege
steevast joe in d’ ermen draege.
Gae mie God en Die gae mee mie joe.
(me gae zitte)

Voorbeden
Oanze Vaoder
Oanze Vaoder in den ‘emel
Joe Naem wor ‘eheiligd
Je koninkriek za komme
Je wille za geschiede
zòwel in den ‘emel as ok op d’ aerde.
Geef oans heden oans daegelijks broad
En vergeef oans oanze schulden
Zòas oans ok vergeve die a oans wat schuldig bin
En brieng oans nie in verzoekieng
mè verlos oans van ‘t kwaeje
Want van Joe is ‘t koninkriek
en de kracht en de heêrlijkheid
toet in eêuwigheid.
Amen.
Zienge

Lied 488A Liedboek voor de kerken
1.

Zòlank d’r mensen bin op aerde,
zòlank a d’ aerde vruchten geeft,
zòlank bin Jie ôns aoller Vaoder;
me danke Joe voe aol dat leeft

2.

Zòlank a mensen woorden spreke,
zòlank me voe mekaar bestae,
zòlank za Jie ôns nie ontbreke:
me danke Joe in Jezus naem.
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Collectes

4.

Jie bin ôns licht, ôns eêuwig leven,
Jie redt de wèreld van de doôd.
Jie ei je Zeun’ an ôns egeve,
zien lichaem is ôns levend broôd.

5.

Daèrom mò aolles Joe anbidde,
joe liefde die ei ’t voort’ebrocht.
Vaoder, Jiezelf bin in ôns midden.
O Eêr, ôns bin van joe geslacht.
D’n eêsten is voe de Stichting Netherlands
Sri Lanka en de twidden voe de onkosten van de
bieeênkomst.
In december was de opbriengst voe de Stichting
137,95 euro en voe de onkosten 121,17 euro

(me gae stae)

Zegenbede (zienge) Lied 416 vers 3 en 4 NLB
3.
Gae mie God en Die gae mee mie joe:
in Zien liefde joe bewaere
in den doôd je leven spaere.
Gae mie God en Die gae mee mie joe.
4.
Gae mie God en Die gae mee mie joe.
A Um ‘t wil en ’t ei Zien zegen
dan kom ik j’ ier graag wee tegen.
Gae mie God en Die gae mee mie joe.
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(me gae zitte)

Slotwoord

De bieeênkomst is te beluusteren op www.ellesdiek.nl onder de kop
Oecumene.
Ok kan je dì de liturgie bekieke.
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Wat a t’r de kommende tied te doen is in ’t Kerkje

Zitterdag 23 jan.
13.30 - 16.00 u

Open mirreg voe
‘Peeters en Peeters, Ja natuurlijk’

Zondag 31 jan.
14.30 u

Excelsior Kloetinge, eên van de beste
brassbands in Zeêland.
Wien a van blaesmuziek oudt, mag dat nie misse!
Toegank 8 euro

Zondag 7 febr.
13.30 - 16.00 u

Open mirreg voe
‘Peeters en Peeters, Ja natuurlijk’

Zondag 14 febr.
14.30 u

Champagne Charlie, een band voe iedereên en
aoltied klasse. Toegank 8 euro

Zitterdag 20 febr.
13.30 - 16.00 u

Open mirreg voe
‘Peeters en Peeters, Ja natuurlijk’

Zondag 21 febr.
14.30 u

Oecumenische bieeênkomst mie een
overdienkieng deur Leuny de Kam.
Muzikale medewerkieng Bert en Corrie Geleijnse.
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