’t Kerkje van Ellesdiek

Oecumenische bieeênkomst
10 december 2017
Wieze woorden

Op de voorkant van de liturgie stì een illustratie uut het boek Wieze
Woorden.
Ik è die ‘emikt bie een uutspraek van Boeddha:
Wies is de mèns die a kalm is,
en z’n eige nie opgejaegd voelt,
en die a nie benauwd is.
Jopie Minnaard
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Liturgie Ellesdiek 10 december 2017
Thema: ‘Wieze Woorden’
Urgelmuziek

(Bert Alderliesten)

Welkom

(Jan Minnaard)

Blommen

(Janny Geldof)

(me gae stae)

Zienge

Durpelgebed

Psalm 119 vers 1 en 49
1.

Goed-af die a d’ oprechte wegen gae,
die a in ’t spoor gae van Gods gouwe regel.
Goed-af die a zien raed wille verstae,
mie eêl d’r arte zoeke nae zien vrede –
varre van ’t onrecht, varre van et kwaë –
volge Gods pad van eêre en geweten.

49.

‘k Stae aoltied wee versteld wat a Jie zeit,
‘k zà ’t in m’n arte koester’ en bewaere.
Waer a joe woorden open gae, wor ’t licht –
in oans verstand za ’t duuster wee opklaere.
Aol die a dole, kriege doel in zicht –
’t woord wiest de weg, dì kù me blind op vaere.
(Corry Verburg)

(me gae zitte)
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Zang

Kommt ihr Hirten, kniet euch nieder
(Elly van Hakken)

Lezieng

Prediker 7:15 – 18

Zienge

Lied 16 vers 1, 2 en 3 uut ‘Tussentijds’

(Jan Kouwen)

1.De zurgen van ‘t geweune leven,
wae ‘oudt et op, wae is ’t begin?
Eêl verre weg dae klienk soms even
‘t verlangen nae bestaen mie zin.
Brieng ôns dan in herinnerieng
Joen Aesem, Geêst van et begin.

2.Omriengd deur eêl vee kwaeje daeden,
een wèreld waer a d’angst regeert,
waer ônzen oop op veil’ge paeden
een aor z’n leven rieneweert.
Brieng ôns dan in herinnerieng,
de liefde vò de vreemdelieng.

3.Leêr ôns vanuut Joe Woord te leven:
uut liefde die geên mèns oôit dwiengt.
Mie zurg’, die mènsen bie mekaor’ briengt
mie vreugde die ôns saemen bindt.
Brieng ôns dan in herinnerieng,
Joe wermte, die a ’t aoltied wint.

Lezieng

Matteüs 6:25 – 34
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(Krijn van der Jagt)

Zienge

Lied 978 NLB vers 1 en 3
1. O, Aoleroôgsten, God van d’aerde,
an Joe oar toe wat a t’r is.
A’t weerloôs is en toch van waerde,
een korrel graen, de groôtste vis.
Van Joe getuge deur den tied
aolles dat a je rond je ziet.

3. En aol die blommen op de velden
Eî Jie zô eêl moôi uut’edost
De zurgelôze veugels melde
da Jie de Scheppieng ei verlost.
’t Is aolles een geliekenis
van meêr dan aerds geheimenis.

Overdienkieng

(Krijn van der Jagt)

Zang

Lied 816 NLB vers 1, 2 en 3 (Elly van Hakken)
vers 4 aollemille
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2. Da m’ onze steêne vastigheden
los durve laet’ as schut en stut.
Da d’ eêten aesem van ’t verleden
oans nie in’aelt en stille zet.
3. Wan oans kunn’ ier wèr uuzen bouwe,
gerust in weze kù me ‘r nie:
a oans op baksteênen vertrouwe
dan leve m’ an een aar verbie.
4. Da geld en goed nie an oans trokke
mè da m’ oans vrie van geêst en zin
nae ’t ongekende laete lokke.
Da Jie voe oans een weunieng bin.

Voorbeden
(Hannie Oele)
Antwoord deur aollemille
Gezegend bin Jie,
die a oans wegwies maekt in ’t leven.
Oanze Vaoder

Oanze Vaoder in den emel
lit joe naem vereêrd worre,
lit joe koninkriek komme
lit wat a jie wil gebeure,
op aerde, net as in den emel.
Geef oans vandaege 't broad dat a me noadig è,
en vergeef oans oanze schuld,
net as oans ok an are mènsen d'r schuld vergeve.
En stel oans nie op de proef,
mè ouw aol 't slechte van oans wig.
Wan joe koninkriek,
en de kracht en de pracht,
is eêuwig voe eêuwig. Amen.
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Zang

Mary had a baby (Elly van Hakken)
Presentatie van het boek ‘Wieze Woorden’
Aanbieding aan burgemeester Dijksterhuis

Collecte
D’n eêsten is voe projecten van pater Jan Beekman
en de twidden voe de onkosten van de
bieeênkomst.
In november was de opbriengst voe Jan Beekman
191,80 euro en voe de onkosten 185,80 euro.
Zang

Les anges dans nos campagnes
(Elly van Hakken)

(me gae stae)

Zienge

Lied 704 NLB vers 1, 2 en 3
1. Dankt aollemille God
mie ‘art en mond en ‘anden,
die grôte diengen doet
ier en in aolle landen,
die oans van jongsof an
ja, van de moederschoôt
z’n vaoderlijken ‘and
en trouwe liefde toônt.
2. Die eêuwig rieke God
meug’ oans a in dit leven
een vrie en vrolijk ‘art’
en echte vrede geve,
die eêuwig zurgt voe oans
d’r aoltied voe oans is
en ‘ier en overaol
oans ‘elpt a’t moeilijk is.
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3. Brieng eêr an oanze God
die troônt in ’t licht di boven.
Um, Vaoder, Zeun’ en Geêst
mô ‘eêl de scheppieng love.
In den verbieê tied
was God aoltied dichtbie.
Noe zienge me z’n eêr
z’n riek dat zù me zie.
Zegenbede

(Krijn van der Jagt)

(me gae zitte)

Slotwoord

(Jan Minnaard)

Wat a t’r de kommende tied in ’t Kerkje te doen is
Diesendag 26 dec.
14.30 uur

Twidde Kerst. Een prachtig koor, verhaal en
muziek in de sfeer van ’t Kerkje en de Kerst.
Toegank 8 euro

vriedag 29 dec.
13.30 – 16.00 uur

Ouwejaersmirreg mie muziek, oliebollen en
zwirtjes en vee gezelligheid.
Toegank vrie.

zitterdag 6 jan
14.30 uur

Openieng tentoanstellege mie werk van
Anneke Koole

zondag 7 jan.
14.30 uur

Nieuwjaersconcert deur ’t Veerse Scheepstuug
Nieuwejaersborrel Toegank 8 euro ®

zondag 21 jan.
14.30 uur

Oecumenische bieeênkomst mie een
overdienkiengdeur Nel Roggeband.
Zang deur Piet Rinkhoud.
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