Protestantse gemeente te Hoogezand-Sappemeer
Damkerk, 15 november 2020
23e zondag na Trinitatis
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Deze dienst is ook online te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Liturgie
Orgelmuziek
Welkom door ouderling van dienst
Stil gebed
Orgelspel
Lied 283
(staande)
1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt
2. En van overal gekomen
drinkend uit de ene bron
bidden wij om nieuwe dromen
richten wij ons naar de zon
3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe
4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid
5. Die ons naam voor naam wilt noemen
al uw liefde ons besteedt
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee
Groet en Bemoediging
V: Genade zij u en vrede van God, onze
Vader en van Jezus Christus, de Heer.
A: Amen.
V: Onze hulp is in de naam van de HEER,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid,
A: en niet laat varen het werk van zijn
handen.
(gemeente gaat zitten)

Drempelgebed
Lied 70
1. Haast u om mij te redden, God!O Heer,
doe uw verlossing dagen.Maak hen
beschaamd die mij belagen.Drijf met de
spotters zelf de spot.Verlos, o Heer, mij uit
de handenvan wie mij naar het leven
staan.Doe Gij het lachen hun vergaan,dan
vluchten zij voor eigen schande.
2. Laat die U zoeken in hun noodverheugd
een vrolijk lied beginnen.Laat allen die uw
heil beminnenvoortdurend zingen: God is
groot!Maar ik ben arm, zie mijn
ellende.Haast u tot mij, bevrijd mij,
Heer!Gij zijt mijn hulp, toef niet te
zeer,maar spoed U om mijn lot te wenden
Kyriegebed (acclamatie: Lied 301h)
Kyrie eleison, kyrie eleison.
Glorialied 150a
1. Geprezen zij God!
Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort,
prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem
wiens hand alles schiep
die allen daarboven
tot dankzegging riep.
2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kind'ren aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende
stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor
Hem!
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3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken, van Hem die ons
redt.
4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels
genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!
Gebed van de zondag
Gezongen gebed 333 (2x)
Kom, Geest van God, maak onze harten
open, dat Christus bij ons woning vindt.
Eerste lezing: Exodus 14
Lied 605
1. De toekomst is al gaande, lokt ondanks
tegenstand ons weg uit het bestaande
naar eens te vinden land.
2. De toekomst is al gaande, schept
doorgang door de vloed, dwars door het
ongebaande een pad dat voortgaan doet.
3. De toekomst is al gaande, een bron in
de woestijn zingt tegen het vergaan in: de
dood zal niet meer zijn.
4. De toekomst is al gaande, verborgen en
gezien, een stem die te verstaan is, een
God die draagt en dient.
5. De toekomst houdt ons gaande, voert
ondanks tegenstand ons uit het doods
bestaande naar nieuw, bewoonbaar land.
Tweede lezing: Marcus 6: 45 - 56

Lied 339a
U komt de lof toe, U het gezang,U alle
glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geestin
alle eeuwen der eeuwen.
Uitleg en verkondiging
Lied 948
1. Als Gij er zijt, wees dan aanwezig, niet
als een vuur dat ons verbrandt -vuur is te
heilig en te hevig- geef ons de schaduw
van uw hand
2. om in te schuilen, dat wij levenal zijn wij
dood, zo dood als as. Laat ons er zijn, een
eeuwig even, Laat ons er zijn met U die
was,
3. die is, die komen zal ten laatste,ten
eeuwigste. Kom niet te laat! Gij kunt U
toch in ons verplaatsen? Kom dan, wij zijn
ten einde raad.
Aansteken Voorbedenkaars
Gebeden lied 367e
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Besloten met Stil gebed en Onze Vader
Toelichting Collecte 426
Slotlied 426 (staande)
God zal je hoeden, Christus je
voeden,Geest van hierboven geeft zin en
zicht.God schenkt je warmte, geneest en
omarmt je,vriend in het duister en gids
naar het licht.
Zegen, besloten met: Amen (3x)
Uitgangscollectes
Orgelspel

Koffiedrinken na de dienst
In verband met corona bestrijding is er tot nader bericht GEEN koffiedrinken na de dienst.
Orgelspel
Voor de dienst:
Praeludium und Fuge in G Dur
Praeludium und Fuge in d Moll
Na de overdenking:
Praeludium in B Dur
Na de dienst:
Postludio Festivo in D dur

J.Chr. H. Rinck (1770-1846)
C. Czerney (1791-1857)
E. Whiting (1840-1923)
S. Karg-Elert (1877-1933)

Toelichting Donkerbruin
Ieder weekend maak ik samen met mijn vader de cryptogram in Trouw. Vandaar dat deze toelichting
met een cryptogram begint: In november gestolen (15 letters). Wellicht helpt het onderstaande naar
het antwoord. In het kort; de schilderijen, de orgelklank en dus de orgelmuziek uit de periode 1600
tot 1750 hebben een overwegend lichte, heldere kleur. Veel donkerder van toets zijn de schilderijen
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uit de 19e eeuw. Ook de orgelmuziek uit die tijd zou je overwegend donkerbruin kunnen noemen.
Die donkere kleur is nog niet helemaal te horen in de Praeludium van Rinck. Dit is een licht bruin
orgelstuk, met nog hier en daar een licht gekleurd trillertje en een tierelantijntje. Na het
openingsfragment verschijnt ineens, en dit is toevallig, een fragment uit het Kerstlied “Eer zij God in
onze dagen”. Echt donkerbruin is het Praeludium van Czerney. Het stuk opent met dikke,vette,
zware akkoorden. Ook de Fuga houdt het op donkere kleuren. Czerney is beroemd en berucht bij
pianoleerlingen door zijn honderden Etudes (vingeroefeningen) voor piano. Helemaal donkerbruin,
bijna somber, is het begin van de Praeludium van Whiting. Het middendeel staat in majeur en is
lichter van kleur. De rechterhand speelt lichte stijgende, opgewekte toonladder figuurtjes met
heldere fluiten. De Postludio van Karg- Elert is ook donker gekleurd maar heeft toch een licht,
Festivo (feestelijk) tintje. Terug naar de cryptogram. Weet u de oplossing?

Gezicht op Delft
Johannes Vermeer (1632-1675)

Gezicht op Rotterdam
August van Voorden(1881-1921)

Collectes (in de schalen bij de uitgang)
De diaconale collecte is vanmorgen bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap.
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel al sinds 1814 dichtbij. Samen met leden en
donateurs maken ze het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren
en doorgeven. Dat doen ze voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het
NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil
ontlenen. Dat doen ze met vertalingen, lezingen, blogs, boeken en workshops over de Bijbel. Op
debijbel.nl vinden bijbellezers uitleg bij
Bijbelse begrippen, filmpjes, foto’s en tijdlijnen.
De Bijbel raakt je. Het boek is dan wel eeuwenoud, toch geeft het steeds nieuw inzicht of zet het je
aan het denken. Wat zijn de ervaringen van mensen van nu? En hoe kun je met de Bijbel aan de
slag? Het NBG laat zien op welke manier de Bijbel vandaag de dag nog steeds relevant is. De Bijbel
is een boek voor het leven!
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:
NL79INGB0000928828
t.n.v. Diaconie v.d. Protestantse gem. te Hoogezand-Sappemeer, o.v.v. : collecte 15 november
2020.
Ook staat er bij de uitgang een schaal voor de collecte voor de kerk, bestemd voor instandhouding
van pastoraat en eredienst en voor het onderhoud aan de gebouwen.
De thuisluisteraars kunnen hun bijdrage voor de kerk overmaken op rekeningnummer :
NL55 ABNA 0475 2347 74 t.n.v. Protestantse gemeente te Hoogezand-Sappemeer
Voorbede:
Normaal gesproken ligt het voorbede boek bij kerkdiensten in de hal zodat u een voorbede kunt
aanvragen. Aangezien wij nog niet allemaal weer in de kerk kunnen komen en wij uit hygiëne
overweging ervoor hebben gekozen om deze nog niet weer neer te leggen voor de kerkdiensten
kunt u de voorbede aanvragen via de mail of via de telefoon bij de pastorale raad. Dit kunt u doen
door uw voorbede voor zaterdagmiddag 17.00 uur door te geven aan de pastorale raad via het
mailadres: pr@pknhoogezandsappemeer.nl (deze mailbox wordt elke dag gecontroleerd) of u kunt
bellen naar: 06-30143845 Joke Drent – Halma.
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Bloemengroet
De bloemen van deze week gaan naar: Mevrouw A. Vugteveen en meneer W. Hartlief,
Beiden krijgen de bloemen na een terugkeer uit het ziekenhuis, als beterschap- en sterktewens
vanuit onze PKN gemeente.
Aanmelden voor kerkdienst op gedachtenis zondag 22 november
Voor de beide gedachtenisdiensten van zondag 22 november (Ontmoetingskerk 10.00 uur,
Damkerk 15.30 uur) kunt u zich uiterlijk tot donderdag 19 november 18:00 uur aanmelden bij
Roelfiena van der Werk: tel. 0598-324121 of via email r.vanderwerk@ziggo.nl.
Het aantal beschikbare plaatsen is echter beperkt (max. 30 per dienst), omdat wij uiteraard voorrang
geven aan de uitgenodigde nabestaanden om de dienst bij te wonen.
Graag aangeven naar welke dienst uw voorkeur uitgaat: om 10:00 uur in de Ontmoetingskerk of om
15:30 uur in de Damkerk. Uiterlijk vrijdag 20 november ontvangt u dan bericht of wij uw aanmelding
kunnen honoreren. Wij rekenen op uw begrip.
Pastorale berichten
Contact over pastoraat: via uw contactpersoon of via: pr@pknhoogezandsappemeer.nl
Komende diensten
20 november: Damkerk, 19:00 uur, ds. Margreet Hop, Taizéviering.
22 november: Ontmoetingskerk, 10:00 uur, pastor Purcy Kulk en ds. Jac van Veen,
gedachtenisdienst.
22 november: Damkerk, 15:30 uur, ds. M. L. Hop en ds. Frits Praamsma, gedachtenisdienst.
Vanwege de Corona gaat de kerkdienst in de Burcht voolopig niet door.
Naar de kerk
Nog steeds blijft aanmelden verplicht. U kunt zich aanmelden bij Roelfiena van der Werk telefoon
0598324121 of via email r.vanderwerk@ziggo.nl uiterlijk t/m donderdag 20.00 uur. U krijgt uiterlijk
op vrijdag bericht of u de kerkdienst kunt bezoeken.
Afkondiging huwelijkszegening
Op vrijdag 20 november hopen Jan Iwema en Arnold Melieste hun huwelijk kerkelijk te kunnen
inzegenen. T.g.v. de coronatijd is de eerdere datum al verplaatst. Wij hopen voor Jan en Arnold dat
het door mag gaan. De inzegening vindt plaats om 12:00 u in de hervormde kerk van Slochteren,
Hoofdweg 108. Ds. Jac van Veen gaat voor in deze dienst.
Zendingserfgoedkalender 2021
Deze bijzondere maandkalender heeft voor volgend jaar kleurrijke Indonesische batikafbeeldingen
van Bijbelverhalen, naar ontwerp van ds. Khristian Aris Widodo.
Op de website www.zendingserfgoed.nl zijn mooie afbeeldingen en is meer informatie te vinden.
Te bestellen, voor €7,- per stuk, bij Hanneke Keij, tel.491741, per mail: hajekeij@zonnet.nl of via de
bestellijsten die in beide kerken in de hal hangen tot begin december.
Bericht van de diaconie
Dit jaar heeft Kerk in Actie weer een Adventskalender uitgegeven. Heeft u belangstelling, dan kunt u
dit aangeven bij Jan Messchendorp. Tel: 325066, of mailen naar
diaconie@pknhoogezandsappemeer.nl
U kunt de kalender ook zelf bestellen via: www.kerkinaktie.nl/adventskalender. De kalender is gratis.
Inloopochtend op woensdag
In verband met corona bestrijding is er tot nader bericht GEEN inloopochtend
Kopij inleveren voor Deurschrift
Uiterlijk a.s. woensdag 20.00 uur,  deurschrift@pknhoogezandsappemeer.nl
Graag bij het Onderwerp de datum van het bedoelde deurschrift vermelden. Teksten aanleveren in
Arial 11, zwart en zonder opmaak (kleur, vet, cursief enz.)
Denkt u om het terugleggen van de kussens en meenemen van de deurschriften?

www.pknhoogezandsappemeer.nl

