
 

 

 

 
Thema: "Een goed verhaal, reis mee!" 
 
 
Voor de dienst 
Een medley van kinderliedjes  
 
 
Begin van de dienst 
Inleiding op thema van vandaag 
 
 
Welkom en begroeting – Votum en groet (Hemelhoog 495) 
De kaarsen worden aangestoken door Hannah Blok 
Gebed – Opening  
We zingen –  Door de wereld gaat een woord (Lied 802, couplet: 1, 4 en 6) 
 
 
Links/rechts Quiz (voor de kleinsten (4-8 jaar)) 
We zingen –  Geroepen om op weg te gaan (Lied 832) 
Links/rechts Quiz (voor de wat oudere kinderen (9-12 jaar)) 
We zingen –  Elke dag vertelt over God de Heer (Lied 224) 
 
 
Verhaal: "Op reis" 
Lezing uit NBV: Marcus 1: 16-21a 
Uitwerking van het thema 
We zingen – Jezus die langs het water liep (Lied 531) 
 
 
Mededelingen en collecte: 
 de eerste collecte is bestemd voor KIA Colombia 
 de tweede collecte is bestemd voor de kerk 



Gebeden – Afgesloten met het zingen van: Onze Vader (Lied 1006) 
 
We zingen –  Ga met God (Lied 416, couplet: 1, 2 en 3) 
Zending en zegen –  Beantwoord met: Ga met God (Lied 416: couplet 4) 
 
LEUK DAT JE ER WAS! 
 

Denkt u aan het Offerblok/de Zendingsbus bij de uitgang? 

 
Na de dienst is iedereen van harte welkom in ‘Het Trefpunt’ om na te praten 

met koffie, thee of limonade. 
 
Deze dienst is mede voorbereid door: Edwin de Haan, Sabine Hanekamp, 
Henk ten Kate, Anna Tiecken, José Ditewig, Jolanda en Guus Fennema, 
Saskia van der Heide, Niels Fennema, Marthe Stegenga en Jolanda 
Westerbeek. 
 
Volgende keer weer? 
Op  15 december 2019 zien we je graag weer in de volgende 4U-Viering. 
 
EEN 4U-VIERING 

− Zou jij graag een keer willen dat er gesproken wordt over een onderwerp 
 dat jou bijzonder aanspreekt? Mail ons dan jouw ideeën en wie weet beleef 
 je de volgende keer jouw eigen 4U-Viering! 

− Wil je ons helpen met de voorbereiding van de 4U-Viering en zo zelf je 
 eigen dienst maken? Ook dan kun je ons gewoon mailen.  
Mail naar: sheidevd@ziggo.nl 
Je kunt een van ons natuurlijk ook gewoon aanspreken. 
 
Aan de dienst van deze zondag werkten verder mee: 
Ouderling van dienst  José Ditewig  
Diaken van dienst  Tine Flier 
Overige ambtsdragers:   Roselie Minderhoud en Arend Vleeming   
Lector     Saskia van der Heide   
Zondagskind    Hannah Blok   
Koster    Gerrit Hagelstein  
Beamteam    Hans Verhoef en Warner ten Kate 
Geluid    Martin van Rikxoort   
Kindernevendienst   Er is vandaag geen kindernevendienst   
Kinderoppas   Eline van der Meer en Nikita Renting   
Gastvrouw    Annie Keizer   
Liturgie    Jolanda Westerbeek  
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