
 
 

Bij de dienst van zondag 
Aanstaande zondag gaat ds. Lambert van der Weide voor in de dienst. De liturgie vindt u verderop in 
deze nieuwsbrief. Dominee Jan Bos geniet van een weekje (herfst)vakantie. 
U bent alweer enkele weken van harte welkom in de kerk, zonder dat u zich hoeft aan te melden. We 
zitten zoveel mogelijk verspreid in de kerk en er staan ook een paar stoelen in het koor met extra 
grote tussenruimte. Het is nog steeds de bedoeling dat u uw jas meeneemt in de kerk. Dat 
voorkomt opstoppingen bij het uitgaan van de kerk (daar moeten we ook afstand houden). En een 
jas in de kerk kan nodig zijn, want de kachel brandt alleen vóór aanvang van de dienst. Zo 
voorkomen we luchtstromen tijdens de dienst. Om die reden vragen we u ook nog steeds om 
ingetogen te zingen. En het koffiedrinken doen we verspreid door de kerk.  
Zeker nu de coronabesmettingen weer toenemen, is het goed om ons aan de maatregelen te houden, 
hoe lastig dit ook kan zijn. 

 

Kerkdienst in Eext 
Volgende week zondag 31 oktober is er ook een kerkdienst in Eext. Ds. Jan Bos is daarin de 
voorganger. In Rolde leidt dhr. Gerhard ter Beek (Grolloo) dan de dienst. 

 
‘Gelovig boodschappen doen?’ 
De werkgroep Groene Kerk nodigt u graag uit voor de workshop 
‘Gelovig boodschappen doen?’. De workshop wordt gegeven 
door Alfred Slomp, die afgelopen voorjaar meewerkte aan de 
duurzame kerkdienst. Het lijken misschien zo op het eerste 
gezicht twee dingen die niets met elkaar te maken hebben: 
boodschappen doen en geloven. Maar wanneer je er even bij stil 
staat, zouden ze best iets met elkaar te maken kunnen hebben. 
Immers, als je gelooft in rechtvaardigheid, goedheid en recht 
doen, dan kan dat consequenties hebben voor de dingen die je 
koopt (én niet koopt). In de workshop verkent Alfred met ons de 
keuzes die we maken bij onze dagelijkse boodschappen en helpt 
hij deze te verbinden met een ethisch kader. Het belooft een 
inspirerende avond te worden. 
De workshop wordt gegeven op woensdag 3 november in onze kerk om 19.45 uur. Opgave kan via 
de intekenlijsten die in het koor en bij de koffie liggen. Of telefonisch of per mail bij Janet van der 
Weide: janetvanderweide@hetnet.nl of 0592 421 300. Van harte bij u aanbevolen! 

 
Vervoer naar de kerk: coördinator gezocht! 
Nu de kerk weer open is, komt ook de vraag van gemeenteleden uit Hendrik Kok (en elders) of ze 
weer gehaald en gebracht kunnen worden. De kerkenraad is naarstig op zoek naar iemand die dit wil 
coördineren. Wie zou dit willen doen? Ik hoor het graag! 

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, 

Rienk Kamer, scriba 

scriba@jacobuskerkrolde.nl 
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Voorganger 
Ouderling 
Diaken 
Lector 
Organist 
Kosters 

 
ds. Lambert van der Weide 
Rein Steenstra 
Angela Bugel 
Debora van der Weide 
Jaap Boersma 
Henny Schilstra en Hilly Lubbers 



DE VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 

Welkom 

Zingen lied 130 A: 1 en 2 ‘Uit angst en nood stijgt mijn gebed’ 
(de gemeente gaat staan) 

 
Bemoediging en Groet 

 
Zingen (als drempelgebed) lied 130 A: 3 

(hierna gaat de gemeente zitten) 

Kyriëgebed 
 

Glorialied lied 8 B: 1, 2, 3 en 4 ‘ Zie de zon, zie de maan’ 
 

Aansteken tafelkaarsen 

Gebed van de zondag 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 

Schriftlezing uit Jesaja 59: 9 - 20 
 

Zingen lied 68: 1 en 7 ‘God richt zich op, de vijand vlucht’ 
 

Schriftlezing uit Marcus 10: 46 - 52 
 

Zingen lied 909 ‘Wat God doet dat is welgedaan’ 
 

Overdenking 
 

Zingen lied 534 ‘Hij die de blinden weer liet zien’ 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 
 

Gebeden 
 

Stil persoonlijk gebed 

Onze Vader 

Mededelingen door de diaken 
 

Slotlied 825: 1, 4 en 5 ‘De wereld is van Hem vervuld’ 
 

Zegen (de gemeente gaat staan) 
 

Orgel en Gemeente 
 



Collectetoelichting 
 

Diaconie – Stichting Noord Nederland voor Roemenië 
Roemenië hoort bij de Europese Unie. Daar zal het land na verloop van tijd wel de vruchten van plukken, maar 
voorlopig merken te veel mensen daar helaas nog weinig van. Zij leven nog steeds onder de armoedegrens en 
hulp is hard nodig. Op het platteland, maar ook in de steden is het voor menigeen heel moeilijk om de eindjes 
aan elkaar te knopen. Stichting Noord-Nederland voor Roemenië verzorgt goederentransporten vanuit 
Nederland. Deze goederentransporten werden tot voor kort gecoördineerd door Dirk en Bea Luinstra uit 
Doezum. Door hun leeftijd (85+) en gezondheid zijn zij genoodzaakt deze transporten nu over te dragen op 
nieuwe mensen die ook al enkele jaren meerijden. Uw bijdrage kunt u ook storten op NL54RABO0356000044 
t.n.v. Diaconie Jacobuskerkgemeente Rolde met vermelding om welke collecte het gaat. 

 

Collecte Kerkrentmeesters – voor Kerkenwerk eigen kerk 
Voor het eigen kerkenwerk kunt naast de wekelijkse collecte ook 
uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 
NL29RABO 0356 0418 16 t.n.v. PKN Rolde 

 
 

en voor beide collectes via de gift app 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U kunt deze dienst terugluisteren via www.kerkomroep.nl. 
De tekst van de overdenking staat op de website: 
www.jacobuskerkrolde.nl. 

 
De volgende viering van de Jacobuskerkgemeente is op 
zondag 31oktober. 
Voorganger in deze dienst dhr. Gerhard ter Beek 
Ook in Eext is een dienst, geleid door ds. Jan Bos. 
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