
 

 

 

 

 

Colors of Faith is een gospelkoor uit Hattem en is opgericht in 2014. 

De naam Colors of Faith (kleuren van geloof) is gekozen omdat we uit 

verschillende kerken en geloven samen zingen voor onze Heer. 

Het koor heeft een fris repertoire. De muziek wordt 5-stemmig 

ingestudeerd. Dit wordt maar door een paar koren in Nederland gedaan en 

is redelijk uniek. In Eline van der Woude heeft het koor een deskundige 

muzikaal leider en zij zal met dit koor een nieuwe sound ten gehore gaan 

brengen. Vanavond fleuren ze onze dienst op met zang en muziek.  

De repetities zijn 1x per 14 dagen in Hattem, belangstelling om mee te 

zingen? Meer info: https://colorsoffaith.nl 
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De volgende Open Deur Dienst zou op 19 april zijn. Vanwege de 

samenwerking met de Oosterkerk hebben wij deze dienst geannuleerd.  

In de Oosterkerk is dan om 19.00u een dienst met gospelkoor Grace of 

Glory. Vanuit de opendeurdienstcommissie bevelen we deze dienst van  

harte bij een ieder aan. 

 

 

 

 

 

De uitwerking van de voorgelezen teksten “Hier in dit land” van Jan 

Boerstoel en “tien woorden van geluk” (hertaling Matheus 15 1-12) kunt u 

bij de uitgang meenemen, zodat u het thuis rustig kunt doorlezen.  

 

  

 

 

Open Deur Dienst   8 maart 2020, 19.00 uur 

   Internationale vrouwendag 

Jaarthema:    Vrijheid 

Deze dienst:   Ken je vrijheid 

Voorganger:   Ineke Adriaansz  

Organist:    Kees Kuiper 

Muzikale medewerking: Colors of Faith uit Hattem 

Ouderling:   Jan Duenk 

Diaken:   Hetty Meiberg 

Koster:   Bep de Groot 



Voorbereiding 

 

Welkom en gedicht  “Hier in dit land” van Jan Boerstoel.  
   De tekst krijgt u na afloop mee. 

 

Zingen:   lied 419 “Wonen overal nergens thuis.” 

 

Gebed     

 

Colors of Faith: - You have called us 

- Don’t let me miss the glory 

- Sound of silence 

 

Woorddienst: 

 

 

Lezing:  Tien woorden van geluk 

Hertaling van Matheus 5 1-12 door Rein Algra  
De tekst krijgt u na afloop mee. 

 

Zingen:  lied 928 “Hoe ik ook ben”. 

 

Meditatie 

 

Zingen:  Lied 738 “Kom zing het lied van Eva” 

 

 

 

Gebeden en Zegen 

 

 

Voorbeden   

 

Stilte 

 

 

 

Onze Vader   gezamenlijk uitgesproken 

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven  

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het 

kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 

Amen 

 

Colors of Faith - Negro trilogie 

                                   - Ik wens jou 

                                   - Shoulder to shoulder 

 

Collecte voor de instandhouding van de Opendeurdiensten. 

 

Zingen:   GvL 531 Uit vuur en ijzer (Huub Oosterhuis) 

 

Zegen    Zegebede van St. Patrick   

 

 

Contact: opendeurdiensten@gmail.com 

 

Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en nog 

even na te praten. Tevens kun je je naam schrijven in kaarten, die als groet 

vanuit deze dienst worden gestuurd naar gemeenteleden, die een steuntje 

kunnen gebruiken. 


