
 

Derde Zondag na Epifanie 
24 januari 2021, 9:30 uur  

 
Thema: Jezus’ visie en missie 
 

  
 

OM TE BEGINNEN 
 
Inleidend orgelspel 
Liebster Jesu, wir sind hier (lied 314) van E.L. Gerber (Duitse organist, 
geboren 1746) 
 

Woord van welkom 

De twee kaarsen op de tafel, die verwijzen naar Woord en Wereld, worden 
aangestoken met licht van de Paaskaars.  
 
Stilte 
 
Bemoediging en groet 
 

Muziek Lied 216 Dit is een morgen 
(MP4 van de KRO-NCRV) 

 
Gebed  
 
RONDOM HET WOORD 

 
Schriftlezing Marcus 1: 14-20 (NBV) 
 

Filmpjes van de aftredende ambtsdragers: 
 
Jaap Drupsteen (pastoraat), Jan van der Spek (kerkrentmeester), Peter 
Izeboud (scriba), Ton Kamphuis (kerkrentmeester) en Herman Kamphuis 

(diaken).  

 
Zij beantwoorden elk in een minuut deze twee vragen: 

1. Hoe heb je je ambt als diaken of ouderling ervaren? 
2. Wat zou je onze Adventskerkgemeenschap willen toewensen? 

 

Pianospel en declamatie van lied 531: 1 en 3, Jezus, die langs het water 
liep 

 
Preek 

 
Pianospel en tekst van lied 532: 1 t/m 6, De visser ging uit vissen 
 
Afscheid van aftredende ambtsdragers 
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De volgende ouderlingen treden af: 
Jaap Drupsteen (pastoraat), Jan van der Spek (kerkrentmeester), Peter 

Izeboud (scriba), Ton Kamphuis (kerkrentmeester) en Herman Kamphuis 
(diaken).  
 
Foto’s 
 
Woorden van afscheid en dank 

 
Herbevestiging van Joke Gosker (diaken) en Kees Meijer (voorzitter van het 
College van Diakenen PGZ).  
 

Belofte van geheimhouding 
Gerrit Oosterveld zal de belofte van geheimhouding afleggen. Hij heeft de 
ledenadministratie overgenomen van Yfke Nawijn.  

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Mededelingen 
 
Gebeden 
Dankgebed en voorbeden, afgewisseld met de acclamatie: lied 368j 

en pianospel 
Stil gebed 
Onze Vader  
 
Inzameling van de gaven via bank of app 
 

1e collecte:  Diaconie 
2e collecte:  Kerk 
3e collecte:  Vakantieweken gehandicapten 
 
ZENDING EN ZEGEN  

 
Slotlied  Lied 657   Zolang wij ademhalen 

   (MP4 van de KRO-NCRV) 
 
Zegen 
 
Een bewerking van 'Zolang wij ademhalen' van Folgert Zwaving (laatstelijk 
organist in Nijverdal, overleden 2011) 
 

Uw bedankwoorden en wensen voor de aftredende en herbevestigde 

ambtsdragers en ledenadministrateur kunnen gemaild worden naar: 
scriba@adventskerk.nl Wij zorgen er vervolgens voor dat de goede woorden 
bij hen komen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie. 
 
Aan deze dienst werkten mee: 

mailto:scriba@adventskerk.nl
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voorganger:  ds. Hans Tissink 
organist:  Frans Dijkstra 

ouderling:  Jan Duenk 
diaken:  Anna Oldenkamp 
koster:  Wim Oelen 
en verder de mensen van het beamteam en de livestreaming 
 
 


