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zondag 2 mei 2021
5e zondag van Pasen

AFSCHEIDSDIENST
DS. G.S. BUNJES-VAN DER LEE
Kerkdienst
10.00 uur
Voorbereiding als de klok luidt bereiden kerkenraad en
gemeente zich voor op de dienst
Voorgangers
ds. G.S. Bunjes-van der Lee
ds. R. Kloosterziel
Lektor
mevr. Ineke Peddemors
Organist
dhr. Iassen Raykov
Koster
dhr. Henry Kleine Wiecherink
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In verband met het coronavirus heeft de PKN alle vormen van live zingen
afgeraden. De liederen zullen, afgewisseld door orgelspel, gelezen worden.

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Het is stil in de kerk
Welkom door de ouderling
Intochtslied Lied 657: 1 en 2 Zolang wij ademhalen
1 Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht.
Om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.
2 Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen heeft mij aan ’t licht getild.
Moment van stilte
Bemoediging
Onze hulp in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft!
Drempelgebed
O God, keer U óm naar ons toe en doe ons weer leven met hart
en ziel. Laat ons o Heer, uw liefde zien en geef ons Uw heil!
Inleiding op de Psalm van de zondag
Psalm van de zondag Lied 119: 1 en 3
Welzalig wie de rechte wegen gaan
1 Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.
3 U dank ik, Heer, in opgetogenheid.
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,
U wil ik, die de allerhoogste zijt,
in alles volgen, niets voor U verhelen.
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.
Smeekgebed
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Glorialied Lied 863 Nu laat ons God de Here
1 Nu laat ons God de Here dankzeggen en Hem eren,
want goed zijn alle dingen die wij van Hem ontvingen.
2 Want lijf en ziel en leven heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren in allerlei gevaren.
3 Een arts is ons gegeven die zelve is het leven:
Christus, voor ons gestorven, heeft ons het heil verworven.
4 Hij heeft aan ons vergeven de schuld en schenkt ons leven.
Bij U, o God, bezitten wij schatten ongeweten.
5 Wij bidden U, Algoede: wil altijd ons behoeden;
de kleinen en de groten, houd ze in uw hart besloten.
6 Bewaar ons in uw waarheid, geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen uw rijk, Heer, te beamen.
DIENST VAN DE SCHRIFT
De groet
v: De Heer zal bij u zijn!
a: DE HEER ZAL U BEWAREN!
Gebed van de zondag
Eerste lezing Deuteronomium 4: 32 t/m 40
Evangelielezing Johannes 15: 1 t/m 8

Lofprijzing 339b
v: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon,
o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.
Lied 653: 5 en 7 Gij zijt de wijnstok van het leven
5 Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartebloed.
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7 O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
Overdenking
Orgelspel
Lied 709 Nooit lichter ving de lente aan
1 Nooit lichter ving de lente aan
dan toen uw hand ons volk bevrijdde.
Hoe hebben we in dat schoon getijde
verheugd maar huiverend verstaan:
Gods vijanden vergaan.
2 De winter leek voorgoed voorbij
en voor ons lag de volle zomer;
de macht was eindelijk aan de dromer,
de nieuwe mens, zo droomden wij,
verbrak de slavernij.
3 Maar winters werd het in dit land;
‘t is kil rondom en in ons midden,
in onze mond verstart het bidden,
doodskou gaat uit van onze hand
naar mens en dier en plant.
4 O God, wat zijn wij dwaas geweest,
dat we aan de vrijheid zó gewenden,
dat wij de vijand niet herkenden,
in opstand tegen U, het meest
in eigen hart en geest.
5 Vergeef het ons, raak ons weer aan
met levensadem, lente-tijding,
en doe met krachten ter bevrijding
ons hier in Christus’ vrijheid staan.
God, laat ons niet vergaan.
Gesprekje tussen twee dominees
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed
Voorbeden en gebed in stilte steeds besloten met:
v: Wij bidden U samen:
a: Heer, ontferm U!
a: Onze Vader……….
Mededelingen door diaken
Toelichting bij de collecte
De collecte is – in verband met het coronavirus - bij de uitgang in de
hal van de kerk. In het offerblok – na de tafel aan uw linkerkant - kunt
u uw bijdrage geven voor de instandhouding van de
Stiftsgemeente. In het collectemandje kunnen de gaven voor het
Plaatselijk Diaconaat gegeven worden. Diaconaal werk of kortweg
diaconaat betekent dat de kerk hulp biedt waar niemand anders helpt.
Omzien naar elkaar begint bij de mensen met wie we samenleven in
de kerkelijke gemeenschap. Maar de grens ligt niet bij de eigen
gemeenschap. Ook soms van ver daarbuiten wordt er een beroep op
ons gedaan. Daarvoor hebben we de diaconale collectes voor een
breed scala aan kleinschalige projecten. Vaak stellen wij ons garant
voor een bepaald bedrag dat een organisatie nodig heeft. Niet altijd is
de opbrengst van een collecte toereikend. Vandaar dat wij
maandelijks collecteren voor het Plaatselijk Diaconaat. Met behulp
van de opbrengsten kunnen we zowel onmiddellijk steun bieden als
er een beroep op ons gedaan wordt en een collecteopbrengst voor
een bepaald doel zo nodig aanvullen.
Het collectegeld kan ook overgemaakt
worden op rekeningnummer NL33 RABO
0156 8035 50 ten name van het college van
kerkrentmeesters met vermelding van
‘collectebijdrage 2 mei 2021’ of door middel
van de hierbij afgebeelde QR-code
(€ 2,50). De helft van de bijdrage is dan
voor de instandhouding van de
Stiftsgemeente en de andere helft voor
het Plaatselijk Diaconaat.
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DE AFSLUITING
Slotlied Lied 425 Vervuld van uw zegen
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal
Gemeente gaat staan
Zegen
v: ……………… a: Amen.
Lied 708: 1 en 6 Wilhelmus van Nassouwe
1 Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
6 Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
Gemeente gaat weer zitten

De beide predikanten en de kerkenraadsleden verlaten even de kerk
om daarna direct weer terug te komen voor het afscheid van
dominee G.S. Bunjes-van der Lee als voorganger.
De gemeenteleden worden verzocht om te blijven zitten.
Ondertussen wordt de gemeenteleden iets lekkers aangeboden in
de kerk.
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De collecte is bij de uitgang in de hal van de kerk

Zondag 9 mei 2021 is dominee G. Nijmeijer de voorganger tijdens de
dienst in de Stiftskerk. De diaconale collecte is dan bestemd voor de
Voedselbank.
Hemelvaart
Donderdag 13 mei 2021 – Hemelvaartsdag – wordt er om 10.30 uur
een Ringviering gehouden in de kerk van Tubbergen. Voorgangers
zijn de predikanten van de Kleine Ring. In de Stiftskerk wordt die dag
géén dienst gehouden. Deze dienst is ook online te volgen via
www.kerkdienstgemist.nl – kerk: Tubbergen.
Expositie gemeentehuizen van Weerselo in De Stiftswijzer
Tot eind mei zal er in De Stiftswijzer een
expositie te zien zijn over de
geschiedenis van de gemeentehuizen
van Weerselo. Te beginnen op 26
november 1811 met de 1e burgemeester
Hendrik Willem ten Cate waarmee de
gemeente Weerselo een feit was. De
eerste aangiften van geboorte, overlijden
en huwelijk. Hoe belangrijk was Rudolph Wilmink? De bouw van het
eerste gemeentehuis op ’t Stift in 1898, de verbouw in 1921 die op 31
augustus officieel werd geopend. Dit jaar 100 jaar geleden. De bouw
van het gemeentehuis op de Belt, de uitbreiding en uiteindelijk de
opheffing van de gemeente Weerselo. De Vereniging Heemkunde
Oalde gemeente Weersel heeft dankzij wijlen de heer Henk Kollen
veel stukken in het archief. Aangevuld met bouwtekeningen en foto’s
is het een interessante expositie geworden.
Kijk voor meer informatie op www.heemkundeweerselo.nl of volg ons
op Facebook. De Stiftswijzer èn de Stiftskerk zijn dagelijks open van
09.00-17.00 uur en gratis toegankelijk. In De Stiftswijzer kunt u ook
een boek lenen via de zwerfboekenkast.
Voor een kop koffie en iets lekkers kunt u terecht bij restaurant De
Stiftsjuffer. Zie voor openingstijden: www.destiftsjuffer.nl
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Stift Musical Encounters
Van 4 t/m 9 mei 2021 vindt de Stift Musical Encounters plaats. Er
worden masterclasses gevolgd door studenten van diverse
internationale conservatoria en krijgen coaching als ensemble. Onder
de bezielende leiding van hun Masters kunnen vooral jonge talenten
podiumervaring opdoen. Helaas is het niet mogelijk de concerten met
live publiek bij te wonen.
De concerten zijn wel als livestream bij te wonen:
woensdag 5 mei en zondag 9 mei:
via een opname door Concerto Media;
vrijdag 7 mei en zaterdag 8 mei:
via een enkele camera die het concert registreert.
Voor meer informatie: www.stiftmusicfestival.nl/

