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liturgie 

 
Openluchtdienst 5 september 2021 

Rensenpark 

 

 
 

 
Thema: Ontmoeting 
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Tijdens deze dienst is er jeugdkerk (voor tieners) en 

kindernevendienst (basisschoool-leeftijd) en oppas elders in 

het Rensenpark.  

In de buitenlucht mogen we u uitnodigen om alle liederen die 

in de liturgie staan mee te zingen. De begeleidingsband en 

zangers zijn er ter ondersteuning.  

 

 

Een groot woord van dank aan iedereen die deze bijeenkomst 

heeft mogelijk gemaakt: 

Coördinatoren 

Facilitaire groep 

Inhoudelijke groep 

Egbertjan catering 

Cleaning Crew 

D.E. V. 

Dorgelo 

Muzikanten en zangers 

Toneelspelers 

Rode Kruis, afdeling Emmen 
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De Protestantantese Kerk Emmen (PGE) bestaat uit vijf 

wijkgemeente. Verspreid in de liturgie laten ze zien welke 

activiteiten er zijn. Van harte welkom. 

 

 

                                               Grote of Pancratius Kerk  

                                               Schoolplein 5 

 

                                               https://www.grotekerkemmen.nl  

 
 

Inspiratieplein Grote Kerk 

ontmoeting zingeving cultuur en samenleving 

 

„Wie ben ik?”  

Een voorstelling over Dietrich Bonhoeffer 

Di 14 september, 20.00 u., entree: € 7,50  
 

Kerken na corona – hoe verder? Oecumene lezing door Leo 

Fijen 

Di 21 september, 19.30 u. Entree: gratis  
 

„Het wonder van betekenis” Lezing door Paul van Tongeren 

(Filosoof des Vaderlands).  

Wo 20 oktober, 19.30 u. Entree: € 10,00 
 

„Wat is dan goed?” Lezing door Stevo Akkerman 

Dinsdag 16 november, 19.30 u. Entree: € 7,50  
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                                                    Emmen Centrum - Kapel 

    Kapelstraat 63 

     

    https://www.kapelemmen.nl/ 

 

 

In en rond de Kapel 

Van alle „activiteiten” is de ontmoeting in en rond de kerk 

misschien wel het meest gemist. Dat je elkaar zomaar even 

tegen het lijf loopt. Met een lachende groet ontvangen worden, 

even een praatje; soms een paar woorden wat dieper, je kent 

elkaar, weet wel iets van elkaars situatie; dat is al genoeg. 

Er zijn talloze aanleidingen waarvoor mensen het gebouw 

opzoeken: van de schoonmaakploeg en vergaderingen, het 

koor of de bijbelgroep, de verschillende leeftijdskringen, het 

bijbellezen op de middag, en zondag de kerkdienst. Een rijk 

aanbod aan activiteiten, ook komend jaar.  

En de bonus van al die activiteit is de ontmoeting in en rond de 

kerk, met een lachende groet ontvangen worden. Weet je 

welkom. 
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Vooraf muziek  
 

Zingen: Hier samengekomen: 1, 2 en 3  

              (melodie: Morning has broken / NLB 216) 

 
 

2 Heer, wil ons troosten in onze moeiten,  

   Heer, wil ons helen, kom ons nabij.  

   Heer, geef ons moed om voor U te leven,  

   spreek tot ons allen, spreek ook tot mij! 
 

3 En inspireer ons om voort te bouwen  

   aan uw gemeente en aan uw rijk.  

   Maak ons tot mensen, die in uw wereld  

   leven voor and'ren, aan hen gelijk! 
 

Eerste scetch gebaseerd op gedicht „Ontmoeting” van Stef Bos 
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Binnenkomen ambtsdragers en predikanten 
 

Zingen: Waar je woont op deze wereld: 1 en 2  

               (melodie: Welk een vriend is onze Jezus) 
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2 Waar je woont op deze wereld 

   tussen bloemen of beton 

   tussen twijfel, tussen hopen, 

   samen zoeken naar de bron. 

   Doe maar mee in deze viering, 

   Samen éen zijn deze dag, 

   zo elkaar hier te ontmoeten 

   met je zorgen en je lach. 

 

Welkom 

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen: Waar je woont op deze wereld: 3 

               (melodie: Welk een vriend is onze Jezus) 
 

3 Waar je woont op deze wereld 

   tussen bloemen of beton 

   elke dag is er nieuw leven, 

   elke dag een  nieuwe zon. 

   Elke dag een nieuwe kans ook  

   door het water op te staan 

   en te zoeken naar het wonder, 

   van de Heer in ons bestaan. 

 

Inleiding op de dienst 

 

Gebed 
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Zingen: NLB 975: 1, 2 en 3 
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2 Jezus roept ons te belijden  

   hem als Heer van het heelal,  

   hoeder van ons broze lichaam,  

   redder van wie faalt of valt.  

   Zing het uit, laat elk het horen,  

   zing het heilige verhaal, 

   zeg de wereld: Christus’ glorie  

   is op aarde neergedaald. 
 

3 Jezus roept ons tot de ander, 

   zo verschillend als wij zijn, 

   ras of huidskleur, rangen, standen -  

   Jezus trekt geen scheidingslijn. 

   Ga met vrienden en met vreemden,  

   ga met mensen, groot en klein, 

   ga met zaligen en zoekers, 

   die op zoek naar waarheid zijn. 
 

Eerste bijbelse ontmoeting:  

Elia (verhaal n.a.v. 1 Koningen 19: 9-13) 

 

Luisteren:  Als ik u ontmoet (Sela) 

 

Tweede bijbelse ontmoeting:  

Kanaänitische vrouw (verhaal n.a.v. Mattheus 15: 21- 28) 
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Zingen: NLB 321: 1, 2, 3, 4 en 5 

 
 

2 Maar als een glimp van de zon 3 Stem die de stilte niet breekt 

   een groene twijg in de winter,    woord als een knecht in de wereld 

   dorstig en hard deze grond -    naam zonder klank zonder macht 

   zo is het koninkrijk Gods.     vreemdeling zonder geslacht. 

 

4 Kinderen armen van geest  5 Blinden herkennen de hand 

   mensen gelouterd tot vrede    dovemansoren verstaan hem 

   horen de naam in hun hart     zalig de man die gelooft 

   dragen het woord in hun vlees.    zalig de vrouw aan de bron. 

 

Derde bijbelse ontmoeting: Paulus  (Handelingen 9: 1-9) 

 

Luisteren/zingen:  Wij willen ontmoeten (Opwekking 489) 
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2 Mijn Jezus, ik aanbid U, 

   mijn lied verhoogt uw naam, 

   want U bent mijn bevrijder, 

   de sterke rots waarop ik sta. 

   Uw liefde vult mijn leven, 

   ik ben zo rijk door U. 

   Mijn dank wil ik nu geven 

   in een liefdeslied voor U. Refrein (2x) 

   

3 Wij willen U ontmoeten,  

   U eren in ons lied, 

   vol dank en vol aanbidding, 

   omdat U telkens weer voorziet. 

   U w liefde vult ons leven, 

   wij zijn zo rijk door U. 

   De dank die wij U geven 

   is ons liefdeslied voor U. 

   De dank die wij U geven 

   is ons liefdeslied voor U. 

   De dank die wij U geven 

   is ons liefdeslied voor U. 

 

 

Tweede scetch verhalen van ontmoeting met andere culturen  

 

Verhalen van ontmoeting door diverse mensen 
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                                                    Ichthus     Emmermeer 

    Walstraat 21 

      

    https://www.ichthus-

emmermeer.nl 

 

 

Ontmoeten!  

Een mooi thema. Niet alleen voor vandaag, maar voor het hele 

gemeenteleven. In Ichthus willen we de komende periode 

weer alle gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten. 

Allereerst op elke woensdagmorgen: van 10.00-11.00 uur is er 

dan koffiedrinken in de hal voor iedereen die dat wil. Van 

harte welkom! 

Daarnaast willen we de komende tijd elkaar ontmoeten rond 

maaltijden. Per wijk of meerdere wijken samen. En zullen er 

de nodige gespreksgroepen zijn rond de toekomst van de kerk 

en de PGEmmen, geestelijke verdieping en rond het boek 

Bijbelse miniaturen. Kijk voor informatie op de website van 

Ichthus of schiet ons gerust aan! 

 

 

 

Schepershof     Emmen-Oost 

    Het Waal 400 

      

    https:// www.pgemmenoost.nl  
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In oktober komt een van de gemeentedichters van Emmen 

vertellen over wat zo iemand nu eigenlijk doet en hoe ze te 

werk gaan. 
 

Lezing over de kunstenares Jannie Jalving door haar neef 

Marchienus Elting uit Odoorn, op 16 november. Jannie Jalving 

(*in Klijndijk 1923) was als kind altijd aan het tekenen, op 

gladgestreken papieren zakken van tabak, want middelen 

waren niet voorhanden.  Haar scherpe schildersblik 

ontwikkelde ze verder door veel te oefenen en door lessen.  
 

Start van een gespreksgroep over bijbelverhalen - op 21 

september is er een startmiddag voor een gespreksgroep. 

(begint om 14.30 uur) Boeiende of aansprekende 

bijbelverhalen, of verghalen die moeilijk te begrijpen zijn of  

bevreemdend? Samen zoeken we verhalen voor het gesprek, 

aan de hand van vragen dichtbij ons eigen leven en denken. 

Bijeenkomsten: overdag! Data in overleg.  
 

Plannen voor 2022 zijn er ook. Gespreksgroep over het boekje 

De weg van de mens  van Martin Buber, 5 keer in gesprek de 

tekst van Buber en de vraag wat raakt aan onze levensweg?  

En een ontmoetingsgroep voor mensen in de rouw, plm. 7 of 8 

bijeenkomsten  van 1,5 uur en is open voor mensen uit heel 

Emmen.  
  

Voor alle activiteiten geldt: Volg de berichten op de website of 

vraagt het op bij  

Door-Elske Cazemier, email: predikant@pgemmenoost.nl of 

via 0591-547687. 
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Zingen: NLB 1000: 1, 2, 3, 4 en 5 
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2 Wij zagen mensen teer en fier,  3 Wij zagen lammen op het feest, 

   bloeien in steenwoestijnen.   dansend en opgetogen. 

   Wij zagen hoe de schepping nieuw   Wij zagen hoe de hoop weer leeft 

   gloort in vrede zonder einde.    in de uitgedoofde ogen.     

   Refrein                                          Refrein 
 

4 Wij zagen rijken diep ontdaan,  5 Wij zagen God verloren staan, 

   konden zichzelf niet geven.     zullen zijn kinderen komen? 

   Wij zagen armen binnengaan     Wij zagen Gods hart opengaan: 

   in een huis vol licht en leven.     levend water, rijke stromen.     

   Refrein                                           Refrein 
 

Kinderen komen terug van de kindernevendienst 
 

Luisteren/zingen:  Hé kom je kijken (Op toonhoogte 406) 
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2 De lammen laat Hij lopen. 
   Bedroefden maakt Hij blij. 
   Hij maakt de hemel open, 
   want Hij houdt van jou en mij.  Refrein 

 

 

 
 

Gebeden 

1 

Refrein 
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Mededelingen collecte: FC Emmen Noaberschap  

(emmer bij de uitgang) 

Een paar jaar geleden heeft Noaberschap United in 

samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds  „De Derde 

Helft” opgezet. Het Ouderenfonds heeft dat ook voor een deel 

gefinancierd. Ontmoeten is waar het om gaat, bewegen in de 

vorm van wandelen of fietsen of een middag kaarten, sjoelen 

of handwerken. Sinds maart 2019 liggen alle activiteiten stil. In 

september hopen ze weer enkele activiteiten te gaan doen. 

Inmiddels bestaat Noaberschap United niet meer. Het is nu de 

maatschappelijke stichting van  

FC Emmen, genaamd FC Emmen Naoberschap. Een 

zelfstandige stichting die zelfredzaam moet zijn. Ze zijn dus 

afhankelijk van eigen bijdrages en/of giften.  Met uw  bijdrage 

kunnen ze een mooie activiteit organiseren. En daarbij bent 

ook u van harte welkom. 

 

Mededelingen:ontmoetingen door de wijken heen 

 

Derde scetch de afsluiting 

 

Zingen: NLB 416: 1, 2 en 4 
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2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

   bij gevaar, in bange tijden, 

   over jou zijn vleugels spreiden. 

   Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

   tot wij weer elkaar ontmoeten, 

   in zijn naam elkaar begroeten. 

   Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen 

 

 

U bent alleen van harte welkom om nog verder te praten 

tijdens een kopje koffie, thee of fris !! 
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De Opgang     Bargeres 

     Mantingebrink 199 

      

     https://emmen-zuid.nl  

 

 

Wij geloven ……. In de buurt! U ook? 

Geloven in de buurt is een initiatief van verschillende kerken, 

waaronder PG Emmen-Zuid. Een initiatief om in Emmen-Zuid 

in samenwerking met sociale partners op drie punten positief 

aanwezig te zijn: op het gebied van hulp en support bij een 

klus, eenzaamheid en schuldhulpverlening.  

Een van de speerpunten op dit moment is 

het aanpassen van de Opgang, zodat de 

Opgang meerdere middagen per week een 

gezellige ruimte is voor gesprek en 

ontmoeting of gewoon een kop koffie. 

Iedereen die aan dit project mee wil doen 

als vrijwilliger wordt van harte uitgenodigd. 

Zie voor verdere info en aanmelden als 

vrijwilliger, of om uw hulpvraag te delen: 

www.gelovenindebuurtemmen.nl of bel  

met 06 2791 1377. 
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Ook op het terrein: Frans Gerrit van Zwieten met zijn partytent van 

ontmoeting. In de partytent zal het feest van verrassende 

ontmoeting doorgaan. Met elkaar bijvoorbeeld kort in gesprek over 

geloof in de opstanding (in geestelijke zin).  

   

Allen van harte welkom! 
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Ontmoetingen door de wijken heen 
Wilt u graag met iemand anders in contact komen? U laten 

verrassen door het contact met iemand die u nog niet kent? 

Iets nieuws leren ontdekken? 

Dan mag u onderstaand strookje inleveren bij het verlaten van 

het terrein. 

Naam:      ………………………………………………………………………………. 

Adres:      ………………………………………………………………………………. 

Telefoon of email:      ………………………………………………………….…. 
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