
Zondag 6 september 2020, Elthetokerk, 10.00 uur, mw. ds. Annemike van der 
Meiden uit Amsterdam 

 
 

Lector: Marinus den Oudsten 
 
Organist: Ad Schinkelshoek 

 
Het thema van de dienst is Compassie 

 
Orgelspel 
 

Afkondigingen 
 
Aansteken kaars met de tekst: 

 Mogen wij met elkaar verbonden zijn 
 In herinnering aan het eeuwige licht, 

 Bij wie de bron van leven is, 
 Die ons draagt door diepten heen. 
 Moge dit licht onze harten openen 

 Voor een geest van liefde en mededogen. 
we gaan staan 

Zingen Lied 215: 1, 2 en 7  Ontwaak o mens, de dag breekt aan 
 

Votum en inleiding op de dienst       we gaan zitten 
 

Verhaal over de ondergang van Saul  (1 Samuël 13 en 15) 
 

Zingen Lied 942: 1 en 2   Ik sta voor U in leegte en gemis 
 

Schriftlezing Mattheus 15: 19 - 32 
 
Inleiding muziek 

 
Muziek: Mercy, Marvin Gay (zie voor de tekst de bijlage) 

 
Overdenking over compassie 
 

Muziek: Sympathy, Steve Roland (zie voor de tekst de bijlage) 
 

Dank- en voorbeden, afgesloten met een gefluisterd Onze Vader 
 
Zingen Lied 415: 1 en 2  Zegen ons Algoede 

we gaan staan 

Zegenbede 
 

Zingen Lied 415: 3 
 

  



Deze viering wordt om 10 uur ook live uitgezonden via www.kerkdienstmeebeleven.nu  
 

U klikt deze link aan, vervolgens zoekt u de Elthetokerk op in de lijst die verschijnt. U 
komt nu op de pagina van de Elthetokerk. U kunt nu kiezen voor de video als u om 10 

uur zondagmorgen kijkt. Als u later terug wilt kijken, klikt u op archief en klikt de 
desbetreffende dienst aan. 
 

Voor de mensen thuis:  
Het kan mooi zijn om van te voren een liedboek klaar te leggen en een kaars neer te 

zetten. Aan het begin van de komende vieringen zullen we ook in de kerk een kaars 
aansteken, u kunt dat dan tegelijkertijd doen.  

 

Collecte 

Mocht u niet aanwezig zijn in de kerk, of geen contant geld bij u hebben, kunt u uw 

gaven ook digitaal overmaken. U kunt uw bijdragen overmaken met vermelding van 

“zondag 20 september” aan 

 
• diaconie, ten behoeve van het eigen diaconale werk op het rekeningnummer 

van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 t.n.v Diaconie Elthetokerk 

 
• kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk:  

NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente 
 
 

Volgende week zondag, 27 september gaat ds. Hester Radstake voor.  
 

U kunt zich aanmelden voor deze dienst door voor vrijdagmorgen 25 september 
contact op te nemen met Cor Resseler via c.resseler@hccnet.nl of 0184 641769 of  
06-17912536. 

 

 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
mailto:c.resseler@hccnet.nl

