
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gemeentezondag onder de open hemel 
 

12 september 2021 in Genne 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle 
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Welkom 
 
Lied 988 ‘Zittend in het gras’ 
 
Openingswoorden 
O: Onder de wijde hemel - 
A: Op het groene gras -  
O: wij zijn in een ruime kring bijeen, 
A: Hier scharen wij ons rondom woord en lied en stilte. 
 
O: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader,  

de Zoon en de Heilige Geest. 
A:  Amen 
O:  Onze hulp is in de Naam van de Heer. 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft.  
O:  Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben  

en waar we spijt van hebben 
A: En laat ons weer in vrede leven.  
O: Amen 
 
Kyrie 301 k – Kyrie eleison, Christe eleison 
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Gloria 309 a: Gloria a Dios en los cielos. Halleluja, Amen. 
 
Gebed 
 
Lied 988: ‘Zittend in het gras’  
 
Psalm 116, in een hertaling van Karel Eykman (uit: een knipoog van u zou al 

helpen). In samenspraak. 
 
Allen:  DAT IK OPNIEUW BEGIN HEB IK AAN HEM TE DANKEN.  
 
Mensen die in januari en februari zijn geboren: 

Het scheelde geen haar, of ik was uitgegleden, weggezakt in een 
bewusteloos bestaan 

 
Mensen die in maart en april zijn geboren: 

Het was met mij zover  
dat angst mij in de greep kreeg ,  
Want ik had al mijn moed laten gaan. 

 
Mensen die in mei en juni zijn geboren: 

Ik wilde alleen nog maar ophouden met leven 
Dus wat mij betreft ging ik er definitief aan. 
 

Mensen die in juli en augustus zijn geboren:  
Totdat ik opeens bij mijn kladden werd gegrepen 
Op het  nippertje gevat bij mijn kraag. 

 
Mensen die in september en oktober zijn geboren:  

Zonder enig pardon in het leven terug gesmeten. 
 
Mensen die in november en december zijn geboren: 

‘Of wil je liever dood?’ was de vraag.  
 
Allen:  DAT IK OPNIEUW BEGIN HEB IK AAN HEM TE DANKEN.  
 
Mensen die in januari en februari zijn geboren: 
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Beide benen op de grond 
 
Mensen die in maart en april zijn geboren:  

Vaste voet op vaste bodem 
 

Mensen die in mei en juni zijn geboren:  
Weg uit het verleden naar vandaag!  

Allen:  DAT IK OPNIEUW BEGIN HEB IK AAN HEM TE DANKEN.  
 
Mensen die in juli en augustus zijn geboren:  

Dat ik opnieuw begin heb ik aan hem te danken. 
 
Mensen die in september en oktober zijn geboren: 

Terugbetalen is waar ik naar streef. 
 
Mensen die november en december zijn geboren: 

Daartoe ben ik nu hier tussen de mensen.  
 
Mensen die in januari en februari zijn geboren: 

Alles wat ik kreeg, wordt nu wat ik geef. 
 
Mensen die in maart en april zijn geboren: 

Dat ben ik wel verplicht, 
Niet om quitte te spelen 
Maar om iets terug te doen zolang ik nog leef.  

 
Allen:  DAT IK OPNIEUW BEGIN HEB IK AAN HEM TE DANKEN.  
Lezing: Johannes 17,20-23 
 Aankondiging. De gemeente gaat staan. 
 Psalmwoord uit psalm 116 ‘De Heer is genadig en rechtvaardig,  

onze God is een God van ontferming,  
de Heer beschermt de eenvoudigen,  
machteloos was ik, en hij heeft mij bevrijd.  

A: HALLELUJA 
 Evangelielezing 
 
Lied 66a Jubilate Deo  
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Overdenking 
 
Lied 207 ‘De trouw en goedheid van de Heer’  

  
Appels 

‘Wenn ich wüsste, dass morgen der jüngste Tag wäre, 
würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.’ 
Maarten Luther 
 
Er zijn appels en stiften. Uw antwoord, op de vraag in de 
dienst gesteld, kunt u op de appels schrijven. Na de 
dienst kunnen de appels in een mand leggen. Ze zullen 
samen uiteindelijk een boom tot appelboom maken. 
 

Overvliegen 
 
Zegenlied: 416:1, 2 ‘Ga met God’  
 
Afkondigingen. Bij de uitgang kunt u de gaven in schalen leggen. De gaven 
zijn bestemd voor de …..De andere collecte is voor de Lutherse Gemeente te 
Zwolle. 
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Gebeden – met responsie 368 j ‘Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk’ 
 
Lied 984 ‘Gezegend die de wereld schept 
 

Zending en Zegen 
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Programma Gemeentezondag onder open hemel in Genne 
 
Het tijdschema 
10.30 uur Start viering in de boomgaard.  
11.15 uur Koffie en thee op te halen in de schuur. Buiten opdrinken. 
11.30 uur Direct na de koffie/thee gezamenlijke start activiteit. Aansluitend 
activiteiten in de centrale tuin, gespreksgroepen aan de rand. 
12.30 uur Verzamelen in de tuin, opmaat tot lunch.  
13.15 uur Afsluiting – dans en lied.  
13.30 uur Samen opruimen 
 
Toilet 
Op het terrein zijn twee dixie-toiletten neergezet. Bij de dixie-toiletten is ook 
de mogelijkheid om handen te wassen. Daarnaast is in de schuur ook een 
kraan en er is voldoende zeep. Ook papieren handdoeken zijn aanwezig. Het 
is niet mogelijk om in de boerderij naar het toilet te gaan.  
 
Handenwassen 
Het is goed om met regelmaat de handen te wassen. In een schuur aan de 
oprijlaan, tegenover de boerderij is een kraan met alle benodigde spullen.  
 
Drinken 
Koffie, thee en limonade, en bij de lunch ook melk en karnemelk staan voor u 
gereed in de grote schuur. Drinken wordt ingeschonken. Houd uw kopje bij u 
voor hergebruik. En drink het geheel buiten op. Zo maakt u ruimte voor een 
ander, en blijft de nodige corona afstand.  
 
Lekkers bij koffie, thee en limonade 
Lekkers bij de koffie en thee, gemaakt door gemeenteleden. Ook in de grote 
schuur te verkrijgen. Eet het buiten op t.b.v. corona-afstand. 
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Activiteit – 11.30 tot 12.30 uur 
Direct na de koffie zijn er activiteiten, die we gezamenlijk beginnen in de tuin.  

De activiteiten zijn: 

✓ Boten in beweging – varen als een ark – ook voor kleine kinderen 

✓ Macramé – als het ware netten om vissen te vangen 

✓ Happy stones maken – laat een teken van hoop en vreugde achter 

✓ Kaarten maken en kaarten schrijven 

✓ Vier groepen worden gevormd. Iedere groep start bij een vraag, die in 

de tuin hangt. De groepen spreken samen 10 minuten over de vraag 

en gaan dan naar de volgende vraag.  

✓ Ergens in de tuin of in de schuren zijn allemaal Noach en regenboog 

zaken te bekijken. De moeite waard om er lang te lopen en alles eve 

in handen te hebben. 

 

Kaartengroet maken, kaarten schrijven en versturen 
Ergens in de tuin/schuur staat een statafel, met daarop kaarten om te 

versturen naar mensen die je mist. Er ligt ook een lijst met namen en 

adressen, aan wie een kaart gestuurd kan worden. Maar u kunt gerust een 

kaart sturen naar iemand anders die u op het oog hebt. Als u niemand weet, 

kunt u uit de adressenlijst die klaarligt, een naam kiezen. Alle adresgegevens 

en uw groet op de kaart schrijven.  

U mag gerust twee of drie (of tien) kaarten sturen. Als u de kaart zelf kunt 

rondbrengen bij de persoon is dat fijn. Zo niet, dan kan die kaart in de 

daarvoor klaarstaande bak en wordt die kaart per post verzonden.  

 

Lunch – 12.30 uur in de tuin 
Terug in de boomgaard eten we onze eigen lunch. Drinken is te verkrijgen in 
de schuur en wordt graag voor u ingeschonken. We beginnen de lunch 
gezamenlijk met het lied ‘wat staat op tafel uitgestald’. We sluiten de lunch, 
en daarmee ook de gemeentezondag af met dans en met het lied ‘Nu wij 
uiteengaan’.  
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Lied bij opening van de lunch: ‘Wat staat op tafel uitgestald’  
 

Lied bij sluiting van de gemeentezondag onder de open 
hemel, lied 423 ‘Nu wij uiteengaan’  
 

Foto’s  
Er worden foto’s en filmpjes gemaakt. Als u daar bezwaar tegen hebt meldt 
dat bij Margo Jonker. Dan zorgen we dat de betreffende foto’s niet 
gepubliceerd worden.  
 

Programma komende week 
✓ Vanavond 17.00 uur: Taizéviering in de Grote Kerk.  

✓ Dinsdag 14 september: 20.00 uur Leerhuis in de Lutherse Kerk. 

Opgave bij leerhuis@elkz.nl 

✓ Zaterdag 18 september, 13.30 uur begin Vredesweek, Walk of Peace, 

www.vredesplatformzwolle.nl 

✓ Zondag 19 september: 10.00 uur Viering in de Lutherse Kerk Opgave 

viering bij: aanmelden@elkz.nl 

✓ Zondag 19 september, 19.00 uur: Oecumenisch Vesper in de Basiliek. 

Aanmelden via: https://www.basiliekzwolle.nl/kerkdienst 

 

Zie verder: www.elkz.nl 

 

Programma gemeentezondag onder open hemel in Genne 
10.30 uur Start viering in de boomgaard – blijf afstand houden.  

11.15 uur Koffie en thee op te halen in de schuur. Buiten opdrinken. 

11.30 uur Direct na de koffie/thee gezamenlijk start van activiteiten 

12.30 uur Verzamelen in de boomgaard, opmaat tot lunch.  

13.15 uur Slot – dans en lied 

13.30 uur Samen opruimen 

 

mailto:aanmelden@elkz.nl
https://www.basiliekzwolle.nl/kerkdienst
http://www.elkz.nl/
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Bij alles: blijf afstand houden. 


