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Uutleg bie de têkenienge. 

 

De têkenienge ei wat uutleg noadig, dienk ik. 

 

A mènsen ienkel neme 

wee groater, nog a meêr, 

wor je van vriend een vreemden, 

 

De cirkel geef de aerde an. 

 

Lienks: mènsen die a “schathemeltjerieke”  bin, kunne  

d’r eigen toch allênig voele, ok a è ze de top bereikt.  

 

Rechs zie me het lichte gedeêlte, vriendelijk en veilig. 

De ladder nì de top is mè een din lijntje. 

 

Jopie Minnaard. 

 

 



 

 

Liturgie Ellesdiek  19 februari  2017 

 
Thema: “Schathemeltjerieke” 

 

Pianomeziek en zang (Joke de Witte en Mooi Zeeland) 

 

Welkom  (Fetsje Bouman) 

 

Blommen  (Janny Geldof) 
 

(me gae stae) 

 

Zienge: De blieschap briengt oans nae dit uus  

NLB 280 

 

1.De blieschap briengt oans nae dit uus 

wan ’t Woord gaet ier z’n gank. 

God roept zien Naem over oans uut 

dus briengt Um eêr en dank!  

 

2.Dit uus van out en steên dat ei 

a eêl wat sturm deurstae. 

Gebeden bin ier uut’ezeid -  

den emel in‘egae. 

 

3.Een uus dat a de sporen draegt 

van wat a mènsen bin. 

Mèr ienkel a God aolles schraegt 

ei ier ’t gebeuren zin. 

 

4.Is dit een plekke wir a oans 

Joen emel open zie? 

Briengt ier Joen iengel liefd’ en troôst, 

bluuf Jie oans aoltied bie? 



 

 

 

5.Geef Jie oans ier een nieuw uutzicht, 

bluuf bie oans mie Joe Naem. 

Zet Jie oans in Joe louter licht 

en zegen oans ier saem’. 
 

Durpelgebed  (Ria Keijzer-Meeuwse) 
  

 (me gae zitte) 

 

Mooi Zeeland  Ik zoek een land 

    

1 

Ik zoek een land waar vrede is, 

waar haat en nijd verdwenen is 

en waar de mensen hand in hand, 

tezamen leven in dat land 

 

2 

Ik zoek een stad waar vrede is, 

waar eenzaamheid te dragen is 

en waar de mensen zorgen dat 

er niemand doodloopt in die stad. 

 

3 

Ik zoek een huis waar vrede is 

waar liefde ons tot woning is 

en waar de mensen last en kruis 

tezamen dragen in dat huis. 

 

 

4 

Ik zoek een mens die vrede is, 

die ons een weg tot leven is 

en die de mensen op doet staan 

de handen aan de ploeg te slaan. 

 

 



5 

Ik zoek een land dat niet bestaat, 

een droom die haast verloren gaat 

een huis, een stad, een luchtkasteel, 

o God, vraag ik misschien te veel? 

 

 

Lezieng Marcus 10:17 – 31 (Corrie de Baar) 

 

Mooi Zeeland  Toekomst  

 

Wie moet zwijgen zal gaan spreken,  

boventoon zal ondergaan.  

Armen zullen breeduit lachen,  

rijken leeg en schuldig staan.  

Tronen, banken, macht en statie, 

grof geschut, dwingelandij,  

winst uit nood, eer over lijken, 

al die dingen gaan voorbij.  

  

Blinden zien en doven horen,  

stommen spreken, lammen gaan.  

Mens voor mens komt God ons tegen  

en je mag voorgoed bestaan.  

Niemand ziet zijn levenseinde  

als bedreiging van het lot.  

Ieder weet zich in dit leven  

onaantastbaar kind van God.  

  

Wie zich met zijn eigen leven  

overgeeft aan deze droom,  

die zal mensen tegenkomen,  

last en lijden, tegenstroom.  

Die zal leven, klein, verborgen, 

solidair en zonder grens,  

die zal weerloos ooit nog worden: 

mensenbroeder, Toekomstmens. 

    



 

Lezieng (Rie van Kleunen)  

 

Zienge Gelukkig de geringen 

 

6. Goed af bin die a deuge, 

een zuver arte è; 

die zulle toet d’r vreugde 

nae God d’r oôg’ opslae.  

 

 

Overdienkieng (Ria Keijzer-Meeuwse) 

 

Mooi Zeeland De steppe zal bloeien 

1 

De steppe zal bloeien de steppe zal lachen en juichen 

de rotsen die staan vanaf de dagen der schepping, 

staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open. 

Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen,  

dorstigen komen en drinken. 

De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien,  

de steppe zal lachen en juichen. 

 

 

 

2 

De ballingen keren zij keren met blinkende schoven. 

Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde  

een voor een, en voor goed, die keren in stoeten. 

Als beken vol water als beken vol toesnellend water, 

schietend omlaag van de bergen. 

Met lachen en juichen, die zaaiden in tranen 

die keren met lachen en juichen. 

 

 

 

 



3 

De dode zal leven de dode zal horen: Nu leven. 

Ten einde gegaan en onder stenen bedolven, 

dode, dode, sta op, het licht van de morgen. 

Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen: 

Ik open hemel en aarde en afgrond. 

En wij zullen horen en wij zullen opstaan 

en lachen en juichen en leven. 

 

Zienge A mènsen leêre geve 

Zingenderwijs 4 

1

 
 

  

 

2. 

 A mènsen ienkel neme - 

 wee groôter, nog a meêr, 

 wor je van vriend een vreemden,  

 krieg j’ onmin, twìdracht, zeêr.  

 Pas a me leêre luust’re 

 en doe wat a God vroeg, 

 dan is t’r ier op aerde 

 voe ieder mèns genoeg. 



 

Mooi Zeeland Laudate omnes gentes, 

laudate Dominum! 

Laudate omnes gentes, 

laudate Dominum! 

 

Voorbeden (Corry Verburg) [tijdens gebed 

neuriet Mooi Zeeland Laudate] 

Zienge Laudate omnis gentes 

  

Oanze Vaoder Oanze Vaoder in den emel 

lit joe naem vereêrd worre, 

lit joe koninkriek komme 

lit wat a jie wil gebeure, 

op aerde, net as in den emel. 

Geef oans vandaege 't broad dat a me 

noadig è, 

en vergeef oans oanze schuld, 

net as oans ok an are mènsen d'r schuld 

vergeve. 

En stel oans nie op de proef, 

mè ouw aol 't slechte van oans wig. 

Wan joe koninkriek, 

en de kracht en de pracht, 

is eêuwig voe eêuwig. 

Amen 

 

Mooi Zeeland      1 

Zing van de vogels, zing van de vissen, 

zing van de schoonheid van de natuur. 

Zing van de hemel, zing van de aarde, 

volmaakte schepping, Gods creatuur. 

De prille lente, vol van verwachting, 

zomerse warmte, geeft levenslust. 

Herfst vol van kleuren, nadert 

voltooiing, 

sneeuw op de bergen velden in rust. 



 

2 

Zing van de wolken, zon maan en 

sterren, 

zing van de Schepper, Hij zij geroemd. 

Kroon op Zijn schepping, dat zijn wij 

mensen, 

ieder persoonlijk, bij naam genoemd. 

Groot is zijn liefde als Abba Vader, 

in zorg, verdriet is Hij je nabij. 

Zing van de aarde, zing van de hemel, 

eens daar te wonen, dat maakt je blij 

 

Collectes D’n eêsten is voe de Stichting Projecten in 

Nepal en de twidden voe de onkosten van 

de bieeênkomst. In januari was de 

opbriengst voe Amecet  72,21 euro en voe 

de onkosten  73,20 euro 
 

 (me gae stae) 

 

Zienge:   

  Gae mie God en Die gae mee mie joe   

(NLB 416) 

 

  



   2. 

Gae mie God en Die gae mee mie joe: 

bie gevaer, bie pien’ of plaege 

steevast joe in d’ ermen draege. 

Gae mie God en Die gae mee mie joe. 

 

  3. 

Gae mie God en Die gae mee mie joe: 

in Zien liefde joe bewaere 

in den doôd je leven spaere. 

Gae mie God en Die gae mee mie joe. 

 

4. 

Gae mie God en Die gae mee mie joe. 

A Um ‘t wil en ’t ei Zien zegen 

dan kom ik j’ ier graag wee tegen. 

Gae mie God en Die gae mee mie joe.  

 

Zegenbede (Ria Keijzer-Meeuwse) 
 

(me gae zitte) 

 

Slotwoord (Fetsje Bouman) 

 

 

Laeter is de bieeênkomst te beluusteren op 

www.ellesdiek.nl (Oecumene) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ellesdiek.nl/


 

 

 

 

Wat a t’r de kommende tied in ’t Kerkje te doen is. 

 

 

zondag 26 febr Open mirreg tentoanstellege 

13.30 – 16.00 u ‘Wind-streken’ 

 

zondag 5 maerte Openienge tentoanstellege ‘People’ 

14.30 u  fotografisch werk Francesco Faes 

 

weusdag 8 maerte Seniorenmirreg i.s.m. de  

14.30 u  Seniorenraad Borsele 

Ilse Voorhoeve mie Nederlandse 

liedjes; Smartlappenkoor Rodoni’s 

Verlotieng  

   Toegang 5 euro 

 

zondag 12 maerte Juke Joints, Zeêlands trots op  

14.30 u  bluesgebied; ‘enomineerd voe de  

   eêrvolle Dutch Blues Awards 2016 

   Toegang 8 euro 

 

zitterdag 18 maerte Open mirreg tentoanstellege  

13.30 – 16.00 u fotografisch werk Francesco Faes 

 

zondag 19 maerte Oecumenische bieeênkomst mie 

14.30 u  een overdienkieng deur  

Hannie Oele. 

Thema: ‘Voe de deure’ 

Mannenkwartet ‘Mie z’n vieren’ 

 

 

 
 

 



 

Vrienden van 't Kerkje 

 

Wien a 't Kerkje bluvend wil steune, kan z'n eigen of d'r eigen 

melde as vriend(in) van 't Kerkje. Die 

vriendschap die onderstreep je mie een 

bedrag per jaer van tenminste € 15,-.  

Meêr mag natuurlijk. 

Wien a vriend wil worre, meldt dat even en stort de biedraege 

op de rekenienge van 't Kerkje. Wien a 

vriend(in) is, krieg in elk geval eêns per 

seizoen twî gratis toegangskaarten en 

natuurlijk de complete agenda. A je meêr 

oudt van losse contacten dan ka je ok een 

flienk bedrag ineêns storte. 

Bankrekeningnr: 

NL49RABO03283 42 718 

 

Vriewilligers ezocht 

Me zoeke  mensen die a 't licht en geluud willen (leêre 

bediene)!!!Moai werk! Ok mensengezocht 

die a voe parkeerwacht wille spele op een 

paer mirregen per seizoen.Vadder 

gasteêren en gastvrouwen voe het welkom, 

de thee, de koffie enz. ’t Verdien eêl goed: 

gratis voorstellingen, vee contacten, 

vriendschap, sfeer. 

 

Nieuwsbrief 

Abonneer j’n eigen gratis op de Nieuwsbrief van ’t Kerkje. 

Die verschien af en toe via de e-mail.  

Geef je emailadres deur an 

kerkje@ellesdiek.nl of vul een kaartje in. 

De kaartjes ligge bie de uutgang. 

 

Reservere kan via reserveer@ellesdiek.nl of 0113 612681 

 

Website www.ellesdiek.nl 

e-mail    kerkje@ellesdiek.nl  

 

mailto:reserveer@ellesdiek.nl
http://www.ellesdiek.nl/
mailto:kerkje@ellesdiek.nl

