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Voorganger: Helene Westerik - Orgel: Marjan Doornbos 
 

WELKOM EN MEDEDELINGEN - AANSTEKEN KAARS 
 

INLEIDENDE WOORDEN & ZINGEN: Lied van de herfst 

(hw) – op de melodie van: O Heer, die onze vader zijt 
 

Dit is de tijd van kleurenpracht nu ‘t najaar ons verwacht,  
al wat er groeide in de tijd is nu voor ons tot oogst bereid; 
ontvang, verstil en rust.  

 
Het stormen van de herfst zegt ons laat los wat is voltooid, 

al wat tot ballast is geweest, het doel bereikt, van nu en ooit; 
ontvang, verstil en rust.  
 

De kale takken bieden zicht op hemel, ster en maan, 
zij schrijven een geheime taal en weten dat wat was en komt; 

ontvang, verstil en rust.  
 

STILTE - LICHT & ZINGEN:  In de veelheid van geluiden – 

Lied 283 NLB  



 

En van overal gekomen drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen richten wij ons naar de zon. 
 

LUISTEREN: Onder een open hemel – Theo van Teijlingen 
 

Langs de gewelven, verzonken in hun hoogte, langs de ban-
ken van hoogmoed, hout en hard. Langs de torens, vol van 
leer, vol van dogma zoek ik de bron. Twijfelend, soms ver-

ward. Voorbij hoge masten van lege gesprekken, langs breed 
belegde beurzen geopend en toch dicht. Laat me gaan, gaan 

langs ’s heren wegen naar de plaats waar de liefde ooit begon. 
Laat me gaan, met de zon, de wind en regen naar’t uitzicht, 
ver voorbij de horizon. En ik zing mijn lied, in het bos onder 

de bomen als een gewelf en met de vogels als een koor, en er 
ruist lof van meer dan duizend bladeren, en ’t dringt, en ’t 

zingt, tot in de verste hemel door. Dit is een kerk..onder de 
open hemel. Dit is een kerk…onder een open hemel. Laat me 
zingen, zonder een orgel, zonder een liedboek, zonder een 

maat die bindt. Geef me woorden, uit m’n hart, vanuit mijn 
tenen. Geef me zinnen en een wijs, gedreven door de wind.  

 



THEMA & ORGELSPEL - LEZEN & ZINGEN: Wij gaan de 

weg van oude woorden, lied 123 – uit: Aan jou dit lied –          

melodie: Psalm 72 

 

Wij zijn een schakel van de keten, verbintenis van hoop, 
mensen op zoek naar beter weten, oprechte levensloop. 
Er is geen god aan onze zijde die zegt: ‘Zo ga je goed’.  

Wel Eén die roept door alle tijden: ‘Zoek verder, het komt 
goed’!  
 

WONEN IN WARMTE 
 



LUISTEREN: Herman van Veen: Ik kan je dromen  
 
Je hebt niets verdiend en je bent nog niet jarig - Je hebt wei-

nig nodig, toch geef ik je iets. En of ik er ooit iets anders voor 

terug krijg. Dat geeft niet, ik geef jou mijn dromen voor niets. 

Mijn dromen zijn voller en mooier dan vroeger. Sinds ik jou 

zomaar opeens ergens zag. Ik ken je een week maar ik kan je 

al dromen. En dat doe ik dan ook iedere dag. Dromen die ko-

men van heel diep van binnen. Geboren uit vreugde, geluk en 

verdriet. Een splinter verlangen, een deel van jezelf. Dat je 

meestal verstopt voordat iemand het ziet. Een droom voor 

een kind dat nooit was geboren. Als zijn ouders zich niet een 

keertje hadden vergist. Dat opgroeit en leert dat je leeft om te 

werken. En werkt tot hij merkt dat hij nog steeds iets mist. 

Dromen voor iemand die niet meer kan slapen. Een droom 

voor een man die zijn leven verslijt. In de strijd om de eerste 

de beste te wezen. Die alles al heeft, behalve nog tijd. Tijd 

voor de hazelaar, vroeg in het voorjaar. Een lichtgroene 

droom van een bloeiende boom. Dromen als druppels op 

vuurrode appels. Een tak staat in bloei in het huis waar ik 

woon. Geuren en kleuren versieren de wereld. Voor iemand 

die niet voor de werkelijkheid vlucht. Als de zon ondergaat ligt 

de hemel op aarde. En dansen de muggen heel hoog in de 

lucht. Je hebt niets verdiend en je bent nog niet jarig.           

Je hebt bijna alles, toch geef ik je iets. Een dag als een bloem 

in de vaas op de tafel. Een dag als vandaag krijg je voor niets.  

BIDDEN  

COLLECTE & SLOTLIED: Ga dan op weg (mel. Lof zij de 

Heer)  

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden, 
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden. 
Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de geest 

die je van angst zal bevrijden. 
 

 
 



Ga dan op weg en ontmoet op de reis medemensen. 
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen. 
Dan, onder het gaan, zul je de ander zien staan 

en overschrijd je je grenzen. 
 

Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen. 
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen. 
Houd op het licht altijd je ogen gericht. 

Dat zal je kracht zijn voor morgen. 
 

ZEGEN - KAARSEN DOVEN - ORGELSPEL  

 
Van harte welkom op:  

 
Zaterdag 19 november 14.00 -17.00: Warmtefestival 
 
Zondag 11 december 10.00: Dienst Helene Westerik 

 

 
WWW.VRIJZINNIGEKERKODOORN.NL - Facebook: @KerkOdoorn 

 

Giften voor de Kerk van Odoorn:                                                      

NL 35 RABO 03 737 46 245 t.n.v. Wijkkas Odoorn  
 

Giften voor de Diaconie van Odoorn:                                      
NL29 RABO 0373.7370.41, t.n.v. Diaconie Prot Gem Em-

men, o.v.v. “Diaconie Odoorn” 

 
 


