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Landelijke ontmoetingsdag 7 maart 2020 

“Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden”

Ochtendprogramma: 
10.00 Inloop in ‘De Open Poort’, aanmelden, koffie/thee en ontmoeting.
10.30 Welkom en opening door de dagvoorzitter Bert Companjen. 
            Zingen Lied 655: 1, 2 en 4 : ‘ Zingt voor de Heer een nieuw gezang’. 
10.45 Inleiding op het thema door Mw. Dirkje Mulder-Boers, auteur van het    
            boek “De grens getrokken. Noord-Nederlandse grensbewoners 
            tussen 1914 en 1964.”
11.10 Gelegenheid om koffie/thee te halen.
11.20 We praten door over het thema.  
11.45 Matthijs Glastra vertelt over de Europäische Bibeldialoge.
 We zingen Lied 723 : 1,2 :  ‘ Waar God de Heer zijn schreden zet. 
12.10 Afscheid van voorzitter Dirk Jorissen.
12.25 Huishoudelijke mededelingen. 

Vor dem Essen:
Voor al uw goede gaven Heer zij U de dank en eer,  
wij danken U voor ‘t daaglijks brood, kracht en gezondheid, Heer! 
Halleluja, halleluja, halleluja, Amen.

12.30  Lunch en informele ontmoeting
 

Middagprogramma
Nach dem Essen:  
Dir sei, o Gott, für Speis und Trank, für alles Gute Lob und Dank.
Du gabst, du willst auch künftig geben: Dich preise unser ganzes Leben.

13.30 Uitwisseling van ervaringen van partnergemeentes
14.10 Koffie-theepauze
14.30 Afscheid van Eef Dijk
14.45 Andacht en afsluiting 

 

  
     De samenzang wordt op de piano begeleid door 
     Bram van Dijk.

- 2 -



Ochtendprogramma 
Welkom en opening door de dagvoorzitter Bert Companjen.

We zingen Lied 655: 1, 2 en 4 : ‘ Zingt voor de Heer een nieuw gezang’.

1.  Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wond’ren om u heen.

2.  Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

4.  De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heil’ge tekens te verstaan.

Mevrouw Dirkje Mulder-Boers. Inleiding op het thema: 
  Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden.
Zij is auteur van het boek “De grens getrokken. Noord-
Nederlandse grensbewoners tussen 1914 en 1964.”

Gelegenheid om koffie/thee te halen. 

We praten door over het thema.

Dirkje Mulder-Boers (1950), Coevorden, studeerde Cultuurwetenschappen aan de 
Open Universiteit. Ze was 12 jaar hoofdredacteur van het tijdschrift De Ganseveer 
en schreef over grensstenen, zogenaamde ‘hongerkinderen’ en de deportatie van 
Joden uit Coevorden. 
Op 16 januari jl. is ze aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit in 
Nijmegen gepromoveerd op het onderwerp: Noord-Nederlandse en Duitse grens-
bewoners tussen 1914-1964. Met als subtitel: De grens getrokken. De Noord-Ned-
erlandse grensbewoners in verhouding tot de Duitse grensbewoners en hun ver-
bondenheid met de Duitse grensstreek in het algemeen tussen 1914 en 1964

Al eeuwenlang onderhouden Noord-Nederlandse en Noordwest-Duitse grensbe-
woners goede contacten met elkaar. Ze drijven handel over de grens, ze werken 
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over de grens, ze spreken veelal dezelfde taal, ze trouwen regelmatig over de grens 
en delen een gemeenschappelijke cultuur en geschiedenis. In de periode rond de 
Tweede Wereldoorlog kwam daar verandering in. Dit proefschrift onderzoekt de 
invloed van de Eerste en Tweede Wereldoorlog en daaruit voortvloeiende span-
ningen  tussen Nederland en Duitsland op de veranderende betekenis van de grens 
in het leven van Noord-Nederlandse grensbewoners en hun verhouding met de 
Noordwest-Duitse buren. De veranderingen in de grenssamenleving wordt duidelijk 
gemaakt aan de hand van vier thema’s: bevolkingssamenstelling en sociale ver-
banden, grensverkeer, grenseconomie en grensarbeid. Voor de periode van het 
Interbellum en de Tweede Wereldoorlog is daarnaast ook aandacht besteed aan 
politiek-ideologische identificatie, collaboratie en verzet.

Matthijs Glastra vertelt over de Europäische Bibeldialoge.

We zingen Lied 723 : 1, 2 :  Waar God de Heer zijn schreden zet. 

1.  Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ‘s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ‘s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

2.  O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ‘t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.
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Afscheid van voorzitter Dirk Jorissen.

Huishoudelijke mededelingen. 

Vor dem Essen:
Voor al uw goede gaven Heer zij U de dank en eer,  
wij danken U voor ‘t daaglijks brood, 
kracht en gezondheid, Heer! 
Halleluja, halleluja, halleluja, Amen.

Tot 13.30 uur: Lunch en informele ontmoeting.

Middagprogramma
Gebet nach dem Essen: 

Dir sei, o Gott, für Speis und Trank, für alles Gute Lob und Dank.
Du gabst, du willst auch künftig geben: Dich preise unser ganzes Leben.

Uitwisseling van ervaringen van partnergemeentes.

Koffie-/theepauze.

Afscheid van Eef Dijk.

 

Andacht op de Ontmoetingsdag van de LWG Nederland – Duitsland

Muziek.  
Aansteken van de kaars : ‘ Het licht van Pasen verlichte ons samenzijn ‘.   
Stilte   
Bemoediging : 

Wij komen samen in de Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt 
heeft.
Gezegend zijn wij door de Eeuwige,  gezegend is Zijn Naam.
Uit de grote wereld komen wij en zoeken Uw nabijheid.
Laat ons door U vinden, leer ons los te laten al wat ons gebonden houdt,
maak ons vrij voor U en voor elkaar.          Amen
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Zingen:  Lied 993 : 1, 2, 3

1.   Samen op de aarde,  
 dat beloofde land,

      God zal ons bewaren, 
 want hij houdt in stand

2.   wat Hij heeft geschapen,  
met Zijn hand, Zijn woord.

      Hij zal niet verlaten   
 wat Hem toebehoort.

3.  ’t Westen en het oosten,  
 voor- en nageslacht,

      om Zijn naam te troosten  
 zijn zij aangebracht.

Lezen:  De  ‘Losungen’  voor 7 maart 2020:
Rede einer mit dem andern Wahrheit und richtet wahrhaftig und recht,
Schafft Frieden in euren Toren.      (Zacharia 8 : 16);
Die Liebe freut sich nicht ueber die Ungerechtigkeit ,
Sie freut sich aber an die Wahrheit .  (I Kor. 13 : 6 ).

Zingen :   ‘ Ubi caritas   et amor,     Ubi caritas,    Deus ibi est .’
                  (Daar waar vriendschap is en liefde,  daar is God.)

Lezen :  Het gedicht ‘ Vrijheid‘      (van Jacqueline Roelofs-van der Linden)

De vrijheid vliegt met lichte vleugelslagen
Voorbij aan keurig aangeharkte paden
En waar zij komt gaan mensen vrolijk zwaaien.
Zij voelen hoe een frisse wind gaat waaien
En worden met haar mee omhoog gedragen.

Helaas kent zij ook slechte dagen,
Dan zijn haar vleugels moe en zwaar.
Een wind van dwang en angstig zwijgen
Belet haar hoog genoeg te stijgen,
Doet haar in ademnood vertragen.
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Toch zijn er mensen die het durven wagen
Om onderdrukking rustig uit te dagen,
Zelfs als zij daarmee in gevaar geraken.
Zo weten zij hun droom weer waar te maken
Dat vrijheid vliegt met lichte vleugelslagen.

Zingen :  Vertraut den neuen Wegen  (EGB  395  :  1, 2, 3 )

1.  Vertraut den neuen Wegen,  auf die der Herr uns weist,
weil leben heisst: sich regen,  weil leben wandern heisst.
Seit leuchtend Gottes bogen   am hohen Himmel stand
sind Menschen ausgezogen   in das gelobte Land.

2.  Vertraut den neuen Wegen   und wandert in die Zeit !
Gott will, dass ihr ein Segen   für seine Erde seid.
Der uns in frühen Zeiten   das Leben eingehaucht,
Der wird uns dahin leiten    wo er uns will und braucht.

3.  Vertraut den neuen Wegen,   auf die uns Gott gesandt !
Er selbst kommt uns entgegen.  Die Zukunft ist sein Land.
Wer aufbricht, der kann hoffen   in Zeit und Ewigkeit.
Die Tore stehen offen.    Das Land ist hell und weit.          

  
Gebeden :

Onze Vader in de hemel,  U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:  zoals U is er maar een.
Doe ons telkens weer geloven  in een wereld zonder pijn,
In Uw rijk dat eens zal komen  en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,  net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander,  maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven  dat U onze wereld leidt.
Met Uw licht helpt U ons verder.  
Hier en nu en straks.   Altijd.                     
Amen.
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Zingen:   Ga dan op weg   (Jacqueline Roelofs-van der Linden)
                (Melodie: Lof zij de Heer, lied 868 /  Dit is de dag …)

1.  Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede     
     Zoek reisgenoten om samen de weg te betreden.
     Valt het je zwaar,  steun en bemoedig elkaar.
     Liefde verlicht dan je schreden.

2.  Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.
     Zo kunnen wij  wat gebroken was, liefdevol helen.
     Geen hongersnood:  wij delen samen ons brood.
     Er zal genoeg zijn voor velen.

3.  Ga dan op weg  met je dromen en al je verhalen.
     Laat zo je route door hoop en verwachting bepalen.
     Houd op het licht   samen je ogen gericht,
     dan zal nieuw vergezicht stralen.

Wegzending en zegen :
  In ons hart en in ons huis
  DE ZEGEN VAN GOD
  In ons komen en in ons gaan
  DE VREDE VAN GOD
  In ons leven op onze zoektocht
  DE LIEFDE VAN GOD
  Bij het einde, nieuw begin,
  DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,
  THUIS TE BRENGEN.
  AMEN.

  
We doven de kaars en wensen elkaar : Wel thuis !

www.kerkcontacteneuropa.nl
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