uitgangspunten:

In elke dienst: Actualiteit/nieuws, onderwerpen die aansluiten op preek
In ochtenddiensten: Voorbede en dankzegging (zieken, jubilea, etc.) Jarige kinderen (1 t/m 12
jaar), ouderen 75+ en bijzondere zorgleden (namen worden aangeleverd door kerkelijk bureau,
ouderling/diaken)
In middagdiensten: gebed voor collectedoelen
Overige voorbeden zijn verdeeld in 4 thema’s en wisselen per blok naar ochtend of middag
Wereld – Nederland – Meppel - Gemeente

zondag
week 1

3-jan-21

week 2

10-jan-21

Ochtend – onderwerpen Wereld
Wereldleiders en regeerders; landen die in
(burger)oorlog zijn of met opstandelingen te
maken hebben; Vrede wereldwijd

Middag – onderwerpen Gemeente
Kerkenraad: pastorale bezoekers en kringleiders;
onderling contact in de kringen, psychopastoraal team.

Zending wereldwijd; Venezuela, werk van
Bijbelvertalers; theologische opleidingen
binnen- en buitenland
Eenheid christenen, vervolgde christenen,
organisaties als Open Doors, Friedenstimme,
SDOK (St. Ondergrondse Kerk) Week van
gebed

Kerkenraad: wijsheid in leiding geven; werk van
predikanten en hun gezinnen (incl. ds. en mevr.
Atallah op Cyprus).
Werk kosters, organisten, muziek/zang/techniek,
commissies kerkenwerk, kringleiders,
Bijbelstudiekringen

week 3

17-jan-21

week 4

24-jan-21

MERF op Cyprus; werk Trans World Radio;
bestrijding van onrecht en slavernij

Werk in de gemeente t.b.v. de jonge jeugd: in de
crèche, leiding spoorzoekers, crèche +,
medewerkers kindermoment

31-jan-21

Gemeenteleden in buitenland(stagiaires,
werkers), militairen op buitenlandmissie;
Small Miracles project in Oekraïne

Wannabelievers en mentoren (12-17 jaar), jong
volwassenen 18+, jeugd ouderlingen en –
diakenen; pleegouders en -kinderen.

7-feb-21

Brs. en zrs. die zich hebben onttrokken
Hulpverlening en ontwikkelingswerkers (Verre
(kort/langer geleden); gemeenteleden die we
Naasten, Dorcas, ZOA); Vluchtelingenzorg;
niet in de diensten zien, moeilijk te bereiken zijn,
situatie Griekse eilanden
twijfelaars, zoekers. Brs en zrs met rouw

week 5

week 6

week 7

week 8

week 9

Ochtend - Onderwerpen Meppel
Stad Meppel met zijn inwoners; wijk Kruiskerk
(Haveltermade); Christelijke en geref. scholen
14-feb-21
in Meppel en regio: basis, voortgezet en
speciaal onderwijs
Dak- en thuislozen en hun opvang; armoede
21-feb-21 in Meppel; voedselbank; vluchtelingenwerk
en asielzoekers.
28-feb-21

week 10 7-mrt-21

Middag - Onderwerpen Nederland
Koning en koninklijke familie; regering en
ministers; christelijke politiek; studenten MBO
en HBO onderwijs en studenten Universiteiten
Jongeren en hun plaats in gezin en maatschappij;
mensen met beperkingen in autistisch spectrum;
verstandelijk beperkten.

Verzorgingstehuizen, thuiszorg, buurtzorg,
hospice Eesinge werkers en patiënten.

Gevangenen en gevangenenzorg;
verslaafdenzorg, o.a. Stichting de Hoop

Evangelisatiewerk: Alphacursus, Omroep
Meppel met Zon van Zondag, Missie Meppel;
contact tussen christenen in Meppel

Omgang met nieuwe Nederlanders;
evangelisatie onder moslims; kerkelijke eenheid;
Small Miracles: project in Oekraïne

Omzien naar naasten in je buurt;
Hulpprojecten als Stichting Present, Meppel
Zorg voor schepping en milieu, natuurbehoud;
week 11 14-mrt-21
Voor Elkaar, de Arme Kant, Schuldhulpmaatje. klimaat, duurzaamheid
VERKIEZINGEN TK
Burgemeester en wethouders Meppel;
gemeenteraad; raadsleden christelijke
week 12 21-mrt-21
partijen; jongeren Wannabelievers en
mentoren

Mensen met beperkingen/psychische problemen
en hen die zorg geven (instellingen, ouders);
mensen die beschermd- of begeleid wonen

Politie, brandweer, ambulancepersoneel;
week 13 28-mrt-21
werkers in de gezondheidszorg;

Bescherming van het leven, zowel aan begin als
eind; ouderen en ouderenzorg; slachtoffers
seksueel misbruik

Ochtend – onderwerpen Gemeente
Brs. en zrs. die niet in de kerk kunnen komen
door ouderdom of chronische ziekte; brs. en
4-4-2021
week 14
zrs. die zich eenzaam voelen; Kerkverband
Pasen
GKv, synode en deputaatschappen,
zusterkerken
Hechte huwelijken; huwelijken en gezinnen
met (gevolgen van) echtscheiding of gemis;
week 15 11-apr-21
stabiele gezinnen, opvoeding, m.n. in
zorgsituaties; Verdriet kinderloosheid.
Alleengaanden (zonder of na huwelijk);
homoseksuele brs en zrs, zelfacceptatie en in
week 16 18-apr-21
gemeente; brs. en zrs. met psychische
moeiten, zoals depressie.
Brs. en zrs. met lichamelijke of verstandelijke
beperkingen, hen die zorg aan hen geven; brs
week 17 25-apr-21
en zrs/jongeren die Maatschappelijke hulp of
Jeugdzorg nodig hebben

Middag – onderwerpen Wereld
vervolgde christenen wereldwijd; Rechtvaardige
verdeling van voedsel en grondstoffen. Arbeid
en werkloosheid; Eerlijke lonen
Mensen die lijden onder honger, oorlog,
aardbeving, overstroming; kinderen die wees
zijn; kinderarbeid; kinderen met aids, vrouwenmishandeling, seksueel misbruik, slavernij.
Vluchtelingen als gevolg van oorlog in eigen
land; zorg om hun familieleden (gemeenteleden
afkomstig uit Syrië, Iran, Eritrea, Angola, Congo,
Afghanistan, Burundi).
Contacten met christenen wereldwijd; vervolgde
christenen, Small Miracles.

week 18 2-mei-21

Verjaardag Koning (WILHELMUS), Koning en
koninklijke familie; regering en ministers;
christelijke politiek

week 19 9-mei-21

Onderling contact in de kringen; geestelijke
Wereldleiders en regeerders; landen die in
groei in de gemeente, gastvrijheid aan gasten, (burger)oorlog zijn of met opstandelingen te
welkom nieuwkomers, Bevrijding Nederland maken hebben. Vrede wereldwijd
Ochtend – onderwerpen Nederland

Zorg voor goed onderwijs, analfabeten;
slachtoffers van natuurrampen; onderlinge
verhoudingen en samenwerking in Europa

Middag – onderwerpen Meppel

Moeders, vrouwen die zwanger zijn, blijf van
week 20 16-mei-21 mijn lijfhuizen; Siriz; ongewild kinderlozen en
éénoudergezinnen
Dank voor werk mentoren jeugdwerk;
23-5-2021 Jongeren en hun plaats in gezin en
week 21
Pinksteren maatschappij; studenten MBO, HBO en
universiteiten; pleegzorg.
Gevangenen en gevangenenzorg;
verslaafdenzorg o.a. Stichting de Hoop;
week 22 30-mei-21
daklozen. GGZ instellingen en
Maatschappelijke zorg (jeugdzorg, Eleos)

Stad Meppel met zijn inwoners; christen zijn in je
buurt; wijk Kruiskerk (Haveltermade).
Hulpprojecten als Stichting Present, Meppel
Voor Elkaar, Schuldhulpmaatje.
Armoede in Meppel; voedselbank; goede hulp
aan minima; vluchtelingenwerk en asielzoekers;
onderwijs chr en geref. scholen.
Mensen met beperkingen in autistisch spectrum
en/of psychische problemen; degenen die voor
hen zorgen (ouders, voorzieningen).

week 23 6-jun-21

Omgang met nieuwe Nederlanders;
evangelisatie onder moslims; goed beleid
opvang vluchtelingen; kerkelijke eenheid

Werkgelegenheid; mensen die werkloos zijn of
arbeidsongeschikt; Maatschappelijke en
financiële hulpverlening;

week 24 13-jun-21

Zorg voor schepping en milieu/klimaat,
natuurbehoud; medische zorg en –
ontwikkelingen; financieel beleid in
Nederland

Mensen die beschermd en/of begeleid wonen;
bewoners van Het Erf en andere instellingen;
bescherming van de jongeren in de kerk

week 25 20-jun-21

Bescherming van het leven aan begin en
einde; veiligheid en bestrijding criminaliteit.

Hulpverlenende instanties; thuiszorg, buurtzorg,
mantelzorg, Hospice, zorginstellingen

week 26 27-jun-21

Vaders (opvoeding), vaders die kinderen
missen, kinderen die zonder vader opgroeien
(scheiding, overlijden); Small Miracles project

Contact en samenwerking tussen kerken; Missie
in Meppel; omgang tussen burgers in straten en
buurten;

Ochtend onderwerpen Wereld

Middag – onderwerpen Gemeente

week 27 4-jul-21

Wereldleiders en regeerders; landen die in
(burger)oorlog zijn of met opstandelingen te
maken hebben; Vrede wereldwijd

Kerkenraad: ouderlingen, diakenen, kringleiders;
commissies kerkenwerk; onderling contact in de
kringen, naderende vakantietijd

week 28 11-jul-21

Zending wereldwijd; Venezuela, werk van
Bijbelvertalers; theologische opleidingen
binnen- en buitenland

werk van predikanten en hun gezinnen (incl. ds.
en mevr. Atallah op Cyprus)

week 29 18-jul-21

Eenheid christenen, vervolgde christenen,
organisaties als Open Doors, Friedenstimme,
SDOK (St. Ondergrondse Kerk)

Omzien naar naasten in je buurt; Hulpprojecten
als Stichting Present, Meppel Voor Elkaar, de
Arme Kant, Schuldhulpmaatje

week 30 25-jul-21

MERF op Cyprus; werk Trans World Radio;
bestrijding van onrecht en slavernij

Burgemeester en wethouders Meppel;
gemeenteraad; raadsleden christelijke partijen

week 31 1-aug-21

Gemeenteleden in buitenland(stagiaires,
werkers), militairen op buitenlandmissie;
Small Miracles project in Oekraïne

Politie, brandweer, ambulancepersoneel;
werkers in de gezondheidszorg;

Hulpverlening en ontwikkelingswerkers
(Verre Naasten, Dorcas, ZOA);
Vluchtelingenzorg; situatie Griekse
eilanden
Ochtend - Onderwerpen Meppel

Brs. en zrs. die zich hebben onttrokken
(kort/langer geleden); gemeenteleden die we
niet in de diensten zien, moeilijk te bereiken zijn,
twijfelaars, zoekers. Brs en zrs met rouw
Middag - Onderwerpen Nederland

week 32 8-aug-21

Evangelisatiewerk: Alphacursus, Omroep
week 33 15-aug-21 Meppel met Zon van Zondag, Missie Meppel;
contact tussen christenen in Meppel

Gevangenen en gevangenenzorg;
verslaafdenzorg, o.a. Stichting de Hoop

Stad Meppel met zijn inwoners; wijk Kruiskerk
Jongeren en hun plaats in gezin en maatschappij;
(Haveltermade); Christelijke en geref. scholen
week 34 22-aug-21
mensen met beperkingen in autistisch spectrum;
in Meppel en regio: basis, voortgezet en
verstandelijk beperkten
speciaal onderwijs
Koning en koninklijke familie; regering en
Werk in de gemeente t.b.v. de jonge jeugd: in
kamerleden; christelijke politiek; studenten
week 35 29-aug-21 de crèche, leiding spoorzoekers, crèche+,
MBO en HBO onderwijs en studenten
medewerkers kindermoment
Universiteiten
week 36 5-sep-21

Wannabelievers en mentoren (12-17 jaar),
Omgang met nieuwe Nederlanders;
jong volwassenen 18+, jeugd ouderlingen en –
evangelisatie onder moslims; kerkelijke eenheid
diakenen; pleegouders en -kinderen.

Werk kosters, organisten,
week 37 12-sep-21 muziek/zang/techniek, commissies
kerkenwerk, kringleiders, Bijbelstudiekringen

Zorg voor schepping en milieu, natuurbehoud;
klimaat, duurzaamheid

Verzorgingstehuizen, thuiszorg, buurtzorg,
week 38 19-sep-21
hospice Eesinge werkers en patiënten.

Mensen met beperkingen/psychische problemen
en hen die zorg geven (instellingen, ouders);
mensen die beschermd- of begeleid wonen

Dak- en thuislozen en hun opvang; armoede
week 39 26-sep-21 in Meppel; voedselbank; vluchtelingenwerk
en asielzoekers; Small Miracles

Bescherming van het leven, zowel aan begin als
eind; ouderen en ouderenzorg; slachtoffers
seksueel misbruik

Ochtend – onderwerpen Gemeente
Brs. en zrs. die niet in de kerk kunnen komen
door ouderdom of chronische ziekte; brs. en
week 40 3-okt-21
zrs. die zich eenzaam voelen; Kerkverband
GKv, synode en deputaatschappen,
zusterkerken
Hechte huwelijken; huwelijken en gezinnen
met (gevolgen van) echtscheiding of gemis;
week 41 10-okt-21 stabiele gezinnen, opvoeding, m.n. in
zorgsituaties; Verdriet kinderloosheid.
JONGERENREIS?
Alleengaanden (zonder of na huwelijk);
homoseksuele brs en zrs, zelfacceptatie en in
week 42 17-okt-21
gemeente; brs. en zrs. met psychische
moeiten, zoals depressie.

Middag – onderwerpen Wereld
vervolgde christenen wereldwijd; Rechtvaardige
verdeling van voedsel en grondstoffen. Arbeid
en werkloosheid; Eerlijke lonen
Mensen die lijden onder honger, oorlog,
aardbeving, overstroming; kinderen die wees
zijn; kinderarbeid; kinderen met aids, vrouwenmishandeling, seksueel misbruik, slavernij.
Vluchtelingen als gevolg van oorlog in eigen
land; zorg om hun familieleden (gemeenteleden
afkomstig uit Syrië, Iran, Eritrea, Angola, Congo,
Afghanistan, Burundi).

Brs. en zrs. met lichamelijke of verstandelijke
beperkingen, hen die zorg aan hen geven; brs Contacten met christenen wereldwijd; vervolgde
week 43 24-okt-21
en zrs/jongeren die Maatschappelijke hulp of christenen, Small Miracles project in Oekraïne
Jeugdzorg nodig hebben
Onderling contact in de kringen; geestelijke
Zorg voor goed onderwijs, analfabeten;
week 44 31-okt-21 groei in de gemeente, gastvrijheid aan gasten, slachtoffers van natuurrampen; onderlinge
welkom nieuwkomers, Bevrijding Nederland verhoudingen en samenwerking in Europa
Ochtend – onderwerpen Nederland

Middag – onderwerpen Meppel

week 45 7-nov-21

Koning en koninklijke familie; regering en
kamerleden; christelijke politiek

Vrouwen die zwanger zijn, blijf van mijn
week 46 14-nov-21 lijfhuizen; Siriz; ongewild kinderlozen en
éénoudergezinnen
Werk mentoren jeugdwerk; Jongeren en hun
plaats in gezin, kerk en maatschappij;
week 47 21-nov-21
studenten MBO, HBO en universiteiten;
pleegzorg.
Gevangenen en gevangenenzorg;
verslaafdenzorg o.a. Stichting de Hoop;
week 48 28-nov-21
daklozen. GGZ instellingen en
Maatschappelijke zorg (jeugdzorg, Eleos)
week 49 5-dec-21

Omgang met nieuwe Nederlanders;
evangelisatie onder moslims; goed beleid
opvang vluchtelingen; kerkelijke eenheid

Zorg voor schepping en milieu/klimaat,
natuurbehoud; medische zorg en –
week 50 12-dec-21
ontwikkelingen; financieel beleid in
Nederland
week 51 19-dec-21

Bescherming van het leven aan begin en
einde; veiligheid en bestrijding criminaliteit

Kinderen in eenouder gezinnen, die vader of
week 52 26-dec-21 moeder missen door scheiding of overlijden;
Small Miracles project Oekraïne

Wereldleiders en regeerders; landen die in
(burger)oorlog zijn of met opstandelingen te
maken hebben. Vrede wereldwijd
Stad Meppel met zijn inwoners; christen zijn in je
buurt; wijk Kruiskerk (Haveltermade).
Hulpprojecten als Stichting Present, Meppel
Voor Elkaar, Schuldhulpmaatje
Armoede in Meppel; voedselbank; goede hulp
aan minima; vluchtelingenwerk en asielzoekers;
onderwijs chr en geref. scholen
Mensen met beperkingen in autistisch spectrum
en/of psychische problemen; degenen die voor
hen zorgen (ouders, voorzieningen)
Werkgelegenheid; mensen die werkloos zijn of
arbeidsongeschikt; Maatschappelijke en
financiële hulpverlening
Mensen die beschermd en/of begeleid wonen;
bewoners van Het Erf en andere instellingen

Hulpverlenende instanties; thuiszorg, buurtzorg,
mantelzorg, Hospice, zorginstellingen
Contact en samenwerking tussen kerken; Missie
in Meppel; omgang tussen burgers in straten en
buurten

