
 02 juni 2019  Wezenzondag   Liturgische kleur: wit                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Voorganger:    ds.  F.F. Vink            
Organist:     dhr. Jan Smit 
Ouderling van dienst:   dhr. Jelle de Jong 
Diaken van dienst:    dhr. Andries Kooistra 
Lector:     dhr. Roelof de Vries 
Muziekcoördinator:    dhr. Henk Oosterhuis 
Kosters:     dhr. en mw.  Adriaan en Antje Huisman 
Beamer:     mw. Albertha Hofma 
Kerk TV:    dhr. Jan Bult 

Orde van dienst 
 

Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars voor Rwanda door dhr. Andries Kooistra 
Drempelgebed 
Intochtslied    Lied 27: 1 en 4 
Groet en bemoediging 
Ynlieding op `e tsjinst     
Zingen    Lied 27: 7 
Kyriëgebed 
Glorialiet    Liet 215: 1, 2, 4 en 7 Wurd wekker, minske, … 
Gebed voor het openen van de Bijbel 
Bibellêzing    Psalm 31: 1 – 9 ( NFB) 
Zingen    Lied 31: 1 en 3  
Bibellêzing    Joh: 14: 15 – 21 (NFB 
Zingen    Lied  663: 1 en 2 
Uitleg en verkondinging 
Orgelspel 
Deklamaasje:    Lieteboek p 529 “Jo ha my it earst leafhân” 
Zingen    Lied 568; “Ubi Caritas” 3 X 
 a. Daar waar liefde heerst, en vrede, daar waar liefde heerst, daar is God met ons  
 b. As der freonskip is en leafde, as der freonskip is, dan is God by ús.   
 c. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est 
 
Berichten uit de gemeente    
                                                                                                  
Dankgebed en voorbeden 
Inzameling van de gaven voor:      1. Diaconie,  2. Kerk   
Slútsang     Lied 675 Geast fan hjir boppe, hear nei ús roppen… 
Wegzending en zegen   Amen (3x) 
Uitgangscollcte:     Plaatselijk Gemeentewerk 
 
 
 
 
 



Vorming & Toerusting  -  Spirituele wandeling op Tweede Pinksterdag 
Na een geslaagde wandeling vorig jaar met Pinksteren, bieden we dit spirituele uitje in de natuur 
opnieuw aan. Er wordt vaak geen kerkdienst meer gehouden op de 2e Pinksterdag en daarom kan 
deze spirituele wandeling een passende invulling van deze dag zijn. Boswachter Fedde van de Berg 
neemt ons mee het bos in en laat ons genieten van de natuur met haar bijzonderheden en 
geluiden. Tijdens de wandeling zal af en toe een gedicht worden gelezen door Ds. Wieger Baas. Dit 
samen met de uitleg van Fedde maakt deze wandeling tot een bijzondere ervaring. De wandeling 
zal ongeveer anderhalf uur duren, met na afloop voor wie dit wil nog even nagenieten van de 
gezamenlijke ervaring. Het zal een tijd zijn van onthaasten, rust vinden in de natuur en onderlinge 
uitwisseling van gedachten.  Opgave voor deze wandeling is niet noodzakelijk. 
Begeleiding:  Fedde van de Berg + ds. Wieger Baas 
Wanneer:  Tweede Pinksterdag 14.00– 16.00 uur 
Locatie:   Start bij de VVV Appel, Boerenstreek, Appelscha 

 
 
 


