
 

 Zondag 9 juni 2019.     1e  Pinksterdag. 
                Liturgische kleur:       Rood. 
                 

 

_______________________________________________________________ 
Voorganger:    Ds. J.S. Kortleve  
Organist:   F. Tjallingii 
Ouderling van dienst:  D.J. v/d Zee 
Diaken van dienst:     L. Wester 
Lezer:    J. v/d Weerd 
Muziekcoördinator:    C. Tavenier 
Kosters:       A. en A. Huisman  
Kerk tv:    B. Sjoerdstra 

Beamer:________________J. Woudstra 

 
Liturgie. 
 
Welkom door de ouderling van dienst. 
 
Zingen: lied 672 : 1 en 6. 
 
Begroeting. 
Voorganger:    Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
Gemeente antwoordt: DIE HEMEL EN AARDE HEEFT GESCHAPEN 
    DIE TROUW  IS TOT IN EEUWIGHEID 
    EN HET WERK VAN ZIJN HAND NIET LOSLAAT. – AMEN. 
Bidden en Zingen: lied 104a. (3 maal het  volgende refrein): 
    ZENDT GE UW ADEMTOCHT, UW WERKEN ONTSTAAN 
    HET GELAAT VAN DE AARDE VERNIEUWT GIJ. 
 
Zingen: lied 672 : 3. 
 
Bijbellezingen: Jesaja 11 : 1 – 3a  en  Galaten 5 : 22 – 26. 
 
Zingen: Heer ik kom tot U.  (Opwekking 488) 
  
Moment met de kinderen, die vervolgens naar hun eigen dienst gaan.     
 
Gebed.    
 
Bijbellezingen: Johannes 20 : 19 – 23  en  Handelingen 2 : 1 – 13. 
 
Zingen: lied 670 : 2 en 3. 
 
Bijbellezingen: Handelingen 2 : 29 – 36  en  Handelingen 2 : 37 – 42.  
 
Zingen: lied 670 : 6 en 7. 
 
Verkondiging.  
 
Zingen: Adem van Boven, gul en goed. 



Bevestiging van Anneke Woudstra tot ouderling. 
Met de belofte van de gemeente en haar antwoord:  JA, VAN HARTE. 
 
Zingen (na de bevestiging):  Adem van Boven. 
    KOM ADEM DAUW DIE ONS GENEEST, 
    KOM WIND EN VUUR, LIED VAN DE GEEST 
    KOM VOGEL VIER MET ONS UW FEEST 
    KOM GEEST VAN GOD. 
Voorbeden. 
 
Inzameling van de gaven: Diaconie en Kerk. 
 
Slotlied: Dank voor de adem en het licht. (begeleiding Arend Doornhein) 
 
Zegen, besloten met het gezongen: “Amen, Amen, Amen.”  
 
Uitgangscollecte: K.I.A. De Bijbel voor iedereen. 
 

 
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 2

e
 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 beleving. 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 

Uitgangscollecte Kerk in Actie zending 
De Bijbel voor iedereen   

De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 67.000 
mensen die tot deze groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet. Voor hun 
geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal 
kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de Witte 
Yi ook een Bijbelvertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe Testament is nu vertaald, 
maar gewerkt wordt aan een vertaling van het Oude Testament. 
Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van de 
Bijbel op het Chinese platteland en zendingsprojecten wereldwijd. 
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending. 

Meer informatie op  www.kerkinactie.nl/bijbelvertalingchina. 

Actie Vakantietas  
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. De meeste kinderen 
vertrekken in de zomer naar zonnige oorden. Na weken vrij, vertellen de kinderen in de klas 
enthousiast over een bezoek aan de Efteling, de dierentuin of laten ze vol trots nieuwe schoenen zien.  
Voor kinderen zoals Lotte is zo’n zomer een droom. Zij hoort bij 1 op de 9 kinderen die opgroeit in 
armoede.  En de zomervakantie is voor hen geen periode van leuke dingen doen. 
Als kerk doen we mee met de actie Vakantietas  en willen we die kinderen (in de basisschoolleeftijd) 
verrassen met een rugzakje vol leuke spullen.  
Op 23 juni collecteren we hiervoor.  
De komende 2 zondagen  kunt u daarvoor ook knutselspulletjes, kleine spelletjes of buitenspeelgoed 
meenemen. 


