Zondag 16 juni 2019 ~ Trinitatis
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Orde van dienst
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Moment van stilte en drempelgebed
Zingen: lied 687 : 1 en 3 “Wij leven van de wind”
Begroeting:
Voorganger: ” Onze hulp is in de Naam van de Heer”
Gemeente: “Die hemel en aarde heeft geschapen,
die trouw is tot in eeuwigheid
en het werk van zijn hand niet loslaat”
Amen
Voorganger: door Jezus Christus onze Heer, die ons doet leven en om onze
wederliefde dingt – in de gemeenschap met Gods heilige Geest
amen.
Gebed
Zingen: lied 706 “Dans met mij”
Zondagswoord: Romeinen 8 : 8 – 11
Ancora zingt: “Glory be to you, Lord”
Bijbellezing: Johannes 3 : 1 – 16
Ancora zingt: lied 119a “Uw woord omvat mijn leven” couplet 1 en 2
gezamenlijk zingen we couplet 3 en 4
Verkondiging
Ancora zingt “ Alta trinita beata”
Zingen: lied 834 “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht”
Berichten uit de gemeente:
Gebeden
Inzameling van de gaven voor:
Diaconie en Kerk en de uitgangscollecte: Plaatselijk Gemeentewerk

Ancora zingt: “All creatures of our Lord and King”
Slotlied: lied 705 : 1, 3 en 4 “Ere zij aan God de Vader”
Ancora zingt: “Irish blessing”
Zegen
Actie De 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. Het
betekent dat er onvoldoende eten of kleding is. 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.
Storten op de rekening van de diaconie kan ook. Rek.nr. NL71RABO0314658726
Vandaag en a.s. zondag kunt u daarvoor ook knutselspulletjes, kleine spelletjes of buitenspeelgoed meenemen.

HET HELPT DUS ECHT!

Brievenactie in juni 2019 voor : STEUN MENSENRECHTEN ! DOET U (EENS) MEE?

** CIHAM ALI AHMED(22), al 6 jaar in geheime gevangenis, ERITRA:
Ze is nergens voor aangeklaagd. Naar alle waarschijnlijkheid proberen de Eritrese autoriteiten Cihams vader te
straffen. Ze denken dat hij betrokken was een bij een poging tot een staatsgreep. Ciham wordt dus in feite gegijzeld.
In 2012 probeerde zij
(toen 15 jr.) het land te ontvluchten maar werd gepakt en vast gezet.
** AHMED MANSOOR, activist in hongerstaking, 10 jr. vast, ARABISCHE EMIRATEN:
Hij uitte kritiek op de autoriteiten o.a. over mensenrechtenschendingen. Met de hongerstaking protesteert hij tegen
zijn oneerlijke gevangenisstraf, eenzame opsluiting en de slechte gevangenisomstandigheden.

Zomeravondwandelingen 2019
Deze zomer zijn er weer een drietal zomeravondwandelingen.
De wandelingen starten om 19.30 uur en duren ongeveer anderhalf uur.
De startpunten zijn ook de eindpunten.
Deelname is gratis. Opgave wordt op prijs gesteld maar is niet noodzakelijk.
De 1e wandeling is op woensdagavond 19 juni in het Diaconieveen te Nijeberkoop. Deze avond
loopt Victoria Nair-Price uit Boijl mee. Zij is blokfluitist en heeft gestudeerd aan conservatoria in Engeland en in Den
Haag. Tijdens de wandeling zal zij ons vertellen over haar passie voor de blokfluit en natuurlijk zal ze ons ook het een
en ander laten horen. Start: P Diaconieveen aan de Alberdalaan in Nijeberkoop.
De 2e wandeling is op woensdagavond 17 juli in Fochteloo. We wandelen tussen de voormalige kampen
Oranje en Ybenheer. Kees Timmerman uit Fochteloo heeft zich verdiept in de geschiedenis van de beide kampen en
zal ons daar over vertellen. We starten bij kamp Oranje aan de Veenweg in Fochteloo.
De 3e wandeling is op woensdagavond 28 augustus in Appelscha. Opnieuw loopt Joop Tiemens uit
Langedijke mee om zijn kennis over de natuur met ons te delen. Tiemens was jarenlang boswachter voor
Staatsbosbeheer in het gebied waar we gaan wandelen. Start: Buitencentrum Drent-Friese Wold, Terwisscha 6a.
Voor meer informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met Dieneke Grit, kerkelijk werker Frieslands End.
0592 414975 / 06 38 55 21 50 / sa.grit@hetnet.nl

