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Niet machteloos,       
uit Gods hand komen 
wij,       
aan Gods kant staan wij, 

mensen met een droom,    
mensen met een weg,        
mensen bemind en bezield.  

Niet machteloos,                   
het Woord rust ons toe,     
de Geest drijft ons voort. 

Niet machteloos,     
volgelingen van Jezus,    
het licht der wereld. 

De Heer,        
die de zonde ontkrachtte,       
de dood overwon, 

de Heer aan wie gegeven is,   
alle macht,        
in de hemel en op aarde. 

Vuur mij aan,    
vuur van mijn ziel,        
wordt wakker en blijf branden. 

Vuur mij aan in naam van     
Jezus, in de naam van God. 

Vuur mij aan het goede te doen, 
het kwade te laten. 

Vuur mij aan,      
inspireer en motiveer me,   
vurig te leven in Jezus’ naam.  

Janine Knol en Hans Bouma 

Van de kerkenraad  

Voorganger: kerkelijk werker 
Sietske Koole            
Organist: Lummie Cordes  

 Pinksterviering  

Orgelspel               
Afkondiging           
Aansteken zendingskaars   
Woorden van welkom           
Stil gebed, bemoediging en 
groet             
Zingen, evang. liedbundel 218 
Samen in de naam van Jezus 
Gebed      
Zingen, psalm 67: 1, God zij 
ons gunstig en genadig           
Lezing Genesis 1: 1 en 2 & Ge-
nesis 2 4b – 7            
Zingen: Ik danste die morgen 
dat de schepping begon          
Aandacht voor de kinderen, wat 
is Pinksteren?            
Lezing Handelingen 2: 1-13  
Zingen, lied 683: ’t Is feest van-
daag, ’t is Pinksterfeest     
Overdenking     
Zingen, evang.liedb. 382: 1, 2 
en 3, Heer Uw licht en liefde         
Toelichting Zendingsproject van 
Por todo el mundo               
Dankgebed en voorbede  
Zingen, lied 425: Vervuld van 
Uw zegen      
Zegen             
Orgelspel  

Ds. Jacolien de Lange is geko-
zen tot onze nieuwe dominee. 

Als gemeente kunnen we    
terugzien op twee bijzondere 
en mooie gemeentebijeen-
komsten op maandag 17 mei 
2021. Zowel in de middag als 
in de avond waren er ruim 50 
gemeenteleden aanwezig. De 
beroepingscommissie heeft 
verslag gedaan van haar 
werkzaamheden tot nu toe   
en we hebben kennis kunnen 
maken met ds. Jacolien de 
Lange en haar vriendin en 
huisgenoot Joke van der Veen. 
Daaropvolgend heeft de stem-
ming plaatsgevonden. In beide 
bijeenkomsten hebben in    
totaal 117 gemeenteleden hun 
stem uitgebracht. Er waren 
115 stemmen voor en 2 stem-
men tegen, waarmee ds. J.J. 
de Lange is gekozen tot onze 
nieuwe dominee.  

We zijn dankbaar en verheugd 
dat we nu verder kunnen met 
het beroepingsproces. Na de 
afkondiging op zondag 23 mei 
kunnen er nog vijf dagen    
bezwaren tegen de procedure 
bij de scriba worden inge-
diend.       

Als er geen bezwaren worden 
ingebracht zal de beroepsbrief 
bij ds. J.J. de Lange worden 
gebracht. Omtrent het verdere 
verloop en de datum van    
intrede wordt u nog geïnfor-
meerd. 

Huisvesting: 
Zowel ds. J.J. de Lange als de 
kerkenraad hebben de nadruk-
kelijke wens dat zij met Joke 
in ons dorp gaat wonen.     
Dominee heeft de voorkeur 
voor een koopwoning. Mocht u 
hieromtrent tips hebben, 
neemt u dan even contact op 
met de voorzitter van de kerk-
rentmeesters (Geert Benedic-
tus) of de voorzitter van de       
kerkenraad (Doeke Fokkema). 

Collectes 23 mei     
        
De 1e collecte is voor de zen-
ding en bestemd voor de Stich-
ting Por Todo El Mundo in Boli-
via. In Tsjerkeweagen vindt u 
uitgebreide informatie. 

De 2e collecte is voor eigen kerk 

Donatie mogelijkheden voor de 

wekelijkse collecten:               

- via bankoverschrijving naar 

rek. NL12 RABO 0362 7777 05 

van de diaconie                

- via de collectebussen bij de 

Spar of bij Slagerij Wagenaar   

– via de Scipio App PKN Garyp 

Wat fijn dat Jan Dorenbos zo 
spontaan heeft aangeboden om 
het bezorgwerk van Efkes 
Byprate over te nemen van 
Minny van de Voorde.  We 
merken dat het bijzonder op 
prijs wordt gesteld dat de 
nieuwsbrief iedere week wordt 
bezorgd bij mensen die geen    
e-mailadres hebben.  


