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Collecte  

Voorganger: ds R. Praamsma 
uit Tjalleberd-de Knipe         
Organist: Ineke Kooistra  

Welkom en mededelingen     
Lied 304: 1 en 2,     
Stilte, votum en groet          
Lied 304: 3     
Inleiding op het thema   
Gebed om ontferming          
Lied 305             
Gebed bij de opening van het 
Woord         
Schriftlezing, Genesis 1:1-2 
Lied 701          
Schriftlezing, Genesis 1:26-31 
Lied 678: 1, 2, 3, 4, en 5     
Schriftlezing, Romeinen 8:22-26     
Lied 681     
Overdenking     
Lied 670: 1, 2, 4, 6 en 7   
Dankzegging en voorbeden  
Collecte      
Lied 823: 1 en 4,     
Zegen             
Lied 823: 5 

Deze zondag is de eerste    
collecte voor de diaconie en de 
tweede 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 

Inzage in financieel verslag 
2020 van kerk en diaconie   

Elk jaar hebt u als lid van onze 
PKN kerkgemeenschap inzage 
in het financieel jaaroverzicht 
over het afgelopen jaar. Dit 
wordt meestal gepresenteerd 
tijdens de gemeenteavond in 
het voorjaar. Dit jaar verloopt 
alles anders ten gevolge van de 
pandemie. En ook het zoeken 
en het aanstellen van een  
nieuwe predikant doorkruiste 
de voorgenomen planning van 
gemeenteavonden. 
  
Gelukkig blijft u wel in staat 
inzage te houden in onze jaar-
cijfers. Op maandagavond 31 
mei a.s. liggen de jaaroverzich-
ten over 2020 van diaconie en 
kerk(rentmeesters) voor u ter 
inzage achter de Andreastsjer-
ke. U bent van harte welkom 
tussen 19.30 uur en 20.30 uur. 
  
Namens kerk(rentmeesters) 
Geert Benedictus en 
namens de diaconie Wietze 
Haanstra 

De fryske tsjinst mei ds. H.  
Wagenaar begjint net om 9.30 
oere sa as yn Tsjerkeweagen 
stiet, mar om 11.00 oere.  

Tsjinst snein 6 juny 


