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Psalm 9: 3 

Ik wil vrolijk zijn, u 
toejuichen, uw naam bezingen, 
Allerhoogste. 

Deze week kwam er een mooi 
bericht. Een bericht waar door 
velen naar uit is gekeken. In de 
kerken mag voorzichtig weer 
wat worden gezongen. Ik weet 
dat het zingen enorm is gemist. 
Zingen doet veel met ons als 
persoon, maar het mooie is bo-
venal dat we God en Jezus er 
mee mogen loven en prijzen. 
We mogen zingen over Zijn 
goedheid, trouw, wonderen, 
liefde, redding, genade, hoop en 
toekomst. Woorden die met 
klanken worden ondersteund 
om ze ons in te prenten, zodat 
we ernaar leven en ons laten 
bemoedigen. Zingen geeft 
troost, herinneringen, kracht en 
hoop.  

Toejuichen mag zondag nog 
niet, maar ingetogen mogen we 
zondag Hem prijzen, loven en 
danken! Dankbaar dat het zover 
is na een lange periode van af-
wezigheid.  Zing voor de Heer! 

Collectes 

Voorganger: ds. H. Wagenaar 

uit Jorwert        

Organist: Lummie Cordes   

It oargel spilet         
Wolkom en meidielings       
Iepeningsliet: Dit is in de 
moarntiid as oait de earste 
(216) 

Bemoediging                
F.    Us helper is de Heare 
dy’t himel en ierde makke hat 
G. dy’t trouhâldt oant yn 
ivichheid en net loslit it wurk fan 
syn hannen. 
Wy binne stil foar God 
Gebed om waarmte 
F. Ivige, goede God wij 
waarmje ús oan de belofte fan 
in goede, in hielmakke 
skepping. 
G. Wij hâlde it by louter de 
leafde as ienige wapen, bliuwe 
sykjen nei fersoening en frede, 
bliuwe langjen nei freonskip. 
F. Wy skinke elkoar hjoed oan 
jo hoede, oan elkoars omtinken 
en soarch. 
G. Amen. 
Oer it tema fan dizze snein 
Liet: Nim my, nim my sa’t ik bin 
(833)              
Lêzing út Genesis 18: 1-15 
Liet: Nim my, nim my sa’t ik bin  
Lêzing út 2 Korintiërs 13: 11-13 
Preek: ‘Jou jim hjir mar del’ 
Oargelmuzyk 
Oankundiging Kollekte 
Gebeden, ôfsletten mei it sjon-
gen  fan “God fan fier en hein ús 
Heit“ 
Seine 

De eerste collecte deze zon-
dag is voor het werelddiaco-
naat - Kerk in Actie (Oeganda)
De tweede collecte is voor ei-
gen kerk en de deurcollecte is 
voor de jeugd.            

Oeganda - Kwetsbare kinderen 
en vrouwen sterk maken   
Moeders zijn de ruggengraat 
van de Oegandese samenle-
ving, maar armoede, ziekte en 
huiselijk geweld maken hun 
leven zwaar. Met steun van 
Kerk in Actie helpt de vrou-
wenbond van de Oegandese 
kerk deze vrouwen hoe ze hun 
leven en dat van hun kinderen 
kunnen verbete-
ren. Door hen 
betere landbouw-
technieken aan 
te leren, kunnen 
ze meer verdie-
nen. En door het 
bespreken van 
hun problemen 
staan ze er niet 
langer alleen 
voor. Zo worden kwetsbare 
vrouwen en gezinnen sterk. 

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 

Na raadpleging van de corona-
commissie heeft de kerkenraad 
besloten de nieuwe versoepe-
lingen per zondag 6 juni door te 
voeren. We mogen nu met ca. 
75 personen in de eredienst 
aanwezig zijn. Er mag weer in-
getogen gezongen worden.   
De afgelopen weken waren er 
rond de veertig bezoekers bij 
de eredienst aanwezig. Voel u 
daarom vrij om te komen. We 
vragen bij de ingang uw naam 
te noteren (liefst met uw eigen 
pen). En verder gelden de be-
staande regels, afstand houden, 
geen gezondheidsklachten en 
bij het   in– en uitgaan van de 
kerk een mondkapje dragen. 
               
De kerkenraad. 

Op zondag 13 juni is er de 
overstapdienst. Zit je in groep 
8 en heb je je nog niet aange-
meld voor dit moment? Het 
kan nog! Je mag je aanmelden 
bij de leiding van de Tiener-
dienst of bij Sietske.  

Om privacyredenen worden op 
de website geen persoonlijke 
gegevens vermeld. 

Overstapdienst 

Nieuwe versoepelingen      


