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De tekst van … 

kerkelijk werker  

Gryt van der Galiën  
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Kleine Reneé schrijft 
in het boekje ‘Lieve 
meneer God’: ‘Let zondag in de 
kerk a.u.b. even op, dan laat ik 
u mijn nieuwe schoenen zien’. 
Dat, waar hij zo trots op is wil 
hij in de kerk aan God laten 
zien. De kerk als plek om God 
te ontmoeten en om Zijn aan-
dacht te vragen. God, niet zicht-
baar voor het oog, maar toch 
aanwezig. Uiteindelijk overal, 
maar zeker in de kerk, zo     
gelooft ook kleine Reneé.  

Na een lange tijd door corona, 
openen kerken hun deuren 
weer. Mag er weer voorzichtig 
worden gezongen. Mogen we 
weer met meerdere mensen te 
gast zijn in Gods huis en zin-
gen: ‘Wij zoeken hier uw aange-
zicht. God, houd uw oog op ons 
gericht’. Zo vragen wij al      
zingende, Gods aandacht voor 
ons als persoon en voor ons  
samen als gemeente. Zijn aan-
dacht voor zaken die spelen in 
ons hoofd en hart; iets ouds – 
iets nieuws – iets moois of iets 
verdrietigs. Maar ook komen we 
om God lof en dank te brengen 
en om bemoedigd te worden 
voor de week die komt en waar-
in het soms zo lastig kan zijn.  

Kleine Bastiaan (een andere 
kleine auteur in het boekje) 
schrijft: ’Ik voel me nooit meer 
alleen, sinds ze mij over u   
hebben verteld’.  

Voorganger: mw. A. P lantin-
ga uit Ee                    
Organist: Ineke Kooistra       

9.30 uur, Petrustsjerke 
 
 
Mededelingen  
Intochtslied, psalm 95: 1 en 3 
Stil Gebed 
Votum en Groet 
Lied 833 
Verootmoedigingsgebed en 
Woorden van vrede 
Leefregel   
Lied 849                  
Gebed bij de opening van de 
schrift 
Lezingen Psalm 49: 6-13, 16-21 
en Lukas 12: 13-21   
Lied 843 
Lezing 2 Korintiërs 4: vanaf 
vers 16 t/m hoofdstuk 5: 10                                                                                             
Lied 802: 1, 3, 4 en 6 
Overdenking 
Lied: opwekking 520  
Dankgebed en Voorbede 
Slotlied, gezang 465: 1, 4 en 5,  
Zegenbede, met gezongen 
Amen 

 

Vanaf komende zondag wordt 
er weer actief gecollecteerd 
tijdens de kerkdiensten. Voor-
alsnog wordt met één ponkje 
voor de meerdere doelen    
gecollecteerd. De diakenen 
zullen bij de uitgang staan om 
uw gaven in ontvangst te    
nemen. Zoals bekend worden 
de gedoneerde bedragen  ver-
deeld via de bekende verdeel-
sleutel (52% diaconie, 43% 
eigen kerk en 5% voor de   
eigen jeugd).             
De donatie mogelijkheden via 
bankoverschrijving, scipio App 
en via de collectebussen bij de 
Spar en Slagerij Wagenaar 
blijven bestaan. 

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 

Vanaf zondag dienst 

in de Petrustsjerke 

neemt u zelf uw lied-

boek mee?  

Collectes  


