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    Protestantse Wijkgemeente 
     Leeuwarden-Huizum-Oost 

 

Zondagsbrief 

Eerste Pinksterdag - 9 juni 2019 

 
 
Ouderling van dienst: dhr. A.J. Halma 
Intocht en aanroeping: mevr. H. Groenewoud 
Voorgangers: ds. E. Kondor en ds. M.E. Vroonland 
Diaken van dienst: mevr. H. van der Meulen 
Muziek: dhr. H. Zandstra 
Koster: fam. Koerts 
 

Intocht 

 
De kerkenraad komt binnen 
Welkom 
De paaskaars wordt aangestoken   
-STILTE- 
 
We beginnen deze viering nu in de Naam van de Vader 
en van de Zoon en van de Heilige Geest. AMEN   

                        We gaan staan 
Bemoediging 
Onze hulp is in de naam van de Heer 
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON 
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Drempelgebed 
Lector Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt, blijft dit huis leeg,  

en als Gij zelf niet met ons gaat, zijn wij vergeefs bijeen;  
wanneer Gij zelf ons niet verlicht, weten wij geen raad.  

Allen BRENG ONS DAN TOT WAAR GIJ ZIJT,  
TOT VOOR UW LICHTEND AANGEZICHT.  
VERDRIJF HET DONKER WAARMEE WIJ U BEDEKKEN. 

Lector Maak dan uw stem hoorbaar, ons lied waarachtig  
en ons gebed bezield. 

Allen AMEN. 
 
Intochtslied, we zingen: lied 672, vers 1, 2 en 7 “Kom laat ons deze dag” 

  Hierna gaan we zitten 
Pinkstergroet vanuit Vaida 

 
Dienst van de aanroeping 

 
Smeekgebed, uitlopend op: 
Vg: bidden wij allen tezamen:   
Gem: HEER, ONTFERM U 
Vg: en laat ons roepen U bereiken  
Gem: AMEN 
 
Glorialied, we zingen: lied 704 “Dank, dank nu allen God” 
 

Dienst van de Schriften 

 
Groet: Vg.: De HEER zij met u 
Gem.: OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 
Over de dienst 
 
Gebed om Gods Geest 
 
Eerste Schriftlezing: Joël 3:1-5  
We zingen: lied 678, vers 5, 8 en 9 “Die Geest geeft ’s Heren woord” 
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Tweede Schriftlezing: Handelingen 2:1-11 
We zingen: lied 670, vers 1, 2 en 7 “Kom Schepper God, o heilige Geest” 
 
Overdenking 
 
Stilte, meditatieve muziek, gevolgd door: lied 816 “Dat wij onszelf 
gewonnen geven” 
 

Dienst van de gaven 

 
Mededelingen door de diaken van dienst 
 
Inzameling van de gaven 
 
Gebeden; we eindigen met het gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’  
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw 
wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons 
onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 

Dienst van de zending 

 
Slotlied, we zingen: lied 687 “Wij leven van de wind” 
  
Zending en zegen 

 
 
MEDEDELINGEN 
 
Collecte Pinksterzending 
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een 
eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep 
behoren, zijn er 40.000 christenen. Veel van hen zijn analfabeet. Voor hun 
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geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang 
dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Aktie steunt naast 
een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een Bijbelvertaling in 
hun eigen taal. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de 
Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu 
aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuël aangekomen. 
Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het onder meer mogelijk dat ook 
de overige boeken van het Oude Testament vertaald worden en steunt u 
wereldwijd zendingsprojecten van Kerk in Aktie. 
 
Amnesty 
Volgende zondag staat de tafel van Amnesty weer achter in de Vijverzaal 
 
Gewijzigd rekeningnummer!!! 
Een tijd geleden is reeds bekendgemaakt dat er een wijziging is in het 
rekeningnummer. Het oude van SKG (NL06FVLB06995424472) is 
vervangen door NL05RABO0373722923. Tot op heden wordt door 
sommige gemeenteleden nog steeds gebruik gemaakt van het oude 
rekeningnummer, bijvoorbeeld als gevolg van een periode overschrijving. 
Echter, binnenkort stopt de overstapservice!!! Gelieve met ingang van 
heden het rekeningnummer te wijzigen. 

Alvast hartelijk dank namens de kerkrentmeesters. 
 
 
 

 

 


