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Dienst van de voorbereiding 

Omdat de muren 
van de kerk 
gestuukt worden, 
zijn de kansel en 
het orgel nog 
ingepakt in plastic. 
Voor de dienst 
wordt de 

(electronische) piano 
bespeeld door 
Klaske Deinum. 
 

De  
ouderling 
van dienst, Geartsje van der Meer, 
heet iedereen van harte welkom. De 
intochtspsalm is Psalm 111: 1, 2 en 
6: “Van ganser harte loof ik Hem”.  
Na bemoediging en drempelgebed 
zingen wij uit Sjongend op Wei lied 

140: “Wij komen hier ter ere van uw naam”. 
Ds. Hinne Wagenaar vervolgt de dienst met 
een gebed bij de opening van Gods Woord. 
Ook bij de zondagsschool zal dit Woord worden 
gehoord. 
 
 

 
Dienst van de schriften 
1e lezing: Deuteronomium 14: 
22-29 over plichten op gezette 
tijden.  
Na het zingen van gez. 62: 
“Wie oren om te horen heeft” 
van Huub Oosterhuis volgt de  
2e lezing: 2 Korintiërs 9: 6-8 
(nalezen!). 

 
Preek (vanmorgen geheel 
in het Fries). 
Het gaat vanmorgen over 
geld, over offers geven. 

Niet om de actie Kerkbalans, welke al achter de 
rug is. Maar financiële zaken zijn ook spiritueel, 
al lijken die nu vaak taboe. Wij kunnen een tiende 
van de opbrengst niet direct vertalen naar het 
heden, omdat een en ander nu anders wordt 
georganiseerd (belastingen). 
De boodschap is dat wij ons geld (of goederen) 
mogen delen met de medemens, en wel met 
blijdschap. Zoals de kerk er nu voor staat moeten 
we ook onze voorouders dankbaar zijn. 
Ook onze tijd moeten we beschikbaar stellen 
voor de gemeenschap. Gisteren bleek dit al uit 
het grote aantal mensen dat bereid was de 
kerkruimte schoon te maken na het stuukwerk. 
Na het amen volgt de stilte en daarna 
pianomuziek. 
 

Dienst van het Delen 
We zingen gez. 473: 1,2,3,4,5 en 10: “Neem mijn 
leven, laat het, Heer”.  
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De ouderling van dienst heeft 
enkele mededelingen:  
De bloemengroet gaat 
vanmorgen naar fam. Van 
Oosten, die een pleegzoontje 
heeft gekregen. 
Een oproep om ook komende 
zaterdag weer om 09.30 uur 
mee te helpen de kerk schoon 
te maken. 
 
1e Collecte: catechese en 
educatie. 
2e Collecte: onderhoud 
gebouwen. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Dankgebed en voorbeden worden afgesloten 
met het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader.  
 

Ons slotlied is uit Sjongend op Wei lied 207 van 
Hans Bouma: “Hartgrondig mogen wij op aarde 
leven”, alle vier verzen. 
 

Heenzending en Zegen 
De zegen 
wordt 
afgesloten 
met een drie 
maal AMEN 
door de 
gemeente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De koster(s) hadden na de 
dienst nog even overleg 
met elkaar over de opname 
apparatuur…  

 

 
 

 

 
 
 
En dat 
lukte 
uitstekend!  
 

 

 

 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Pianist:  Klaske Deinum  
Koster:   Drees Visser 
Ouderlingen: Geartsje van der Meer 
  Sándor Weerstra  
Diakenen: Jannie Lindeman 
  Wybren Jongbloed 
 


