
 

 

 

 

 

 

 

2 MEI 2021     

11e jaargang nr 04     

Organist:  Balt R. de Vries  

Koster:  André C Vink 

Zangers:  Ineke Duipmans 

   Jet Reitsma 

   Anneke Elgersma 

   Durkje vander Eems 

     

1e collecte: Kerk-nijsbrief/drukwerk 

 

2e collecte: Collecte Protestantse Kerk –  

Jong Protestant 
 

Kerk als thuisplek voor jongeren 

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat 

kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, 

of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt 

Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor 

jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar 

jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten 

impact hebben. Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster  

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. 

Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de kerkdienst. 

SNEINSBRIEF MARTINITSJERKE 
Protestantse Gemeente te Easterein 
 

www.kerkeasterein.nl  
www.kerkomroep.nl  Easterein    

NEINS 

DIENSTEN IN DE 40 DAGENTIJD: 

02 mei  Eredienst paastijd 

09:30    Ds. Nicolette Vlaming 

 

09 mei  Eredienst paastijd 

11:00    Dhr Herke Giliam 

 

13 mei  Eredienst-Hemelvaart 

09:30    Ds. Nicolette Vlaming 

 

16 mei  Eredienst-dopen 

09:30    Ds. Nicolette Vlaming 

BLOEMENGROET: De blommen 

geane mei in hertelike groet nei; 

Thom en Annemarike Dijkstra-van 

der Woude in Itens 

http://www.kerkeasterein.nl/
http://www.kerkomroep.nl/


ORDE VAN DIENST 

VOOR ZONDAGMORGEN 2 MEI 2021 

IN EASTEREIN 

 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Moment van stilte 

 

Iepeningsliet 210: 1 en 2 

1 God fan himel, see en ierde,  

Heit en Soan en hillige Geast,  

dy’t ús troch de nachten liede,  

Jo binne_alle tsjuster treast. 

Wês ús ek op dizze dei 

mei jo trouwe hoede nei. 

 

2 Yn ’e moarntiid komt Jo tank ta,  

dat Jo alle dagen nij  

al wat ik oan eangst en soarch ha,  

diele wolle, Hear, mei my. 

Nea bin ik allinne mear:  

altyd binn’ Jo by my, Hear.

Openingswoord  

 

Kyriegebed gezongen: Lied 114 uit Zingerderwijs, melodie lied 801 

Om de mensen, godverlaten, 

vluchtelingen, doodswoestijn, 

om de woede, om de tranen 

roepen wij: U zou er zijn! 

Om de haat en om de oorlog, 

de verbittering, de pijn, 

om die eindeloze cirkel 

vragen wij: Zult U er zijn? 

 

Tegen onrecht, tegen honger, 

tegen grootspraak, valse schijn, 

vieren wij de hoop op morgen, 

vragen wij: Zult U er zijn? 



In de mensen die volharden, 

trouw en onbevangen zijn, 

in wie opstaan, in wie troosten, 

weten wij: U zal er zijn! 

 

Loflied door het orgel 

 

Gebed van deze zondag 

 

Aandacht voor de kinderen  

 

Lied voor de kinderen: ‘Ik ben de weg’ 

 

1e lezing Deut. 6: 20-25   

 

Liet 310  

1 Ien is de Hear, gjin oare goaden 

fertsjinje earbied en ûntsach. 

Gean op ’e wei fan syn geboaden – 

en slaan op jimm’ befrijer acht. 

 

2 Hâld dan syn namme heech yn eare, 

misbrûk dy net yn wurd of died; 

en wol ek tankber respektearje 

syn dei, syn rêst as in geniet! 

 

3 Slaan wat wy fan ús foarfaars learden 

net ûnbetochtsum yn ’e wyn. 

Wol nimmen dy’t dy kweadocht deadzje, 

wa’t haatsje wol is sjende blyn. 

 

4 Brek gjin ferbûn, yn leafde sletten, 

mar hâld dy oan dyn wurd fan trou. 

Fan stellen wurdt gjin minske better, 

nim fan gjinien de freugde ôf. 



5 Leagen en laster? Falske goaden! 

Begear net wat dyn neiste hat. 

Gean op ’e wei fan Gods geboaden – 

en slaan op jimm’ befrijer acht. 

 

2e lezing Joh. 14: 1-14 

 

Lied 412: 3 

U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 

Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 

Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 

ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 

U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 

U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Dank-voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel 

 

Luisteren naar: Opwekking 488 ‘Door de kracht van uw liefde’ 

 

Zending en zegen 

 

Gezongen Amen 

 

Orgelspel 

 

 


