
04 JULI 2021     

11e jaargang nr 13     

Organist:  Balt R. de Vries  

Koster:  André C Vink 

Sneinsbern: Storm Tak 

Zangers:  Han en Tjerkje 

   Kooistra 

   Geertje v/d Weerdt 

   Luuk v/d Werk  

     

     

Collecte: 

1e : KIA Aktie vakantietas 

 

2e : Diaconie 

 

 

 

Actie Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen 

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen 

geld hebben om eropuit te trekken. wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke 

rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen 

uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse 

gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een 

van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. 

Meer lezen: kerkinactie.nl/vakantietas 

 

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 ZOMERTIJD: 

04 juli  Eredienst 

09:30    Ds Corry Nicolay-Bouwer 

 

11 juli  Eredienst 

09:30    Ds. Nicolette Vlaming 

 

18 juli  Eredienst 

09:30    Ds. Nicolette Vlaming 

 

BLOEMENGROET: De blommen 

geane mei in hertelike groet nei; 

Tineke Vink-Prins, de Singel 30a 

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


Orde van dienst zondag 4 juli 2021 Martinitsjerke Easterein 

Thema: “Jezus noemt God 'Onze Vader'.” 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen, aansteken kaarsen 

 

Yntochtsliet 868: 1 en 2  (samenzang) 

1 Loovje de Hear, jou dy machtige kening de eare! 

Sjong Him fan herten ta. Lit ús no bliid musisearje. 

Kom en doch mei, spylje en sjong al den dei. 

Loovje_al wat libbet de Heare! 
 

2 Loovje de Hear, dy’t mei leafde dyn libben bestjoerde, 

dy’t as in earn mei syn wjukken dy heinde en hoede. 

Troch nacht en skaad brocht Hy wer freugde_op dyn paad, 

kearde_Er dyn libben te’n goede. 
 

Stil gebed, Bemoediging en  Groet 
 

De Paaskaars wijst op het Licht van Gods aanwezigheid   
 

Als antwoord zingen: Liet 868: 4  

Loovje de Hear, dy’t dyn libben sa leafdefol seinge. 

Hy liet oerfloedich syn himelske geunst oer dy reine. 

En dei en nacht hâldt Hy, dyn hoeder, de wacht. 

Neat sil dy pleagje of skeine. 
 

Voor de kinderen lied 288  

Goedemorgen, welkom allemaal, 

ik met mijn en jij met jouw verhaal, 

lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 

alles mag er zijn! 

God, ik vraag U, kom in onze kring. 

Wees erbij wanneer ik bid en zing. 

Ik met mijn en U met uw verhaal 

verteld in mensentaal. 
 

Vrolijke woorden van Erik Idema: 
 

Knipoog 

Ik zag het wel hoor.   

Dat U naar mij knipoogde. 

Ik zat te balen omdat iets niet lukte  

toen ik ineens Uw knipoog zag. 

Het leek alsof mijn vriendin het deed, 

maar ik weet wel beter. U was het. Toch? 

 

Harte snoepjes.  



Luisterlied: Kijk eens om je heen 

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen 

Geef elkaar een hand, je bent niet alleen. 

Want wij moeten samen delen, samen zingen, samen spelen. 

Ook al zijn wij nog maar klein, samen spelen is pas fijn. 
 

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen 

Je bent in de wereld niet alleen. 

God kent ieder kind bij name, Zeg maar ja, en zeg maar Amen, 

Ook al ben je groot of klein, God wil onze Vader zijn. 
 

Centrale leefregel en Gods geschenken   
 

Als gebed: Liet 834  (1 en 2, koortje, 3 samenzang) 

1 Wol my fernije, ivich ljocht, 

jo ant lit haw ik altyd socht, 

jou dat ik yn jo mienskip diel,   

werskep my, God, nei lea en siel. 

 

2 Skep, God, in nije geast yn my,  

in geast fan ljocht, fan sûnde frij,  

dan sil 'k jo wurd en wil ferstean  

en fleurich op jo wegen gean. 

3 Wês jo de sinne yn myn bestean,dan kin ik feilich fierder gean, 

oant aanst de dei komt, ivich ljocht, dat ik jo hearlik antlit sjoch. 
 

Deze dienst: Jezus noemt God 'Onze Vader'. 
 

Gebed ontferming en opening van het Woord. 
 

Lezen uit de Bijbel : Psalm 130 - een pelgrimslied  
 

Lied 103c: 1 en 2  

1 Loof de koning, heel mijn wezen, 

gij bestaat in zijn geduld, 

want uw leven is genezen 

en vergeven is uw schuld. 

Loof de koning, loof de koning, 

tot gij Hem ontmoeten zult. 
 

2 Loof Hem als uw vaderen deden, 

eigen u zijn liefde toe, 

want Hij bergt u in zijn vrede, 

zegenend wordt Hij niet moe. 

Loof uw Vader, loof uw Vader, 

tot uw laatste adem toe. 

Lezen uit de Bijbel: Romeinen 8: 14 t/m 17   
 

Lied 103c: 3  

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht. 

Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht. 

Loof uw Heiland, loof uw Heiland, die het licht is in de nacht. 

 

Uitleg en Verkondiging: Jezus noemt God 'Onze Vader'  

 

Liet 418:  Koortje 1, 2,   3 samenzang 



1 God, skink ús de moed 

ticht by Jo te bliuwen, 

dan sil neat ús hjoed 

útinoarren driuwe. 

Jo sill’ dei oan dei 

oer ús gongen weitsje, 

skriemen en ek laitsjen 

draacht jo seine mei. 
 

2 Wa’t dat priuwe mei 

siket nije wegen, 

seine bringt ús nei 

dy’t om frede freegje.  

Jo geskink wurdt mear 

as wy harkje kinne 

en meidielsum binne, 

fruchtber yn de Hear. 
 

3 Frede, mei de died, 

jouw’ Jo ús yn hannen, 

dat wy dy as sied 

drage troch de lannen, 

siedzjend dei oan dei, 

siedzjend yn it brede, 

oant ús hert yn frede 

by Jo rêste mei. 

Woorden van Geloof en Leven 
 

Bidden voor en met elkaar  

 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel. 

 

Lied 657: koortje 1, samenzang 2 en 3 

1 Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

2 Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van Uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

3 Het donker kan verbleken - door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: - zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken - aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent - dit lieve leven lang. 

 

Zending en Zegen. 

 

Als antwoord Lied 657: 4 - Samenzang 

4 Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest.  

 

 

Orgelconcerten: 
 

Donderdag 22 juli: Gerben Mourik 

Donderdag 29 juli: Gonny van der Maten 

Donderdag 05 aug.:  Martin Mans 

Donderdag 12 aug.:  Everhard Zwart 

20:00   toegang € 5,- 


