
Oarder fan Tsjinst – Tsjerke fan de Moanne 

6e snein fan ‘e Simmer 

Snein 24 july 2022 

Om 10.00 oere yn de Martinitsjerke yn Easterein 

Foargonger:    ds. Nicolette Vlaming 

Oargelist:   Balt de Vries 

Alderling fan tsjinst:  Gera de Haan 

Muzikale meiwurking: Koperkwartet: 

Gera de Haan, Jettie de Jong,  

Wilma Overal en Marte Room  

Lector    Jacob de Jong 

Diaken:   Marcel Janssen 

Koster:   Geert Dijkstra            www.kerkeasterein.nl 

 

Orgelspel: ‘Inleidend koraalspel over Lied 908’       

Welkom      

Lied 276: 1 en 2 

Bemoediging en groet 

Liet 207: 1, 3 en 4  

Aansteken kaars van verbinding 

Muziek koperkwartet ‘Groot is Uw trouw’ 

Gebed om ontferming  

Glorialied 885 

Gebed van de zondag        

1e lezing: Psalm 138 uit ‘In de schaduw van de Psalmen’ van Hans Bouma 

Liet 138: 1 en 3  

2e lezing: Lucas 11: 1-13 

Lied 370: 1, 2 en 3 

Uitleg en verkondiging 

Muziek koperkwartet ‘Richmond’ 

http://www.kerkeasterein.nl/


Dank-voorbeden, stil gebed afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 

Toelichting collecte        

Muziek koperkwartet speelt twee koralen 

Slotlied uit: Het liefste lied van Overzee deel II nr. 23; 1, 2 en 4 (melodie lied 1008) 

Hoor als wij eendrachtig bidden 

dat de wereld wordt geheeld, 

al wat onze aarde voortbrengt 

goed en eerlijk wordt verdeeld, 

dat de daadkracht van de liefde 

onze woorden aanbeveelt. 

Voor uw wereld naar de vrijheid! 

Uit haar wanhoop opgestaan, 

zal zij, haat en nijd te boven, 

dan haar weg in vrede gaan. 

Toon hoe liefde angst doet smelten, 

hoop door goedheid kan ontstaan. 

Schepper God, Gij die dit leven 

met uw eigen naam bedacht, 

stel ons Christus’ weg voor ogen 

die ons dichter bij U bracht; 

dat de aarde door ons toedoen 

haar bestemming vinden mag. 

Zending en zegen 

A -                men  , a -                men  , a  -                 men .  

Orgelspel ‘Lobet den Herrn mit Pauken und Zimbel’ - Sigfrid Karg – Elert  (1877 – 1933) 

  



Collecte: 

1e collecte – Moldavie - projecten Kerk in Actie 

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen 

en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. 

In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. 

Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en 

hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde 

maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche. 

Moldovan Christian Aid ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven 

en traint jongeren zodat ze ouderen kunnen helpen. 

Door de oorlog in Oekraine zijn veel mensen op de vlucht geslagen. In Moldavie worden 

Oekrainse vluchtelingen gastvrij ontvangen. De moldavische bevolking, de regering en 

humanitaire organisaties zetten zich onophoudelijk in voor de vluchtelingen. 

 

2e collecte – Hospice De Kime in Sneek 

Als zorg thuis niet meer lukt, biedt het hospice hulp, gastvrijheid en verzorgen aan 

mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is. Persoonlijke aandacht is een belangrijk 

aspect van de zorg die gegeven wordt door Thuiszorg Zuid-West Friesland en een groot 

aantal vrijwilligers.  

 

Gift kan worden overgemaakt naar: 

College van Diakenen Easterein, NL 71 RABO 0349506655 

o.v.v. het collectedoel.     

 

 


