Beste gemeenteleden,
Hieronder de links naar de mogelijkheden om diensten te beluisteren met
de liturgie daaronder.
Maar eerst een mededeling.
Kerkdiensten de komende tijd:
Vanaf 1 juni is het weer toegestaan een kerkdienst te houden, zij het met
maximaal 30 aanwezigen. Wij gaan dit dan ook voorzichtig proberen met
inachtname van veiligheidsmaatregelen die wij inmiddels allemaal wel
kennen. Eén daarvan is binnen de kerk nieuw, namelijk dat er
geadviseerd is vanuit de landelijke kerk om niet te zingen. In de kerk en
via kerkomroep zult u de cantorij Westerwolde en Joy de liederen, die
eerder zijn opgenomen, horen zingen. Het orgelspel vooraf en na de
meditatie en na afloop van die dienst is live.
Zondag 7 juni om 9.30 uur is er dienst in Blijham: voorganger dhr. H.J.
Dijkstra, organist dhr. R. Brunekreeft.
Zondag 14 juni om 9.30 uur dienst in Bellingwolde: voorganger mw. M.
van Vliet, organist dhr. J. Eefting
Zondag 21 juni om 9.30 uur dienst in Vriescheloo: voorganger dhr. J.
Baas, organist dhr. H.J.M. Roelofs. Hier zijn ook gemeenteleden uit Wedde
welkom in deze dienst.
Zondag 28 juni om 9.30 uur dienst in Blijham: voorganger dhr. J. Baas,
organist dhr. H. de Vries.
I.v.m. de beperkte mogelijkheid van plaats zijn alleen leden van de
gemeenten in het dorp waar de dienst gehouden wordt welkom in de kerk.
Men dient zich vooraf op te geven bij de scriba van de kerk waar de dienst
is. Dit om te voorkomen dat er meer dan 30 mensen een dienst bij willen
wonen.
Voor 7 juni en 28 juni moeten leden van PG Blijham zich opgeven bij de
scriba van PG Blijham: Geeke van der Haar-Witter, 0597 56 19 48
/ pgblijham@ziggo.nl
Voor 14 juni moeten leden van PG Bellingwolde zich opgeven bij de scriba
van PG Bellingwolde: Astrid Lüürssen, 0597 53 25 47 / scriba@pknbellingwolde.nl
Voor 21 juni moeten leden van PG Vriescheloo en Wedde zich opgeven bij
de scriba van PG Vriescheloo: Fennie Eefting, 0597 54 18 83
/ pknvriescheloo@gmail.com
De uitzendingen via kerkomroep gaan gewoon door voor die
gemeenteleden in de dorpen waar geen kerkdienst is. Let op dat men naar
de kerkomroep van de kerk gaat waar dienst is! De liturgie kunt u hier
ook vinden.
Voor de dienst van zondag 31 mei gelden eerst nog onderstaande
gegevens om te luisteren:

Klik op onderstaande link evt. via de PC de “Ctrl” toets indrukken en
tegelijk klikken.
http://www.pkn-bellingwolde.nl/
Wanneer u hierop klikt komt u gelijk op de pagina waar u makkelijk de
kerkdiensten kunt beluisteren.
U kunt kiezen welke dienst u wilt beluisteren even verder daaronder kunt
u ook luisteren via de link naar de kerkomroep.
Deze link werkt zowel via PC en laptop maar ook via tablet en telefoon.
In alle gevallen zult u even naar beneden moeten scrollen of met de
pijltjestoets naar beneden. Bij “leesmeer” kunt u de liturgie lezen van de
dienst.
Voor gebruik van de link naar de kerkomroep: u hoeft niet in te loggen u
scrolt gewoon naar beneden en komt uiteindelijke bij de diensten terecht.
De dienst via kerkomroep wordt op de avond vooraf van de dienst online
gezet en kunt u beluisteren wanneer u dat wilt.
U kunt luisteren naar de kerkomroep links van de kerk Bellingwolde,
Blijham en dit keer ook Vriescheloo gebruiken:
Link Bellingwolde:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10998
Link Blijham:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21198
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens
gebruiken;
Bankrekeningnummer kerk: Protestantse Gemeente Vriescheloo NL48
RABO 0306 6039 69 o.v.v. collecte + noemen datum
Bankrekeningnummer Diaconie: Diaconie Protestantse Gemeente
Vriescheloo NL78 RABO 0306 6196 28 o.v.v. collecte + noemen datum.
Liturgie: PINKSTEREN 31-05-2020
Voorganger: ds. W. Jöhlinger
zang: JOY o.l.v. Etty de Boer
WELKOM EN INLEIDING
AANVANGSLIED: Samen in de naam van Jezus (Ev LB 218)
STILTE
BEMOEDIGING en GROET
JOY: U heeft me altijd lief
GEBED
LOFLIED: 672 : 1.2.3 Kom, laat ons deze dag met heilig vuur bezingen
ZONDAGSGEBED:
SCHRIFTLEZING: Handelingen 2 : 1-18
LIED: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (EV LB 382)
PREEK
JOY: 940 Stil (Verberg mij nu/Hide me now)

LIED: 687 (1.2.3) Wij leven van de wind
DANK/VOORBEDE/STIL GEBED (gezongen ONZE VADER)
JOY zingt ONZE VADER
COLLECTEN
SLOTLIED: 675 (1.2) Geest van hierboven
ZENDING/ZEGEN
Zingen: Amen. amen, amen
JOY: De kracht van uw liefde
Met vriendelijke groet,
Astrid Lüürssen, scriba
==========================
Protestantse Gemeenten Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde
mw. A.I. Lüürssen, scriba
p/a Hoofdweg 227
9695 AG Bellingwolde
T 0597 53 25 47 / M 06 21 67 11 99
E scriba@pkn-bellingwolde.nl
Voor meer informatie http://www.pknbellingwolde.nl, https://blijham.protestantsekerk.net, http://www.loosterk
erk.nl, https://www.facebook.com/Protestantse.Gemeente.Wedde

