
                  

                            
 
 
 
 
 

 
Website: www.thesinge.com/kerk 

 
          

 Preekvoorziener/contactpersoon per 1—2015           
Willie Havinga -Joling 
G.N. Schutterlaan 34 

9797PC Thesinge 
050-3022102 

pkn.gt.diensten@gmail.com  

                                              
 

 
Orde  van dienst 

 Wij gebruiken het Nieuwe Liedboek 2013.  

 Liederen met onbekende melodieën worden voorafgaand aan de dienst even doorgezongen / geoefend. 

 Bij voorkeur lezingen volgens het Oecumenisch Leesrooster gebruiken. 

 Verzoek om de 1e zondag van de maand de gezongen Apostolische geloofsbelijdenis in de dienst op te nemen.  

 Verzoek om de laatste zondag van de maand de wet, in een zelf te kiezen versie, op te nemen in de dienst.  

 Het Onze Vader wordt in de “oude” vorm gebeden 

 Bij een dienst zonder gedrukte orde zegt de gemeente geen responsies. 

 Wij gebruiken geen beamer en geen gedrukte orde van dienst. (uitgezonderd bijzondere diensten). 
 

Plaats predikant/voorganger 

 De predikant/voorganger blijft tot de uitleg en verkondiging beneden bij de tafel  

 De predikant/voorganger houdt de uitleg en verkondiging op de preekstoel  

 Na het lied na de uitleg en verkondiging gaat de predikant/voorganger weer naar beneden  
 

Kindernevendienst 
Als er  kindernevendienst is, verlaten de kinderen de kerk na het gebed voor de opening van de schriften.  

 Zij nemen het licht van de Paaskaars mee d.m.v. een lantaarntje.  

 Meestal wordt in de kindernevendienst gebruik gemaakt van Kind op Zondag 

 De kinderen komen terug na het gebed na de verkondiging en vóór de collecte. 
 

Doorgeven gegevens  

 Liederen/lezingen (per mail) doorgeven aan preekvoorziener/contactpersoon :  pkn.gt.diensten@gmail.com  
Deze zorgt voor verspreiding naar de ouderling van dienst, organist en koster. 

 Verzoek aan de voorgangers, die voor het eerst voorgaan in een eredienst in Garmerwolde/Thesinge,  
om een bankrekeningnummer en het aantal kilometers (v.v.) door te geven aan de preekvoorziener.  
Deze geeft de gegevens door aan de penningmeester. 

 

Betaling  
De penningmeester betaalt maandelijks (in de eerste week van de maand) de vergoeding van voorgangers en 
organisten.  
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