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Aanvangspsalm 96: 1                         
Groet:                                            
v: De Heer zij met u                      
g: Ook met u zij de Heer                    
v: Onze hulp in de Naam van de 
Heer                                               
g: die hemel en aarde gemaakt 
heeft                                                   
v: die trouw houdt tot in eeu-
wigheid                                               
g: en niet laat varen het werk 
van Zijn handen                   
Drempelgebed                               
Kyrië en gloria: Gezang 274            
Gezang 321:1 en 2                           
Lezing - 2 Koningen 5:1-19                 
Gezang 350: 5 en 6                       
Lezing - Lucas 17: 11-19                  
Psalm 87: 2 (eerdere versie)           
Verkondiging                                  
Gezang 361: 1, 6 en 7                     
Gebeden - v: zo bidden wij         
  gemeente: Heer 
  onze God, wij bid-
  den U, verhoor ons   
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Psalm 23 

Hij laat mij rusten in groene 
weiden en voert mij naar vredig 
water. 

Psalm 23, bekender is er niet. 
En toch valt er zoveel over te 
zeggen. Voor nu en voor later. 
Ik ben bijna met vakantie en 
om te rusten ga ik in deze we-
ken een bijbelstudie over psalm 
23 doen. Met groen gras onder 
mijn voeten hoop ik te mogen 
ervaren dat het me aan niets 
ontbreekt. En dan heb ik het 
niet over zon, tuin en bbq, maar 
over de rust en stilte die we in 
Hem mogen ervaren. Ik wens u 
allen rustgevende weken.  

Vakantie 

Afgelopen zondag waren er een 
aantal gemeenteleden (zonder 
livestream) op uitnodiging in de 
kerk. Het is niet nodig om u 
iedere week hiervoor opnieuw 
op te geven. De nieuwe Co-
ronamaatregelen staan toe, dat 
er weer gezongen wordt, mits u 
geen Corona gerelateerde 
klachten heeft en er voldoende 
afstand is. Er is besloten om tot 
16 augustus (tot de feestelijke 
belijdenisdienst van Janna de 
Vries) het kerkbezoek te hou-
den bij bovengenoemde groep 
genodigden.  Mocht u bij de 
doelgroep horen en hebt u geen 
uitnodiging ontvangen, dan 
kunt u contact opnemen met 
Lien Koornstra. 

Weromtinkend oan eartiids 
fertelt Willem van der Velde 
oer de tiid dat hy ferkearing 
krige mei syn Gé. Hy wie doe 
timmermansfeint by de broer 
fan syn frou yn Garyp op‘e 
Lytse Buorren.  

Nei fiif jier 
ferkearing en al 
sechstig jier 
houlik, kinne sy 
no tegearre   
moaie ferhalen 
fertelle oer de 
bern, de 
bernsbern, 
fakânsjes, freo-
nen en Garyp. 
Yn 2001 reizgen 
Gé en Willem 
mei soan Michiel 

en syn gesin nei Kanada en 
tsien jier lang gongen sy mei 
fakânsje nei Hierden (by Nun-
speet). Der is hjir gjin plak 
foar it ferhaal oer de geit dy’t 
Gé ferkocht, mar miskien kin-
ne jo harren dêr sels nei 
freegje.  

Willem van der Velde is grutsk 
op syn grientetúntsje, wêr’t er 
ierappels, reade biten, woar-
teltsjes, sjalotten, wâldbeants-
jes, rinoxen, slaad, andyvje, 
boerekoal en raapstelen ver-
bout. Mar troch de droechte 
fan de ôfrûne jierren is de op-
bringst in stik minder, nei syn 
sizzen. Gé en Willem meie 
graach Fryske boeken lêze en 
dêrom fine sy it spitich dat in 
goeie kunde, die’t geregeldwei 
lânskomt mei in stapel boe-
ken, yn dizze krisistiid ferstek 
gean litte moat. Ek fine sy it 
spitich dat se in goede freon-
dinne yn in ferpleeghûs yn 
Warkum net besykje kinne. 
Mar der wurd wol faak mei har 
skille.  

Gé giet eltse dei in stik mei de 
rollator op paad om har 
kondysje op peil te hâlden en 
sy lústert sneins fia de 
tsjerkeradio nei de preek. Har 
man lústere de lêste moannen 
mei har mei, mar hy is bliid 
dat hy no wer yn’t echt de 
tsjerketsjinst meimeitsje kin.  

 

 

        momenten van stilte           

Inzameling van de gaven           
Gezang 657: 1, 2 en 4               
Zegen                                         
Amen, amen, amen  

Omdat er nog een vacature ou-
derling-kerkrentmeester was en 
Rienk Sibma al ervaring had als 
kerkrentmeester in Warten, 
heeft Rienk besloten om in 
plaats van diaken, de functie 
van ouderling-kerkmeester op 
zich te nemen. Fijn dat Rienk 
op deze manier zijn talenten wil 
inzetten.          

In de wijken waar Rienk als dia-
ken contactpersoon was, is nog 
geen opvolging. We hopen na 
de vakantieperiode hier een op-
lossing voor te vinden. 

Op de vacature van preses heb-
ben we nog geen reactie gekre-
gen. Ans Tamminga zal het 
wijkteam van de Master Lubwei 
als wijkdame ondersteunen. 
Hartelijk dank Ans voor je 
spontane reactie. Voor wijk 10 
(Greate Buorren West en Lytse 
Buorren) zoeken we nog twee 
wijkdames/heren.  

Kerkenraad 

Komende vier weken is Sietske  
Koole met vakantie. Ds. Le 
Cointre neemt waar en is be-
reikbaar via:                      
Doeke Fokkema                         
Anke Haanstra                   
Iemkje de Boer.                   
Op maandag 10 augustus is 
Sietske terug.  

Kerkdiensten 


