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De tekst van …. 
pastoraal werker 

Sietske Koole 

Tsjerkeried 
Het wordt een bijzondere en 
blije eredienst zondag 16 au-
gustus. Janna de Vries doet be-
lijdenis van haar geloof. Maar 
het is ook weer een zondag 
waarop we met meer mensen 
dan de gebruikelijke 15-20 bij 
elkaar zullen komen. En het is 
tevens de laatste dienst waarin 
ds. H. le Cointre als ambulant 
predikant van onze gemeente 
zal voorgaan.  
De Corona werkgroep is zich 
aan het bezinnen hoe we na 1 
september de diensten veilig en 
met zoveel mogelijk gemeente-
leden kunnen vieren. Op de 
kerkenraadsvergadering van 
a.s. maandag hopen we hier-
over besluiten te kunnen ne-
men.  
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    FaKÂNSJE EDysjE 

Liturgie zondag 16 augustus  

Deuteronomium 13:5  
Leef zijn geboden na en luister 
naar hem; dien alleen hem en 
blijf hem toegedaan.  
Nu kan ik wel een tekst zoeken 
die misschien wat zegt over 
mijn vakantie, maar er is zoveel 
mooier nieuws. En dat is in dit 
geval het vooruitzicht dat Janna 
de Vries komende zondag belij-
denis van het geloof gaat doen. 

Wat is er mooier! Openlijk kun-
nen zeggen dat je Hem volgt. 
Voor Janna is dit heuglijk mo-
ment nu zondag. Zelf deed ik in 
2005 belijdenis en voor u is het 
misschien al wel 30, 40, 50 jaar 
of meer geleden, maar die be-
lofte is nog steeds van dezelfde 
waarde.  
Blijf de HEER, uw God, volgen. 
Wij weten van de weg die Jezus 
Christus zelf voor ons heeft vrij-
gemaakt, met maar één doel. 
Teken van grenzeloze liefde. 
Openlijk je ja-woord geven. Ik 
hoop dat u komende zondag 
ook even terugdenkt aan uw 
eigen ja-moment.  Blijf Hem 
volgen! Laat de keuzes die we in 
het leven maken tot eer van 
Hem zijn. Elke dag weer.   

Een bijzondere dienst waarin  
Janna de Vries belijdenis van 
haar geloof gaat afleggen. Naast 
familie en vrienden zullen ook de 
kerkenraad en de catechese-
groep aanwezig zijn. Ook ge-
meenteleden zijn van harte wel-
kom, tot een maximum van hon-
derd. De opstelling zal corona-
proof zijn: op anderhalve meter 
en in zig-zag opstelling. Het 
grootste deel van de dienst zal 
er niet gezongen worden; enkele 
liederen kunnen ingetogen mee-
gezongen worden. We hopen op 
een mooie feestelijke dienst. 
Voorganger is ds. Helmer le 
Cointre en Klaske Deinum be-
speelt het orgel. 

Welkom, mededelingen 
Bemoediging 
Voorganger: Onze hulp is de            
naam van de Heer 
Gemeente: die hemel en aarde       
gemaakt heeft 
Die trouw is tot in eeuwigheid 
Gemeente: Die niet loslaat waar 
hij ooit mee begon… 
Openingsgebed 
Voorganger: Van God is de aar-
de 
Gemeente: de wereld en al zijn 
bewoners. 
Zie hoe goed en kostbaar is het 
als mensen in eendracht samen 
leven. 
Goedheid en trouw ontmoeten 
elkaar 
Gerechtigheid en vrede gaan 
hand in hand. 
Als de leerlingen van de Heer 
zouden zwijgen, 
zouden de stenen gaan roepen. 
Heer, open Gij onze lippen 
en onze mond zal uw lof verkon-
digen. 
Lied: Heel de aarde jubelt en 
juicht (67a) 
Gebed om ontferming, beant-
woord met: Heer ontferm U 
Woorden van hoop 
Glorialied: Gloria (canon)  
Gebed om de Geest 
Lezing: Mattheüs 15: 21-28  
Zingen: Loovje God, myn siel 
(Taizé) (orgelbegeleiding) 
Lezing Romeinen 3: 27-30 
Uitleg en verkondiging 
Muziek: Testify to Love 

 

Belijdenis 
Onderwijzing, Presentatie en 
motivatie 
Belijdenisvragen en belijde-
nis  
Zegenbede (Janna knielt, 
ambtsdragers en gespreks-
groep leden komen erbij staan) 
Verwelkoming—allen staan 
Gemeente, draag Janna 
die belijdenis van het geloof 
heeft afgelegd en ga met haar 
de weg van het Koninkrijk. 
Welkom, kind van God, welkom 
in de kerk van Christus, we-
reldwijd en in ons midden. 
De vrede van de Heer zij altijd 
met u.  
En met uw geest. 
Lied 488: De kracht van Uw 
liefde 
Gebeden  
Dankgebed-voorbeden- stil ge-
bed- Onze Vader 
Aanbieding belijdenis ge-
schenken door ouderling en 
bernetsjerke 
Mededeling over de inzame-
lingen en orgelspel 
Slotzang: Opwekking 334 – 
Heer, uw licht en uw liefde 
schijnen 
Zending en Zegen, beaamd 
met: gesproken Amen 

Uit de gemeente 
 

Om privacy redenen worden op 
de website geen mededelingen 
betreffende gemeenteleden  
geplaatst.  

Maandagavond 24 augustus 
gemeenteavond in de  
Andreastsjerke.  
- het “financiële” plaatje van 
de kerk  
- afscheid ds. H.le Cointre 
- presentatie beroepingsgids 


