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Hebreeuwen 2 : 18 

Juist omdat hij zelf op de proef 
werd gesteld en het lijden vol-
bracht heeft, kan hij ieder die 
beproefd wordt bijstaan.  

Beproefd worden. Hoeveel kan 
een mensen dragen? Soms gaat 
het ons menselijk verstand bij-
na te boven en toch gaan ze 
door. Keus is er vaak ook niet.  

Met bewondering kijk ik met 
regelmaat naar mensen die ern-
stig ziek zijn of ander leed moe-
ten doormaken. 

Hoe hoop en vertrouwen, vecht-
lust en levenskracht geven.  

Niet vanuit zichzelf, maar omdat 
Hij hen bijstaat. Dat zal ook zijn 
wat mijn menselijk verstand te 
boven gaat. Ik hoef het ook niet 
te begrijpen.  

Ik ben dan alleen maar dank-
baar dat ze de hulp en de 
kracht mogen ervaren van Jezus 
Christus zelf.  

Gods zoon vergeet de broeder 
niet             
die hij op de aarde liet.          
Hij is mijn hoop.        
Hij wies mij met zijn doop.      
Hij geeft mij brood en beker,    
‘k ben van zijn liefde zeker.     
Hij is mijn hoop!         
           
Gedachtenis 

Dankgebed en voorbede  
           
Collecte    
          
Slotlied NLB 314:2,3    
              
Zegen    

11.30 uur kerkdienst 
                     
Orgelspel    
             
Welkom en afkondigingen   
        
Intochtslied Ps.130: 3 en 4  
            
Stil gebed, votum en groet  
       
Gebed    
             
Zingen NLB 833   
                                  
Neem mij aan zoals ik ben        
Wek in mij wie ik zal zijn     
Druk uw zegel op mijn hart en 
leef in mij… (2x)  

Nim my, nim my sa’t ik bin         
Wiis my hoe’t ik wêze sil       
Set Jo segel op myn hert en 
libj’yn my (2x)                  

Lezing Lucas 11:5-10   
              
Muziek: Stef Bos, Geest van 
hierboven. NLB 675 via Youtube
          
Overdenking   
             
Zingen Gezang 452: 1,2 LvK 
          
1 Verlosser, Vriend, o hoop, o            
lust         
van die U kennen, neem het 
lied,               
dat U in 't stof een stervling 
biedt,             
een zondaar, die uw voeten 
kust.             
Een zondaar, een verlost', o 
Heer,                   
en nu geen zondaar meer.      
O, neem het aan!            
Gij laat geen bidder staan,     
Gij hoort in hemelingen        
verloste zondaars zingen.       
O, neem het aan!  
          
2 Bedreigt mij leed, ontmoet 
mij smart,               
ik vrees geen kwaad,  maar 
klaag het Hem.           
Hoe groot in eer, Hij hoort mijn 
stem,     
hoe ver van d’aard, Hij kent 
mijn hart.         

Bedankt! 

In Tsjerkeweagen van septem-
ber staat de verdeling van het 
pastoraat tussen pastoraal wer-
ker Sietske Koole en ds. Tjitske 
Hiemstra. 
Daar is een fout ingeslopen. Bij 
de ouderlingen Hayke en Anke 
Haanstra moet staan wijk 9 en 
15 i.p.v. wijk 9 en 5. 

Hoi allegearre! 

Ik wil jullie via deze weg be-
danken voor alle positieve re-
acties op de dienst van afgelo-
pen 16 augustus. Bedankt 
voor alle lieve en ontroerende 
woorden, appjes en kaarten. 
Het is voor mij een dag om 
niet te vergeten en dan is het 
prachtig om te zien dat er met 
zoveel liefde mee geleefd 
wordt.  

‘De ene gemeente, is de     
wereldwijde gemeente, waar 
iedere christen door de weder-
geboorte lid van is. Alle chris-
tenen samen, vormen het   
lichaam van Christus’.          
(1 Korinthe 12:13)        
           
Janna de Vries  

Uit de gemeente 

 

Om privacy redenen op de 
website geen persoonlijke 
berichten. 
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In deze dienst gaat ds. J. Kroon 
voor. We beginnen niet zoals 
aangegeven staat in 
Tsjerkeweagen om 11.00 
uur maar om 11.30 uur. 

U bent van harte welkom in de 
dienst. We kunnen 100 tot 130 
mensen een plek bieden met 
voldoende afstand. De coördi-
natoren van de Coronacommis-
sie zijn aanwezig en kunnen 
dan alvast oefenen met meer 
aanwezigen.  

De Corona werkgroep heeft de 
volgende regels opgesteld:     

Bij het ingaan van de kerk gaat 
iedereen door de achterdeur 
naar binnen en na ontsmetting 
van handen gaat u naar de 
deur naast de trapopgang van 
de orgelgalerij.         

U neemt uw jas en eventueel 
paraplu mee in de kerkzaal. Er 
is genoeg ruimte om deze naast 
u op de bank/stoel neer te leg-
gen.                

In de kerkzaal worden de ge-
meenteleden door de coördina-
toren naar hun plek gebracht. 
(Er wordt rekening mee gehou-
den als u om wat voor reden 
dan ook op een bepaalde plek 
wilt zitten. Geef dit dan door 
aan de coördinator).       

Er wordt steeds een bank over-
geslagen.  We zitten in zig-zag 
opstelling zodat ingetogen zin-
gen mogelijk is.      

Er wordt geen collecte gehou-
den in de dienst, bij de uitgang 
staan collectebussen of u 
gebruikt de scipio app. 

Bij het uitgaan blijft u zitten 
totdat de coördinator aangeeft 
dat u de kerkzaal mag verlaten 
(rij voor rij).  Het midden gaat 
langs de kapstokken door de 
voordeur naar buiten. De linker 
zijde (vanaf de preekstoel ge-
zien) gaat aan de kant van het 
pad naar de voordeur. 
De rechterzijde langs de kant 
van het pad naar de achterdeur 
en direct naar buiten. 

Vergeet u zich niet aan te mel-
den? In de nieuwe Tsjerkewea-
gen vindt u alle informatie.  

Startzondag 

Dienst 30 augustus 

Vrijwillig abonnement    
De livestream uitzendingen van 
de kerkdiensten zijn tot en met 
augustus 2020 kosteloos aan-
geboden. Voor de kerk is het 
niet gratis. We hebben geïnves-
teerd in apparatuur en we heb-
ben de maandelijkse kosten.  
 
Daarom wordt aan gemeentele-
den gevraagd een vrijwillig 
abonnement af te sluiten. Dit 
kost € 3,50 per maand. Hier-
voor worden de kerkdiensten, 
rouw- en trouwdiensten en bij-
zondere gelegenheden zoals 
gemeenteavonden uitgezonden.           
 
Bij Tsjerkeweagen van septem-
ber treft u een folder aan. Ook 
wordt deze via de mail toege-
zonden. 
 
Als u de folder invult, dan kunt 
u deze inleveren in de collecte-
bus bij Spar of Slagerij Wage-
naar of afgeven aan een ouder-
ling/wijkdame/heer of in de 
brievenbus aan de Greate 
Buorren 2. 
 
Technische hulp 
Voor technische hulp bij de 
livestream kunt u contact opne-
men met Wim van Rangelrooij, 
telefoon 06-13.13.72.18.  
 
Hij zorgt er dan voor dat er ie-
mand bij u langskomt om ad-
vies te geven of het probleem 
op te lossen. 

De zin van stilte 

Er was eens een eenzame mon-
nik die op een dag bezoek 
kreeg van enkele mensen. 
Nieuwsgierig vroegen ze hem 
wat voor nut het leven in stilte 
en meditatie had. De monnik, 
die net met een emmer water 
haalde uit een diepe bron, stop-
te zijn werkzaamheden en zei: 
‘Kijk eens in de bron. Wat zien 
jullie?’ De mensen tuurden naar 
het water en zeiden: ‘We zien 
helemaal niets.’ Enige tijd later 
herhaalde de monnik zijn 
vraag. ‘Kijk weer in de bron. 
Wat zien jullie nu?’ De mensen 
keken weer en zeiden opgeto-
gen: ‘We kunnen in de weer-
spiegeling onszelf zien!’ Dat is 
de kracht van de stilte,’ legde 
de monnik uit. ‘Ik was water 
aan het putten en daarom was 
het water onrustig. Nu is het 
rustig en kunnen jullie jezelf 
zien. De stilte van meditatie 
zorgt ervoor dat je jezelf kunt 
zien. Maar blijf nog even hier 
wachten. ‘ Enige tijd later zei 
de monnik weer: ‘Kijk nu nog 
een keertje in de bron. Wat 
zien jullie nu?’ De bezoekers 
tuurden naar de bron en riepen 
uit: ‘Nu zien we de stenen op 
de bodem van de bron!’ ‘Juist,’ 
beaamde de monnik, ‘als je 
maar lang genoeg wacht en op-
gaat in stilte en meditatie, kun 
je de grond van alles aanschou-
wen.’ 

Zondag 6 september gaan we 
weer van start! 9.30 uur in de 
Andreastsjerke. Vergeten jullie 
niet de hoogte van de zonne-
bloem dit weekend aan Susie 
de Vries-Bouma door te geven? 
sdevriesbouma@hotmail.com

Bernetsjerke 

Livestream 


