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Ik noem u     
onophoudelijk in mijn gebe-
den. En altijd vraag ik dan of 
God mij de gelegenheid wil 
geven eindelijk naar u toe te 
komen. Want ik verlang    
ernaar u te ontmoeten en u 
te laten delen in een geeste-
lijke gave, om u te sterken, 
of liever, om door elkaar   
bemoedigd te worden: ik 
door uw geloof en u door het 
mijne. (Romeinen 1:9b-12)
       
Afgelopen woensdagochtend 
waren er 6 dames bij mij op de 
koffie. Niet in Gytsjerk, maar 
wel in de grote zaal van de   
Andreastsjerke. Wat was het 
bijzonder goed om elkaar weer 
even zo te mogen ontmoeten. 
Op afstand en met de deuren 
open weliswaar, maar er was 
ruimte voor een gesprek.    
             
Paulus schrijft ook over dat ver-
langen. Nu wil ik me zeker niet 
vergelijken met Paulus, hij was 
een man met een veel grotere 
opdracht dan ik ooit zou kunnen 
zijn, maar in het klein ervoeren 
wij woensdagochtend wat hij in 
die tijd verlangde.   
        
Het was fijn om met elkaar te 
delen hoe het gaat, maar juist 
ook om ons in Zijn naam te mo-
gen laten bemoedigen. Het was 
ons gegeven om zo samen te 
zijn in een voor ons allemaal 
moeilijke tijd. Wat ik nu zo mooi 
vind aan het begin van deze 
verzen is dat er staat: ‘Ik noem 
u onophoudelijk in mijn gebe-
den’. Dat geldt voor mij per-
soonlijk wel. Iedere dag mag ik 
u allen noemen in mijn gebe-
den. Dat Hij u en jou nabij is op 
de weg die je gaat, hoe deze er 
dan ook maar uitziet. Sterk en 
steun elkaar, de kracht van het 
gebed gaat over alle afstanden 
heen. Er komt een moment dat 
we als gemeente weer met el-
kaar samenzijn en mogen vie-
ren en koffiedrinken.  

 

Vacature predikant 
In het novembernummer van 
Tsjerkeweagen staat de op-
roep om namen op te geven 
van te beroepen predikanten. 
We kregen meerdere keren de 
vraag: Wanneer is een predi-
kant beroepbaar?  
Volgens de kerkorde van de 
PKN moeten predikanten die 
vier jaar in een gemeente 
staan in beginsel bereid zijn in 
een andere plaatselijke kerk 
te gaan werken. Als gemeen-
telid kun je moeilijk nagaan of 
een predikant beroepbaar is. 
Ons advies is om een naam 
aan te leveren met een korte 
motivatie gebaseerd op de 
profielschets (zie Tsjerkewea-
gen). De beroepingscommis-
sie onderzoekt dan of de pre-
dikant beroepbaar is. 
 

Bijwonen kerkdienst 
Gemeenteleden die de kerk-
dienst niet via livestream of 
kerkradio kunnen ontvangen 
worden uitgenodigd voor de 
dienst van komende zondag. 
 

Jaargids  
Binnenkort komt er weer een 
nieuwe jaargids uit met daarin 
namen, mailadressen en tele-
foonnummers van de verschil-
lende kerkelijke organen en 
de wijklijsten met namen en 
adressen van de leden. De 
activiteiten voor het wintersei-
zoen staan niet in deze gids 
vermeld. Raadpleeg voor 
kerkdiensten en activiteiten 
Tsjerkeweagen, Efkes Byprate 
en de kalender (achterop 
Tsjerkeweagen). 
 

Woensdag is er weer een    
koffiemoment. Deze komende 
week  nog met Sietske en dan 
is de volgende keer met ds. 
Hiemstra. Voor meer informa-
tie, zie Tsjerkeweagen.  

Komende zondag is er weer 
bernetsjerke en tienerdienst! 
De kinderen van groep 1 t/m 6 
worden verwacht in de grote 
zaal beneden. De jongeren van 
groep 7/8 en 1 VO zijn welkom 
op de jeugdzolder. Ouders zijn 
nog niet welkom in de kerk, 
maar we vinden het super als 
jij wel komt. Tot zondag, achter 
de Andreastsjerke.  

Oan’e kofje mei... 

Om privacy redenen op de web-
site geen persoonlijke berich-
ten.  

Voorganger: ds. A. Bouma    
Organist: Ineke Kooistra 

Welkom + Voorbereiding       
Psalm 84 : 3            
Lied 195( Klein Gloria)    
“Onze hulp.."          
Groet           
Voorbereidingsgebed   
Kyrië en Gloria: Lied 305:1,2,3 
Gebed        
Schriftlezing, Psalm 23       
Schriftlezing, Johannes 14:1-7      
Overdenking     
Psalm 146 : 3, 4     
Belijden: Filippenzen 2: 5-11  
Lied 299 uit Ev.Liedboek        
Dankzegging en voorbeden  
Collectes      
Slotlied, Lied 864 : 1, 4 en 5   
Zegen           
Amen 

We horen in de wijken dat het 
nieuwsblaadje ‘Efkes Byprate’ 
enorm wordt gewaardeerd. Om 
de nieuwsbrief iedere week te 
kunnen uitgeven zijn er een 
aantal extra redactieleden no-
dig, zodat Douwe Tamminga en 
Anja de Vries dit niet iedere 
week hoeven te verzorgen. Wie 
heeft plezier in tekst opmaken, 
redigeren en soms iets schrij-
ven en wil dit samen met hen 
oppakken? Voor informatie 06-
24348418 (Anja de Vries). 
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