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Advent 2020 

Geen windvlaag van buiten, 
geen klop op de poort, 
geen vuur, geen lantaarn, geen 
voetstap gehoord. 
Geen spookbeeld uit angsten, 
geen dromen verstoord. 
Een engel, een meisje, een 
stem in haar oor. 

Deze week is de Petrustsjerke 
open voor een uur van rust en 
bezinning op woensdag 9   
december van 19.00-20.00 
uur.  

Iedereen die daar behoefte aan 
heeft, kan de kerk inlopen en 
een plekje zoeken om even uit 
te rusten en de stilte te zoeken. 
U mag een kaarsje aansteken 
aan de paaskaars. Er is zachte 
muziek en er zijn twee kerken-
raadsleden aanwezig. Denkt u 
om de 1.5 meter afstand en het 
ontsmetten van uw handen? 

In de hal staan grafkaarsjes die 
u aan kunt steken en mee kunt 
nemen naar het graf van een 
dierbare. Er staat een potje bij 
voor een bijdrage in de        
onkosten. 

      

Collecte 6 november 

Openstelling Petrustsjerke 

In het decembernummer van 
Tsjerkeweagen stonden een 
aantal vacatures. Onder andere  
voor gemeenteleden die de mu-
zikale fruitmand willen organi-
seren, organisten en preekle-
zers. Soms vinden mensen het 
lastig om zichzelf te melden en 
zouden ze het fijn vinden om 
voor een functie gevraagd te 
worden.  

Kent u iemand die geschikt is 
voor één van deze taken, dan 
mag u de naam ook doorgeven 
aan uw ouderling of die door-
mailen naar:           
scriba@pkngaryp.nl We kunnen 
deze  mensen dan gericht be-
naderen.  

Het eerste 
couplet van 
dit prachtige 
ionalied 
raakt me 
altijd weer. 
Met de aan-
kondiging 
van de Engel 
Gabriel aan 
Maria wordt 
opeens het 
hele leven 
anders. Er begint een nieuw 
tijdperk, dat uitloopt in een 
nieuwe wet: heb je naaste lief 
als jezelf!  
Zijt Gij waarop de wereld 
wacht? Ja, zeg ik van harte, 
meer dan ooit.  

Vacatures 

Voorganger: ds. J. van      
Boogaard uit Hallum    
Organist: Oebele Kooy 

Voor de dienst orgelspel  

Luisterlied Evangelische lied-

bundel 109 - YouTube           

Mededelingen           

Welkom/Votum/Groet   

Zingen psalm 116: 1,2 en 3     

Gebed      

Luisterlied 452 - YouTube  

Schriftlezing Jona 2   

Zingen lied 442          

Overdenking           

Luisterlied 445 -YouTube     

Dank- en voorbede     

Collecte moment      

Zingen lied 439: 1,2 en 3 

Zegen 

 

Op oudejaarsavond is er geen 
dienst in de Petrustsjerke zoals 
we gewend zijn, maar in de 
Andreastsjerke. We hebben 
hiervoor gekozen omdat er 
dan in ieder geval 30 mensen 
aanwezig kunnen zijn.  

Oudejaarsdienst 

Collecte Kerk in Actie, 
kinderen betrekken bij 
diaconaat (Kinderen in 
de knel).    
  
Ieder kind heeft recht op ge-
noeg eten om gezond te blij-
ven, op onderwijs om iets van 
het leven te kunnen maken en 
op een liefdevolle opvoeding. 
Helaas zijn er wereldwijd mil-
joenen kinderen die in een   
onveilige situatie leven. Kerk in 
Actie wil er voor deze kinderen 
zijn en kinderen in Nederland 
daarbij betrekken. Dat doen we 
met Kids in Actie.  

Bij Kids in Actie 
speelt Rainbow, de 
duif, een centrale 
rol. Rainbow vliegt 
de wereld over en 
komt terug met 
verhalen van kin-
deren ver weg. Bij 
deze verhalen  
ontwikkelt Kerk in 
Actie creatieve 

ideeën en materialen voor 
plaatselijke kerken om kinderen 
te betrekken bij diaconaat.  

Doneer mee om kinderen al op 
jonge leeftijd enthousiast te 
maken voor (wereld)diaconaat. 

Donatiemogelijkheden voor de 
wekelijkse collecten:                     
- via bankoverschrijving naar 
rek. NL12 RABO 0362 7777 05 
van de diaconie          
- via de collectebussen bij de 
Spar of bij Slagerij Wagenaar   
– via de Scipio App PKN Garyp 

mailto:scriba@pkngaryp.nl
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Nijs fan de Bernetsjerke Elke snein hinget der in poster 
op de preekstoel oer in ferhaal 
fan Simon Schreefloos, wer wy 
yn de bernetsjerke fierder oer 
fertelle en in wurkje meitsje. 
 
Simon sjocht allinne mar de 
ferkearde dingen yn de wrâld 
en de direkteur fan de krante 
fynt dit net sa moai. Se seit 
dat Simon wat mear skriuwe 
moat oer de moaie dingen yn 
de wrâld, mar dy sjocht hy 

net. 
Se seit dat 
hy marris 
in nije bril 
keapje 
moat, want 
dan kin hy 
ek de mo-
aie dingen 
sjen. Sa ha 
wy mei 
elkoar in 
bril makke. 

Tienerdienst           

Morgen, zondag 6 december is 
er ook tienerdienst. Op de 
jeugdzolder. Jullie zijn van har-
te welkom! 

 

It wie snein 29 novimber de 1e 
adfintssnein. De 1e kears is 
oanstútsen troch Jan de Boer. 
Alle 4 sneinen stekt 1 fan de 
bern fan de bernetsjerke in 
kears oan.  
Alle húshâldingen yn Garyp mei 
bern op de basisskoalle ha it 
boekje “het beste nieuws”    
krigen. Sintraal stiet de sjoer-
nalist, Simon Schreefloos.  

  
 
 

Oan ‘e kofje mei… 

 

Woensdagavond is er weer een 

koffiemoment met thema, 

19:45- 21:15 uur. Aanmelden 

verplicht bij ds. Hiemstra voor 

18.00 uur dinsdag,               

tel. 06-83436321 

Alle bern binne snein wer 
fan herte wolkom. Want sa 
wolle wy mei elkoar it moaie en 
it bêste nijs sykje. Snein stiet 
Johannes de Dooper sintraal, 
want dy hat moai nijs te fertel-
len foar Simon Schreefloos. 


