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Wij willen het onze 
kinderen niet onthou-
den, wij zullen aan 
het komend geslacht vertellen 
van de roemrijke, krachtige da-
den van de Heer, van de won-
deren die Hij heeft gedaan. 
Psalm 78  : 4  

Komende zondag is er de kerk-
school-gezinsdienst. Jammer 
genoeg kunnen we ook dit jaar 
niet met elkaar in de kerk sa-
menkomen. Door school zijn wel 
hele leuke filmpjes gemaakt van 
de kinderen en zijn de kinderen 
er op die manier wel een beetje 
bij.  

Nu hopen dat veel gezinnen met 
elkaar gaan kijken naar de 
dienst. Ik weet dat het in deze 
coronaperiode voor ouders 
enorm moeilijk is om kinderen 
bij de online eredienst te      
betrekken. Begrijpen doe ik het 
soms ook echt wel, maar ik 
hoop zo dat er dan thuis op een 
andere manier nog wel aan-
dacht is voor Gods boodschap. 
Door bijvoorbeeld bijbelverhalen 
voor te lezen, met elkaar via 
Youtube te zingen of luidop met 
elkaar te bidden.  

Dat we kinderen dus leren van 
de roemrijke, krachtige daden 
van de Heer en van de wonde-
ren die Hij heeft gedaan. Het is 
zo belangrijk voor kinderen dat 
we het hen voorleven, zodat zij 
het ook ooit zelf mogen doorge-
ven.  

Zondag, de KSG, een klein     
moment om weer iets van Gods 
boodschap te mogen delen. 

Voorganger: Sietske Koole       

  Kerk-School-Gezinsdienst 

Lied: Ja is ja     
Afkondigingen          
Welkom      
Gebed      
Onder, boven, voor en achter 
Bouwen, bouwen en nog eens 
bouwen           
Filmpje: kleuters bouwen    
Filmpje: Samen van de kleuters        
Filmpje: Poppenspel          
Filmpje: Verhaal Nehemia  
Lied Nehemia             
Help!!             
Filmpje: Praatjesmakers     
Vraag 1: Wat kun je niet alleen?
Vraag 2: Heb je wel eens spijt 
gehad?                   
Vraag 3: Hoe kun je zien dat 
iemand te vertrouwen is?  
Vraag 4: Wat doe je als iets niet 
lukt?       
Lied: My light house    
Bekend maken 40-dagenproject 
Dankgebed          
Lied: Ga in vrede    
Zegen           

We zijn blij dat we u kunnen 
meedelen dat er voor de korte 
termijn vervanging van de  
taken van ds. Hiemstra is ge-
vonden.  

We hebben ds. H.J. de Groot 
van Burgum bereid gevonden 
om het consulentschap op zich 
te nemen. Kerkelijk werkster 
mevr. Gryt van der Galiën-
Dorenbos uit Damwâld hebben 
we gevraagd om een aantal 
maanden het crisispastoraat in 
de wijken 2, 5, 8, 9, 10, 14 en 
15 voor haar rekening te ne-
men en tevens kerkeliik mede-
werkster Sietske Koole te ver-
vangen bij afwezigheid.  

Gryt is afgelopen winter met 
pensioen gegaan, maar zij wil 
Sietske graag helpen bij het 
pastoraat in onze gemeente. 
Sietske zal Gryt vervangen als 
zij afwezig is. Mevr. Gryt van 
der Galiën is geboren en opge-
groeid in Garyp en kent onze 
gemeente van de tijd dat ze 
hier kerkelijk werker was na-
dat ds. Osinga in 2002 ver-
trok. Misschien kent u haar 
ook van de erediensten waarin 
ze zo nu en dan voorgaat. We 
wensen Gryt samen met Siets-
ke heel veel zegen op het 
werk in Garyp. 

Als kerkenraad willen wij u 
vragen, om bij behoefte aan 
pastoraat contact op te nemen 
met uw wijkouderling of wijk-
assistent. Zij zijn op de hoogte 
wie wanneer bereikbaar is en 
geven uw boodschap door aan 
de dienstdoende kerkelijk  
werker. In de blauwe jaargids 
staan de wijken en betreffende 
wijkouderlingen met hun tele-
foonnummers vermeld.  

Van de kerkenraad 

De collecte van deze zondag is bestemd voor de diaconie en eigen 
kerk. De diaconiegelden worden ingezet voor incidentele 
hulpaanvragen.           
Donatie mogelijkheden 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 

           Tienerdienst-facebook  


