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Voorganger: ds. Jacolien de 
Lange       
Organist: Ineke Kooistra 

Lied voor de dienst, Lied 217: 
1, 2 en 5            
Welkom en mededelingen   
Aanvangslied: Psalm 117a     
Stil gebed      
Bemoediging en groet   
Zingen: Heer, wij zijn bijeenge-
komen (melodie ps. 103c./Loof 
de koning, heel mijn wezen)      
Gebod: Mat. 22: 37-40  
Zingen: Psalm 81: 4 en 9        
Afscheid van aftredende ambts-
dragers        
Zingen, Psalm 90: 8       
Bevestiging ambtsdragers  
Zingen: Lied 834: 1 en 2   
Zingen: Lied 363     
Gebed      
Kinderlied: Berneferske  
Kinderen naar de kinderneven-
dienst       
Schriftlezing, Nehemia 2:1-6, 
11-20     
Zingen, Lied 902: 1 en 3         
Preek       
Zingen, Gezang 304        
Dankgebed en voorbeden   
Inzameling van de gaven   
Slotlied, Lied 418: 1 en 2      
Zegen, beantwoord met een 
gezongen AMEN 

De collecte is deze zondag    
bestemd voor de diaconie en 
eigen kerk.  

Overige donatie mogelijkheden 
voor de wekelijkse collecten:         
                  
- via overschrijving 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 

Liturgie 17 oktober  Gemeenteavonden 

Op maandag 25 oktober en 
maandag 15 november zijn er 
twee belangrijke gemeente-
avonden gepland waarin het 
thema "De toekomst van de 
gebouwen" zal worden      
besproken. Jenneke Span,  
onze gemeenteadviseur, bege-
leidt ons in dit proces en zij zal 
deze avonden gaan  lei-
den. Omdat Jenneke de mid-
dagen niet beschikbaar is heb-
ben we besloten de gemeente 
op avond te informeren. Maar 
de kerkenraad vindt het      
belangrijk dat alle gemeentele-
den in het proces worden be-
trokken én gehoord. Daarom 
bieden we de mogelijkheid tot 
vervoer voor gemeenteleden 
die anders op middag zouden 
komen, zodat u deze avon-
den tóch live kan bezoeken. 

Mocht ook deze optie voor u 
niet haalbaar zijn, dan kunnen 
we nog een laatste mogelijk-
heid aanbieden in de vorm van 
een beveiligde livestream ver-
binding. Op het moment van 
schrijven wordt hier nog aan 
gewerkt. Voor meer informatie 
hierover én voor het aanmel-
den van vervoer kunt u con-
tact opnemen met scriba Rens 
Plantinga. Dit kan via het mail-
adres: scriba@pkngaryp.nl of 
door te bellen met telefoon-
nummer 0511-521851 of 06-
48710040. U kunt zich opge-
ven tot uiterlijk zondag 24 ok-
tober 17.00 uur. Graag met 
vermelding van: naam, adres, 
telefoonnummer en aantal 
personen. 

Kerkenraad Protestantse     
Gemeente Garyp 
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Draag jij zelf je     
zorgen mee? 
Of… zeg jij liever: ‘Nee! 
Ik geef mijn zorgen aan mijn 
Vader, 
want Hij kan daar wél wat 
mee!’ 

Zorgen… wat kun je er zwaar 
door belast raken. Je hoofd 
maalt, je geest dwaalt, je hart 
bonst. Hoe dan?!? Hoe nu ver-
der? Vaak heb je geen ant-
woord. En eerlijk is eerlijk: ook 
als je gebeden hebt is de zaak 
lang niet altijd helder. En toch: 
leg je zorgen bij de Heer. Hij 
geeft géén instant-oplossingen. 
Maar Hij geeft wèl vrede.  

Wie maar de goede God laat 
zorgen 
en op Hem hoopt in ’t bangst 
gevaar 
is bij Hem veilig en geborgen, 
die redt Hij god’lijk, wonder-
baar. 
Wie op de hoge God vertrouwt, 
Heeft zeker op geen zand ge-
bouwd! 

Inloop bij de dominee         

Maandag van 14.00-16.00 uur 
Woensdag van 9.30-11.30 uur 

Als u iets wilt vragen, wilt     
bespreken, delen of (binnen 
mijn wijken) een pastorale af-
spraak wilt maken, kom gerust 
even binnenlopen, u bent van 
harte welkom in de consistorie, 
achter de Andreastsjerke. Als 
de lamp brandt, ben ik er. Als 
de deur dicht zit: klop even 
aan, het kán zijn dat ik net in 
gesprek ben. Dan heeft u vast 
wel een momentje geduld. 

Om privacy redenen worden 
persoonlijke gegevens niet op 
de website vermeld.  
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