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Liturgische kleur van de 
dienst is ROOD (kleur van de 
Heilige Geest / van geloofsgetui-
gen en daarom ook van de zen-
ding) 
Lied voor de dienst:  
Lied 969 – in Christus is noch 
west noch oost 
Welkom & Mededelingen  
Aansteken zendingskaars 
Aanvangslied: Samen in de 
Naam van Jezus  (ELB218) 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Zingen: Psalm 95: 2,3 Nw ber. 
Gebed van verootmoediging 
Richtingwijzer en genade-
woord: Filipenzen 4:4-7 
Zingen: Gij die gelooft, verheugt 
u samen 
Gebed om de Heilige Geest 
Schriftlezing: Nehemia 7:72b-
8:12  
Zingen: Lied 913: 1 en 3 – Wat 
de toekomst brengen moge 
Schriftlezing: Matth. 7: 21-28 
Zingen: Opwekking 785 
Preek   Bouwen aan Gods huis 
Luisterlied: De kerk van God / 
verre Naasten 
Gedicht:Bouw je huis op de Rots 
Pastorale mededelingen 
Dankgebed en voorbeden  
Collecte: Bouwen aan de kerk in 
Syrië—bouwen aan hoop 
Slotlied:  Lied 425 – Vervuld 
van UW zegen 

Zegen,       ♫♪ AMEN♪♫ 

Bouw de Kerk in Syrië 
weer op! Zendingscollecte 
Meer dan 90 procent van de men-
sen in Syrië leeft onder de armoe-
degrens, voor meer dan de helft 
dreigt honger. Er is nauwelijks 

aan eerste levensbe-
hoeften te komen, laat 
staan aan bouwmateri-
alen. Toch is het her-
stel van kerken het 
enige wat perspectief 
biedt. Als de kerk er 

weer is, kan zij haar onmisbare 
taak in de samenleving weer op-
pakken: hulp bieden aan mensen 
die zijn getroffen door geweld of 
moesten vluchten, ongeacht hun 
afkomst of geloof. Met een speci-
aal herstelfonds helpt Kerk in Ac-
tie de kerk in Syrië op te bouwen.  
Giften kunnen naar rekening 
NL12RABO 0362777705  van      
de diaconie, ovv Syrië of Grie-
kenland, in de bussen bij sla-
ger Pals of de Spar of overma-
ken via de Scipio App. 

De tekst van  

pastoraal werker  

Johanna Bloem 

Tijdens de 
eerste ge-
meenteavond 
van 25 okto-

ber jl. heeft Jenneke Span, on-
ze gemeenteadviseur, een  
presentatie gegeven met daar-
bij een uitgebreide uitleg over 
het thema "De toekomst van 
de gebouwen". In dit nummer 
van Efkes Byprate kunt u op 
pagina 2 een korte impressie 
vinden van de presentatie.  
Mocht u na het bekijken van de 
korte samenvatting graag de 
totale presentatie ontvangen, 
dan is dat mogelijk. U kunt de-
ze opvragen bij Rens Plantin-
ga: scriba@pkngaryp.nl  
of via telefoonnummer 0511-
521851 of 06-48710040.                                                                     
Mocht u vragen hebben over 
de presentatie, dan kunt u de-
ze, vóór 8 november as., stu-
ren naar scriba@pkngaryp.nl  
of Rens Plantinga, Brandsmalo-

ane 13, 9263 TV Garyp.  
Welkom 
Op maandag 15 no-
vember volgt om 
19.30 uur een 
tweede  avond                                                                                                                

over hetzelfde thema. Let op 
de aanvangstijd!  Was de eer-
ste avond zoveel mogelijk in-
formatief, de tweede avond zal 
hoofdzakelijk besteed worden 
om met elkaar in gesprek (in 
kleine groepjes) te gaan.  
We nodigen u van harte uit 
voor deze avond! 

Afgelopen week                         
gebruikte ik onderstaande stukje 
toen een goede bekende vertelde 
dat de lichamelijke klachten steeds 
meer van haar krachten namen.  
Als de wil er nog is maar je lichaam 
niet meer kan moet je leren ‘los te 
laten’ maar… dat is makkelijker ge-
zegd dan gedaan. Omdat ik dit in 
het pastoraat ook terug zie wil ik 
het graag met u delen. 
Alles wat vanzelfsprekend scheen 
ontglipt mij keer op keer 
De geest ziet wel een mogelijkheid 
het lichaam kan niet meer 
het leven wordt zo pijnlijk zwaar 
eenzijdig en beknot 
beheerst door leed en ongemak 
wat is dit voor een lot? 
Toch wordt het verlangen niet ge-
stild  -   te leven…, er te zijn 
voor ieder die mij dierbaar is  
ondanks verdriet en pijn 
Een tweespalt diep van binnen 
een niet te ontwarren knoop 
het trekt mij heen en weer  
tussen vrees en hoop 
Maar ik ben niet alleen 
GOD HELPT MIJ HIER DOORHEEN 

Bernetsjerke 
Der is snein bernetsjerke. Bern 

geane fuort nei de eigen romte. 

Lieding: Ans, Rienk Jan,   

Wytske en Doreen. 

 

 
zondag voor 
de gaande 
en komende 
ouderlingen 
en diake-
nen. 

Woorden van dank en welkom 

Dankstondcollecte 3 november  
OPVANG VLUCHTELINGEN 
IN GRIEKENLAND 
Natte tenten, onvoldoende sa-
nitair en te weinig eten. Zo 
verblijven duizenden vluchte-
lingen, waaronder veel kin-
deren, in Griekse vluchtelin-
genkampen. O.a. Kerk in Actie 
helpt met voedsel, kleding en 
onderwijs. Ook investeren we 
in de landen van herkomst in 
een beter leven voor kinderen. 
Via een huis aan huis folder 
wordt dit collectedoel aan alle 
inwoners van Garyp bekend 
gemaakt! Gedurende geheel 
november kan voor dit doel 
gedoneerd worden. Donatie 
mogelijkheden: zie hiernaast 



Op de gemeenteavond van afgelopen maandagavond heeft onze adviseur 

voor de gebouwen ons aan de hand van 72 sheets een beeld gegeven van de 

toekomst van de gebouwen. De 10 sheets op deze pagina zijn een sterk ver-

korte weergave van de presentatie. 


