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De podcasttip! 

De volgende   
podcast wil ik   
jullie tippen: Moderne Profeten   

Deze podcast gaat over de   
verhalen van acht hedendaagse 
profeten uit de christelijke    
traditie. Ze dagen ons uit om 
niet mee te doen met dat wat 
onze tijd lelijk maakt, maar om 
schoonheid te zoeken, waarheid 
en barmhartigheid. De eerste 
podcast gaat over Martin Luther 
King. Deze uitspraak van hem 
komt naar voren: 

I've been to the mountaintop, 
and I have seen the promised 
land. But I may not get there 
with you. 

Door de gebrokenheid en het 
lijden in deze wereld kunnen we 
niet altijd alles meemaken of 
doen zoals we dat graag zouden 
willen? Hoe ga je hiermee om? 

Collecte  

Voorganger: ds. H. F. de Vries 

uit Ternaard     

Muzikale begeleiding: Chris-

telijke  Muziekvereniging Looft 

den Heer o.l.v. Erik van der 

Veen 

Muziek                  
Welkom en Mededelingen     
Intochtspsalm 103: 1 en 2    
Stil Gebed       
Bemoediging en Groet    
Klein Gloria     
Gebed van inkeer   
Zingen van genade: Lied 910: 2 
en 4        
Leefregel       
Gebed om de Verlichting met de 
Heilige Geest    
Schriftlezing, 2 Korintiërs 4: 7-
18       
Zingen: Lied 902: 2 en 3    
Preek        
Zingen, Joh. de Heer 7: 1,2 
Dankzegging en Voorbeden  
Collecte-aankondiging     
Onder de collecte speelt het 
korps: Rule Brittania         
Slotlied, Lied 705:1,4     
Zegen + gezongen ‘Amen’   

Chr. muziekver. Looft den Heer 
geeft aansluitend een minicon-
cert. Ze spelen:     
Leningrad     
The Young Verdi         
Connecticut Capers    
The Spirit of Freedom 

Collecte bij de uitgang 

De collecte deze zondag is be-
stemd voor de diaconie, eigen 
kerk en eigen jeugd. De diaco-
nie gelden worden ingezet 
voor incidentele hulpaanvra-
gen.  

Overige donatie mogelijkhe-
den voor de wekelijkse collec-
ten:          
- via bankoverschrijving naar 
bankrek. NL12 RABO 0362 
7777 05 van diaconie       
- via de collectebussen bij de 
Spar of bij Slagerij Wagenaar  
- via de Scipio App PKN Garyp 

Op maandag 15 november 
aanstaande om 19.30 uur (let 
op de aanvangstijd) staat de 
tweede gemeenteavond      
gepland waarin het thema "De 
toekomst van de gebouwen" 
verder zal worden besproken. 

Ook deze keer bieden we de 
mogelijkheid tot vervoer voor 
gemeenteleden die anders op 
middag zouden komen, zodat 
u deze avonden tóch kunt   
bezoeken. 

U kunt hiervoor contact opne-
men met scriba Rens Plantinga 
via mailadres:           
scriba@pkngaryp.nl of via het 
telefoonnummer van de scriba 
wat u kunt vinden in    
Tsjerkeweagen.  

U kunt zich opgeven tot      
uiterlijk zondag 14 november 
17.00 uur. Graag met         
vermelding van: naam, adres, 
telefoonnummer en aantal 
personen. 

met een vriendelijke groet,         
Protestantse Gemeente Garyp  

Gemeenteavond  

 

 

In verband met de privacy    
regels worden persoonlijke      
gegevens niet op de website 
vermeld.  

mailto:scriba@pkngaryp.nl
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De kerkrentmeesters hebben 
de actie kerkbalans 2022 in    
voorbereiding en willen de    
gemeente hierbij betrekken. 
We zouden graag een werk-
groep van 3 of 4 personen  
samenstellen die met ons gaat 
nadenken over de actie. Heeft 
u belangstelling? Dan graag 
even bericht aan 
krm.secretaris@pkngaryp.nl of 
even persoonlijke bij één van 
de kerkrentmeesters. 

Werkgroep Kerkbalans  

 

Werkzaamheden in de kerk. 

In de Andreastsjerke wordt in 
de ‘kostershoek’ gewerkt aan 
een nieuwe werkplek voor de 
bediening van de beamer en de 
camera. Komende zondagen 
kunt u op die plaats daarvan 
enige hinder ondervinden.  

Onze kerk heeft een ‘corona-
werkgroep’ die de regels van 
de landelijke kerk uitwerkt 
voor onze gemeente. Bij   
nieuwe maatregelen volgt een 
advies van de landelijke kerk 
die we als corona-werkgroep 
bespreken en zo nodig       
toepassen in onze kerkgebou-
wen. Sinds enkele weken   
meten we tijdens de eredienst 
de kwaliteit van de lucht (ppm 
meting), om te controleren of 
er voldoende geventileerd 
wordt. Vooralsnog geldt dat de 
1,5 m afstand belangrijk is om 
toe te passen, ook als u een 
vaccinatie heeft gehad.  

Corona  De Bijbel op de Beamer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U heeft het vast gemerkt, afge-
lopen zondag: De tekst op de 
beamer liep niet helemaal gelijk 
met de voorgelezen bijbeltekst. 
Hoe kan dat gebeuren?  

Twee weken geleden is de  
NBV’21 uitgekomen. Een verbe-
terde versie van de NBV uit 
2004. Een twintig jaar oude  
belofte is hiermee ingelost. Het 
is een mooie vertaling met 
waardevolle tekstverbeterin-
gen. Afgelopen zondag stond 
deze nieuwe vertaling op de 
beamer, maar werd gelezen uit 
de versie van 2004. Niet zo 
vreemd, want nog lang niet  
iedereen heeft de NBV’21 thuis 
liggen – zelfs in de kerk ligt hij 
nog niet in boekvorm!  

Dat laatste lossen we op korte 
termijn op, maar we begrijpen 
ook dat niet iedereen direct 
naar de winkel is gerend om 
een nieuwe bijbel te kopen. Met 
€38,-- voor de goedkoopste 
uitgave op dit moment, is deze 
bijbel ook wel aan de prijs.   
Gelukkig staat voor volgend 
jaar een goedkopere school-
uitgave in de   planning.  

Als gemeente willen we in de 
erediensten in ieder geval van 
de NBV’21 gebruik maken. Hoe 
duidelijker de tekst, hoe beter 
het begrip, nietwaar? 

 
Wy binne wer hiel drok dwaan-
de mei de bernetsjinst. 
No snein is it wer in koarte 
tsjinst en wy begjinne dus yn 
tsjerke. 
Anne, Oebele en Jildou ha der 
sin yn. Komme jimme ek wer? 
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