
 

 

 

De tekst van…   

kerkelijk werker    

Johanna Bloem      

15 april 2022 

Voorganger: ds. Jacolien de 
Lange              
Organist: Ineke Kooistra        
Muzikale medewerking:    
Geanne de Haan, kornet         
Harmen-Thomas, euphonium 

 
Paasviering 

 
ELB 122  
Welkom, Votum en groet 
Stil gebed  
Zingen,  Lied 659: 1 en 2  
Zingen, ELB 132  
De Paaskaars wordt brandend 
binnengebracht  
Kyriëgebed:  
Loflied, Psalm 118: 1, 6 en 10 
Moment met de kinderen  
Projectlied 
Gebed om de Heilige Geest bij 
de opening van het Woord.  
Lezing, Johannes 20: 1-10  
Zingen, Lied 624  
Lezing, Johannes 20: 11-18  
Zingen, Lied 642: 1, 2  
Uitleg en verkondiging:  
Muzikaal Intermezzo 
Zingen, Lied 654: 1 en 6  
Pastorale mededelingen:  
Dankgebed en voorbeden  
Stil gebed/Onze Vader.  
Aandacht voor de Collecte   
Slotlied 641                          
Zegen 
 

Er is na de dienst geen     
koffiedrinken. 

Liturgie 17 april  

Pasen 
 

Wij zijn niet van onszelf maar 
wij zijn gekocht en betaald. De 
prijs die Jezus voor ons gege-
ven heeft was onwaarschijnlijk 
hoog. Hij heeft Zijn leven gege-
ven. Heeft pijn geleden en ver-
nederingen ondergaan maar 
daardoor zijn wij behouden, als 
we Hem aannemen als onze 
Verlosser!  
Ik las deze week in een artikel 
dat het een ‘daad van onbe-
schrijvelijke liefde’ is. Dit was 
op Golgotha. Maar daarna werd 
het Pasen en stond Jezus op. 
Hij heeft de dood overwonnen 
en wij zijn vrij gekocht. Daarom 
zijn wij niet van onszelf. Jezus 
wil onze zonden voor altijd van 
ons afnemen. En Jezus nodigt 
iedereen uit om zich bij Hem te 
voegen.  
En elke dag mag je weten dat je 
bij Jezus hoort. Er elke dag aan 
denken en beseffen dat je Zijn 
eigendom bent. Daardoor zul je 
gaan ervaren dat je veilig bent. 
Betrek Hem bij de plannen die 
je maakt of als je beslissingen 
moet nemen en je zult merken 
dat Hij je de goede weg wijst.  
 
Geprezen zij de Heer, die eeu-
wig leeft 
Die vol ontferming ieder troost 
En alle schuld vergeeft 
Die heel het aards gebeuren 
vast in handen heeft  
Hem zij de glorie, want Hij die 
overwon 
Zal nooit verlaten wat Zijn hand 
begon 
Halleluja. Geprezen zij het Lam 
Dat de schuld der wereld op 
zich nam 

Het diaconiedeel van de     
collecte wordt besteed aan 
Gods Golden Acre – 40 da-
gen project 2022. Zoals jul-
lie weten gaat een groep    
enthousiaste mensen uit    
Garyp deze zomer een huis te 
gaan bouwen bij Gods Golden 
Acre in Zuid-Afrika. Met 
schoonmaak- en verfklussen, 
oliebolaktie  is inmiddels een 
aanzienlijk bedrag binnenge-
komen. En er staan nog akties 
op de planning. Ook het 40-
dagenproject 2022 is bestemd 
voor de actie ‘Huisbouw’ van 
Gods Golden Acre. Ook het 
diaconie gedeelte van onze 
collecte op 1e paasdag wordt 
dit jaar besteed aan het    
project van Gods Golden Acre. 
Ook deze collecte met een 
heel zichtbaar doel wordt van 
harte bij u aanbevolen. 
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Efkes Byprate  

 

Collecte 1e paasdag 

Aanvangstijd viering Stille Za-
terdag 21.00 uur !!! 
[tijd in Tsjerkeweagen klopt 
niet!] 
 

Der is snein bernetsjerke. De 
bern begjinne yn tsjerke. Ek 
de bern fan groep 7 en 8    
binne alle sneinen wolkom. 
Lieding: Harmke Rooda en  
Marit v.d. Meulen 

Donderdag 21 april 9.30 uur, 
koffie-gespreks-uurtje in de  
Andreastsjerke, grote zaal o.l.v. 
Johanna Bloem. 



 

 

Gemeentevergadering 

U wordt van harte uitgenodigd 
voor het bijwonen van de   
gemeentevergadering op 19 
april a.s. met als thema “De 
toekomst van de gebou-
wen”. Deze vergadering zal 
zowel 's middags (aanvang 
14.30 uur) als 's avonds 
(aanvang 19.30 uur) gehou-
den worden. Een half uur van 
te voren staat er koffie en 
thee klaar.  

De notulen van de gemeente-
avond van 25 oktober 2021 
liggen die dag ter inzage klaar 
of kunnen opgevraagd worden 
bij scriba Rens Plantinga. Ook 
kunt u zich bij de scriba aan-
melden mocht u vervoer nodig 
hebben of als u thuis de     
gemeentevergadering via een 
beveiligde livestreamverbin-
ding wilt volgen. I.v.m. een 
uitvaart is er 's middags geen 
mogelijkheid tot het volgen 
van de livestream.  

Cathechese instuif  - Pasen  

Zondag 10 april een catechese instuif voor de jongeren van 12- 17 
jaar. Het thema was PASEN. We hebben hints, 30 seconds, ge-
sprek, proeven, voetwassing gedaan en paastuintjes gemaakt. Wat 
was de jeugd enthousiast en betrokken, niet willen verliezen, zo 
fanatiek. Tussendoor even lekker genoten van koekjes, paaseitjes 
en frisdrank. Als afsluiting hebben we met elkaar gegeten, een 
paasmaaltijd. Paasbrood, paashaan broodje, suikerbrood. Afbak-
broodjes en een ei mocht natuurlijk niet ontbreken. Wat was het 
gezellig en goed met elkaar. Een kleine impressie krijgt u via de 
foto’s. 

In deze roerige en onzekere tij-
den hebben veel mensen be-
hoefte aan momenten van rust 
en bezinning. Vanuit onze ge-
meente kwam de vraag of het 
mogelijk is om op bepaalde mo-
menten de Petrustsjerke te 
openen om een kaarsje te bran-
den en stil te staan bij de oor-
log en het leed in Oekraïne en 
in de rest van de wereld. 

Vanaf dinsdag 26 april t/m 
dinsdag 28 juni zal iedere 
dinsdagavond van 19.00-
19.30 uur de Petrustsjerke 
open zijn. U kunt daar een 
kaarsje branden en in alle rust 
bidden voor en denken aan de 
slachtoffers van geweld en oor-
log. In die periode is er vanaf 
19.30 uur in de Petrustsjerke 
het gebruikelijke gebedsuur 
waar u van harte welkom bent 
en vrij bij aan kunt schuiven. 
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Petrustsjerke open  

 

 

 


