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Welkom & Mededelingen    
Introductie op de dienst      
Aanvangslied, Psalm 98: 1 en 4  
Stil gebed      
Bemoediging en groet   
Zingen, Liet 791: 1, 2, 3, 6 -  
Leafde foar de tiden berne    
Gebed van verootmoediging 
Genadeverkondiging Efeze 2: 1, 
4 en 5           
Leefregel Leviticus 19: 1-4, 9-
18      
Loflied, Lied 273: 1, 2 en 3   
Gebed bij de opening van het 
Woord        
Schriftlezing, Deuteronomium 
6: 1-9 [ Fryske Bibel]   
Zingen, Psalm 112: 1 en 3 – 
God zij geloofd en hoog gepre-
zen         
Schriftlezing, Johannes 13: 31-
35 [Fryske Bibel           
Zingen, Opw. 51 “Dit is mijn 
gebod dat gij elkander lief-
hebt…”          
Preek       
Zingen, ELB 390: 1,2,3 en 5 / 
Opw 364 – Maak ons tot een 
stralend licht…          
Pastorale mededelingen     
Dankgebed en voorbeden    
Aandacht voor de collecte           
Slotlied, Lied 838: 1, 2 en 4    
Zegen 

Liturgie 8 mei 

Nr.112 
Efkes Byprate  

Ontmoeting gemeenteleden uit Premnitz met 
gemeenteleden uit Garyp en Oudega. 
Op Hemelvaartsdag 26 mei hopen we weer gasten 
uit onze partnergemeente in Premnitz te begroeten. 
Natuurlijk willen we hen graag warm en gastvrij 
verwelkomen. 

Het (voorlopige) programma voor deze ontmoeting 
ziet er als volgt uit:               
Donderdag 26 mei: tussen 16 en 17 uur ontvangst 
in de Petrustsjerke/de Jefte in Garyp. Daarna een 
Vesper in de Petrustsjerke, waarvoor u van harte 
wordt uitgenodigd om deze mee te vieren.        
Vrijdag 27 en Zaterdag 28 mei: Dit wordt ver-
zorgd door de gastgezinnen.              
Zondag 29 mei: 9.30 uur: kerkdienst in Garyp. Na 
de kerkdienst met z’n allen koffiedrinken en om   
ongeveer 12.00 uur vertrekken de gasten weer naar 
Premnitz. 

Lied 283: 1  
In veelheid van ge-
luiden  
 
In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt 
 
Soms dan denk ik dat ik ver-
slaafd ben aan geluiden. Als ik 
opsta luister ik een podcast en 
daarna naar de radio, ik kijk 
filmpjes op internet of kijk 's 
avonds tv. Terwijl ik dit schrijf 
heb ik instrumentale muziek op 
staan. En dan zijn er nog de 
geluiden van auto's, mensen op 
straat en de buurman die aan 
het boren is... Dit zijn letterlijke 
geluiden...Daarnaast zijn er nog 
de gedachten over de dingen 
die ik nog moet doen, het 
nieuws, de weerbarstigheid van 
de wereld.  
Maar God is niet in deze gelui-
den te vinden, God is een God 
die we mogen zoeken in het 
zachte suizen. Daarom besef ik, 
dat ik meer stilte nodig heb om 
daadwerkelijk bij God te komen 
gedurende de dag. Even geen 
muziek op, de radio uitzetten en 
in stilte een wandeling maken is 
het gene waar ik echt God, mij-
zelf en alles om mij heen mag 
ontmoeten. Welke geluiden zijn 
er om jou heen?  

Op adem komen in de Glind..      
Collecte Kerk in Actie - Binnenlands      
diaconaat        

Het dorp De Glind is een veilige haven voor 
kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen en   
jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsge-
meenschap herstellen van hun trauma’s, 
weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er 
werken aan hun toekomst.  

In De Glind, dat ook wel het 'Jeugddorp' 
wordt genoemd, geloven ze sterk in de helen-
de kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 
120 kinderen en 
jongeren worden 
opgevangen in 28 
gezinshuizen die 
verspreid staan 
over het verder 
gewone dorp. 

De renovatie 
van de pastorie 
vordert snel. 
We liggen voor 
op het schema. 
Jammer ge-
noeg zijn er 
wat leverings-
problemen voor 
het glas. De 
fabriek heeft te 
maken met een 
overmachts- 
situatie.      

Ondanks deze vertraging ver-
wachten we dat de pastorie 
op tijd wordt opgeleverd. 

Als de renovatie klaar is, dan 
betekent dit voor dominee 
Jacolien en Joke dat ze kun-
nen gaan schilderen en     
behangen. Ook hebben we als 
verhuurder van de pastorie 
het nodige schilderwerk te 
doen. 

Enkele taken willen we onder-
brengen bij een professionele 
schilder en een aantal taken 
willen we graag laten uitvoe-
ren door vrijwilligers.  

Ben je handig en heb je erva-
ring met schuren, plamuren, 
verven of schilderen? Of ken 
je iemand die dit kan doen? 

Geef je naam door aan Wim 
van Rangelrooij (telefoon 06-
13137218) of aan dominee of 
één van de kerkrentmeesters. 

Schilders en behangers 


