
 

 

 

De tekst van…          

jeugdwerker      

Tsjikke Bloem      

3 juni 2022 

Voorganger: ds. Jacolien de 
Lange      
Organist: Auke van der Merk 

 

Pinksterviering 

Welkom & Mededelingen    
Introductie op de dienst      
Aanvangslied, Lied 687    
Stil gebed      
Bemoediging en groet   
Zingen, Psalm 107: 1, 9 en 10 
– Frysk      
Levenswoord, Romeinen 15: 13 
Gebed om ontferming          
Loflied, Lied 675     
Presentatie Help mij leven  
Zingen, Lied 681 (NL/Latijn/
Frysk)-Veni sancte Spiritus, tui 
amoris         
Schriftlezing, Ruth 2: 1-23  
Zingen, Psalm 91: 1, 3 en 4   
Lezing, Handelingen 2: 1-21 
Zingen, Lied 672: 1 en 7         
Preek: Feest van Hoop  
Zingen, Lied 686    
Pastorale mededelingen  
Moment van gedachtenis   
Zingen, Lied 835          
Dankgebed en voorbeden, afge-
sloten met: “God fan Fier en 
hein ùs Heit”, Tuskentiiden 229 
Gedicht       
Inzameling van de gaven    
Slotlied, Lied 800: 1, 4 en 5  
Zegen,  beantwoord met lied 
425 – vervuld van Uw zegen… 
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Laat Uw vuur in ons 
ontbranden 
geef het vuur dat ons verbindt 
heilig vuur vanuit Uw handen 
aangewakkerd door de wind 
Angst en vrees wil ons verlam-
men 
maar de regen van Uw Geest 
laat met vonken vuur ontvlam-
men 
en dat vuur zorgt voor een 
feest. 
Heilige Geest daal neer van   
boven 
geef in ons een binnenbrand 
vurig, fel, niet uit te doven 
slijp ons als een diamant. 
Maak ons puur en maak ons 
heilig 
laat ons leven stralend zijn 
want met U Heer zijn wij veilig 
maak ons zuiver, puur en rein.  
Geest van God kom in ons   
midden 
blaas Uw adem, doe Uw werk 
Heer doordrenk ons, ja wij   
bidden 
zend Uw Geest en maak ons 
sterk.  

Afgelopen november heeft de 
incasso plaatsgevonden van 
het abonnementsgeld Tsjerke-
weagen. Het is gebleken dat 
van de vier batches, maar drie 
zijn uitgevoerd door de bank. 
We zijn er achter gekomen dat 
de vierde batch niet is uitge-
voerd. Deze wordt deze week 
alsnog uitgevoerd. De volgen-
de incasso van Tsjerkeweagen 
is in het najaar, dan wordt het 
abonnementsgeld over 2022 
geïncasseerd. 

Incasso Tsjerkeweagen 

Boeken inzage - jaarrekening 
2021 Diaconie PKN Garyp 

Donderdag 9 juni a.s van 19.30 
– 20.30 uur in gebouw achter 
de Andreastsjerke 

Jaarrekening diaconie 

zomeravondlezing 

Woensdagavond 15 juni hebben we in de zaal achter de Andreas- 
tsjerke een zomeravondlezing over het thema ‘Izaäk en Ismaël’, 
het verhaal van Joden en Arabieren. Spreker is Piet Jonker. Hij is 
als teamleider Midden-Oosten werkzaam bij de NEM. Er is een erg 
positieve ontwikkeling gaande in het Midden-Oosten en we zijn 
benieuwd naar zijn lezing.  Ontvangst is om 19:30 uur. We starten 
om 19:45 uur. 

 

Collecte Pinksterzondag 

Pinksterzondag is zendingszon-
dag. Medewerking door Stich-
ting Help mij Leven.  

Een aantal Garypers gaan in 
juli naar Brazilië om 3 weken 
vrijwilligerswerk te doen. In 
Rio de Janeiro gaan ze in de 
favela FQQ bouwen bij het 
sportveld en het leslokaal. 
Daarna reizen ze door naar het 
landinwaarts gelegen Pequeri. 
Hier gaan zij helpen bij de 
bouw van een nieuw huis voor 
kinderen die daar worden    
opgevangen. Daarnaast zijn er 
veel activiteiten met de      
kinderen in de favela’s en in 
Pequeri. 

De collecte is deze zondag 
voor deze stichting bestemd. U 
kunt uw giften ook storten op 
de rekening van de diaconie 
(NL12RABO0362777705) ovv 
Help mij Leven of via de    
Scipio App. 


