27 aug. 2022

Efkes Byprate

AAN TAFEL!!!

Liturgie 14 augustus
Voorganger: Ds. J.Kooistra
Organist: Lummie Cordes
9.30 uur Petruskerk
Intochtslied: Ps. 100: 1, 2
Votum & Groet

Fakânsje Edysje

Het zou erg op prijs worden
gesteld als iedereen die naar
de startzondag komt,
een jampot/flesje met bloemen
uit de tuin mee zou kunnen/
willen nemen voor het liturgisch bloemstuk, op de tafel
van verbinding.

Alvast onze hartelijke dank
voor uw medewerking!
Hendrika, Griet en Rennie

Zingen: ELB 343: 1, 3 en 4
Gebed om ontferming
Zingen: Ps 100: 3, 4
Gebed om de Heilige Geest
Leefregel
Zingen: Lied 838: 3, 4

Op de startzondag, 4 september a.s is er om 09.00 uur een
dorpsontbijt, hier bij is een gekookt EI heerlijk!

Wie hebben er eieren voor het
ontbijt? Jullie kunnen de ongekookte eieren brengen bij het
't Geahûs op zaterdag 3 september tussen half 11 en half
12.

Nr.127

De tekst
van…
Tsjikke
Bloem

Blijf in mij! (Joh. 15:4)

Soms dan kan je zoveel onrust
in je leven voelen. Er komt veel
op je af, vragen, gedachten, onzekerheden of keuzes die gemaakt moeten worden. De zorgen in het leven lijken het over
te nemen. Soms kan je geen
woorden vinden om te bidden of
weet je niet goed wat je tegen
God moet zeggen. Dan kan het
een rust zijn om alleen te zeggen, wat er ook gebeurt, ik blijf
in U! Dat is onze enige zekerheid. Blijf in mij, dan blijf ik in
jullie. Dat is het antwoord wat
God geeft. Deze woorden alleen
al kunnen zoveel rust en ruimte
geven. Alleen deze zin kan al
een antwoord zijn om hoe om te
gaan met keuzes, zorgen en
angsten.

Schriftlezing: Hand 8: 26-40
Zingen: Lied 802: 1, 3, 4
Prediking

Zingen: Lied 969: 1, 2, 3, 4

Collecte
Bij het uitgaan van de kerk
wordt er gecollecteerd voor de
diaconie, eigen kerk en eigen
jeugd.

Dankzegging en voorbede

Donatie mogelijkheden voor
de wekelijkse collecten:

Slotlied: Lied 416: 1,2,3,4

¨

via overschrijving naar
rek. NL12
RABO 0362
7777 05 van de diaconie

¨

via de collectebus bij de
Spar

¨

via de Scipio App PKN
Garyp

Wegzending en zegen …
amen,amen…

(G)iest ek mei.
Vrijdag 2 september vanaf
16.00 uur in It Geahûs. Opgeven vòòr woensdag 31 augustus
bij Eelke Hoekstra (0511521975) of Sjoukje Raap (0651
470 901).
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