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Efkes Byprate

Liturgie 18 september

Collecte

Voorganger: Johanna Bloem
Organist: Lummie Cordes

De collecte op zondag 18
september is bestemd
voor de diaconie, eigen
kerk en eigen jeugd.

Wolkom
Liet 216 Uit nieuwe liedboek
(2013):1, 2 en 3 (Dit is in
moarntiid as oait de earste)
Stil gebed en groetnis / Klein
gloria (Eare oan de Heit en de
Soan en de hillige Geast)
Verootmoediging
Lofpsalm Psalm 138:1, 3 en 4
(Jo loovje_ik út myn hiele hert)
De Tsien Wurden
Psalm 146:1 en 5 (Halleluja, lit
my sjonge)
Gebed
Gesang 170:1 (Master, de
minsken, jong en âld)
Schriftlêzing: Hebreeërs 12:112 (sjoch ûnder)
Gesang 169:1 en 6 (Kom, sjong
de Hear mei siel en sin,)
Oertinking
Gesang 297:1 en 2 (Ienkear
oerwint dochs de genede)
Dankgebed
Slotliet
Gesang 300:1, 2, 5
en 6 (Skielk, as de bazunen
skalle)
Segen
(De Psalmen en Gesangen komme út it Lieteboek 1973)

Starzondag 4 september

De diaconie gelden worden
ingezet voor incidentele
hulpaanvragen.
Overige donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:
•

via bankoverschrijving naar
bankrek. NL12 RABO 0362 7777 05
van diaconie
• via de collectebussen bij de
Spar
• via de Scipio App PKN Garyp
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De tekst van…
Dominee Jacolien
de Lange
“Wegkruizen”
Als u dit leest, ben ik waarschijnlijk aan de wandel in de
Ardennen. Onderweg komen
we daar altijd veel wegkruizen
tegen. Soms met een kleine kapel, vaak ook ‘zomaar’
in de berm, aan een boom.
Soms vergezeld met een bijbeltekst, vaak ook niet. Maar
steeds weer merk ik dat de confrontatie met zo’n kruis mij
raakt. Aan het denken zet.
Soms aanleiding is tot een lied,
of tot een mooi gesprek. Een
aanzet tot bidden.
Het roept ook vragen op. Veel
van de wegkruizen zijn sterk
verwaarloosd. Teken van
vervallen geloof? Soms gaat het
feitelijk om grafmonumentjes
langs de weg – na
enkele generaties schijnbaar
vergeten. Op andere plekken
ontdekken we ineens een
nieuw of gerestaureerd kruis.
Regelmatig ook branden er
kaarsjes, of staan er verse
of netjes onderhouden bloemen.
Tekenen van geloof, verweven
in het dagelijks
leven. Zwijgende, maar openbare oproepen om de Heer te zoeken.

Van de startdienst op 4 september j.l. op het plein bij het
Geahûs zijn filmopnames gemaakt door Jeen Plantinga. We
hebben deze opname geplaatst
op kerkdienstgemist.nl, zodat u
deze dienst alsnog terug kan
zien.

Opening
Stichting Kerk Overstag

Kom op zaterdag 24 sept om half 7 bij de Andreaskerk! We
verzamelen ons daar en fietsen gezamenlijk naar Oudega.

Tentdienst 11 september

Openingsfeest Stichting KerkOverstag Noord-Friesland op 1
oktober.
We zijn zeer enthousiast dat
we u kunnen uitnodigen voor
ons openingsfeest op zaterdag
1 oktober.
Vanaf 14:00 uur hebben we
open huis in de Jefte waar u
alle bent uitgenodigd.
We presenteren dan onze
werkzaamheden en vragen
kunnen worden gesteld en beantwoord.
Alle bezoekers krijgen het
boekje “De Vaart er in – Een
handboekje voor een nieuwe
gezinsdienst” cadeau mee naar
huis.
Zie we u op zaterdag 1 oktober
in de Jefte ?
Met vriendelijk groet namens
ons hele team.
Gerlof Wiersma

Inspiratie

Er is plek aan tafel

Inspiratie voor het nieuwe seizoen voor onze kerkenraad,
heimiddag op 3 september in
Marum. Het thema was 'Leven
uit de Bron', over geloofs- en
gemeenteopbouw, daarna
volgde een gezellige afsluiting
achter de Andreastsjerke.

