
 

 

De tekst van… 

Kerkelijk wer-
ker Johanna 
Bloem 

24 sep 2022 

Voorganger: Sietske Koole 
Organist: Anne de Vries 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Lied: 221 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: psalm 107: 1,2 en 4 
 
Gebed 
 
Zingen: lied 939:1 en 2 
 
Moment met de kinderen 
 
Lied: efkes út elkoar  
 
Eerste Schriftlezing:  
Amos 6: 1-7 
 
Tweede Schriftlezing:  
Lucas 16: 19-31  
 
Zingen: lied 1010 
 
Verkondiging 
Lied 675: 1  
 
Gedachtenis: Minie van de 
Voorde 
 
Lied: Gezang 267: 1 en 4 
 
Dankzegging en voorbeden  
 
Collecte 
 
Lied: 425 
 
Zegenbede 

Liturgie 25 sep 

Nr.130 Efkes Byprate  

Samen gemeente zijn. 
 
Dit kan op veel verschillende 
manieren. Denk maar eens aan 
de mooie diensten op de start-
zondag en de openluchtdienst. 
Maar ook de betrokkenheid van 
mensen en het klaarstaan als er 
hulp nodig is. Nu zijn er weer 
wijkteam-leden onderweg met 
de nieuwe jaargidsen. En afge-
lopen dinsdag stond de diaconie 
klaar om iedereen die zich op-
gegeven had op tijd bij de rond-
vaartboot te brenden (en aan 
het einde weer naar huis na-
tuurlijk). Door corona waren de 
laatste twee jaar geen tochtjes 
georganiseerd en dat hadden 
velen van u toch gemist. Het 
was een hele gezellige middag 
en ook hier was veel aandacht 
voor elkaar. Even bij een ander 
aan tafel zitten en elkaar onder-
steunen als men ging staan. Het 
waren geen ‘woelige baren’ 
maar het blijft een boot en dan 
moet je je evenwicht soms even 
zoeken. Kleine gebaren maar 
heel belangrijk. ‘Het denken om 
elkaar’, dat is samen gemeente 
zijn. We  mochten de tocht af-
sluiten  met een gezamenlijke 
broodmaaltijd en aan het einde 
hebben we samen gedankt. Een 
gebed wat velen van u kenden 
en voor de anderen was er een 
klein spiekbriefje. Voor de overi-
ge gemeenteleden hieronder 
ook het dankgebed: 
 
O Heer, wij danken U van harte 
voor nooddruft en voor over-
vloed; 
daar menig mens eet brood der 
smarte, 
hebt Gij ons mild en wèl ge-
voed. 
Doch geef, dat onze ziele niet 
aan dit vergank'lijk leven kleev', 
maar alles doe, wat Gij gebiedt, 
en eind'lijk eeuwig bij U leev'! 
Amen. 

Collecte bestemd voor KMVH 
– Friesland Stichting Kerken & 
Mensen met een Verstandelij-
ke Handicap in Friesland, ei-
gen kerk en eigen jeugd 
 
De Stichting KMVH-Friesland 
wil gemeenteleden en hun 
voorgangers ondersteunen op 
het terrein van pastoraat, ca-
techese en de voorbereidin-
gen voor aangepaste vierin-
gen ten behoeven van de ver-
standelijk beperkte mede-
mens. Als activiteit is er o.a. 
de Muzikale kerkdienst voor 
cliënten en verwanten. Uw 
bijdrage wordt gebruikt voor 
de lopende activiteiten op het 
gebied van zingeving m.b.t. 
mensen met een verstandelij-
ke beperking. Eveneens voor 
het bevorderen van onderlin-
ge contacten van mensen/
groepen in de regio om te ko-
men tot onderlinge uitwisse-
ling en inspiratie en voor het 
organiseren van studiedagen 
voor vrijwilligers. 
  
Deze collecte wordt van harte 
bij u aanbevolen! 

De nieuwe jaargids valt bin-
nenkort bij u op de mat. Hierin 
weer alle informatie voor het 
komende winterseizoen. We 
zien dat er in sommige wijken 
namen en adressen staan van 
leden die buiten Garyp wonen. 
Op verzoek zijn zij niet over-
geschreven naar een andere 
gemeente maar nog lid van 
onze gemeente. De wijkteams 
bezorgen voor zover mogelijk 
deze gidsen bij ouders die in 
Garyp wonen. We vertrouwen 
erop dat op deze wijze de gid-
sen op de juiste plaats terecht 
komen.  
Al vast heel hartelijk dank. 

Jaargids 



 

 

 

U kunt zich ook opgeven 
via de mail of met een 
whatsapp bericht op:  

haanstrah@hotmail.com  

of  06 28130558 


