
 

 

 

de tekst van… 

jeugdwerker        
Tsjikke Bloem 

30 sept. 2022 

Voorganger: ds. M.J. Koppe 
Organist:  Bernard Bos 

 
Viering Heilig Avondmaal 

Israëlzondag 
 
Lied voor de dienst  
Binnenkomst en afkondigingen 
Intochtslied, Psalm 84: 1,2 en 6 
Stil gebed, votum en groet 
Klein Gloria 
Gebed van verootmoediging en 
zegenbede 
Zingen, Psalm 65: 1 en 2  
Kindermoment 
Schriftlezing: Jesaja 11: 1 – 
10 (NBG vert van 1951) 
Zingen: gez 244 : 1,2 en 4  
Verkondiging, thema: Wie zal 
gerechtigheid en vrede bren-
gen?  
Zingen, EvB 209: 1,2 en 3  
Gebed van overgave  
Vieren Heilig Avondmaal 
Zingen, Gezang 360: 1,2 en 3  
Lezen formulier 
Zingen, Gezang 358: 1 t/m 5   
Nodiging en uitdelen van Brood 
en Wijn 
Lezen uit Psalm 103, daarna 
zingen we Gezang 358: 6  
Dankzegging en voorbeden 
Collecte 
Slotlied, EvB 357: 1,2,4 en 5 - 
Vreugde, vreugde ... 
Zegen 

Liturgie 2 oktober 

Nr.131 
Efkes Byprate   

In de nieuwe jaargids is bij het 
item "Koffiedrinken na de 
dienst" een fout emailadres  
geslopen bij de opgave voor 
vrijwilligers/koffieschenkers.  
Bij emailadres staat:  
mbosma4@chello.nl  
maar dit moet zijn: 
m.bosma4@chello.nl  
(met een stip na de m).  

Open dag pastorie. 

Houdt u alvast rekening met 
de datum zaterdag 22 oktober 
2022.Een aantal vrijwilligers 
heeft de afgelopen weken kei-
hard gewerkt om tijdens de 
vakantie van dominee Jacolien 
en Joke alle behang- en verf-
werk klaar te krijgen. De pvc-
vloeren kunnen nu gelegd wor-
den. We hopen u te ontvangen 
op zaterdag 22 oktober a.s. 
tussen 10:00 en 13:00 uur. 

De kerkrentmeesters 

Israël Zondag 2 oktober 
2022 – Rosj Hasjana 

Afgelopen zondag 25 septem-
ber vanaf zonsondergang tot 
en met dinsdagavond zonson-
dergang heeft men in Israël 
het nieuwjaarsfeest gevierd. 
Dit feest noemen ze ‘Rosj Has-
jana’. Traditie getrouw is in de 
Protestantse Kerk de eerstvol-
gende zondag na Rosj Hasjana 
de ‘Israël-zondag’.  

De collecte bij een H.A. is 
vaak bestemd voor een diaco-
naal doel. Daarom heeft de 
Israël-groep voorgesteld de 
collecte te houden voor de 
voedselbanken in Israël. In 
Israël noemt met dat gaarkeu-
kens. De armste bevolkings-
groepen zijn Joden die uit   
Oekraïne en Rusland zijn    
gevlucht. We steunen de gaar-
keuken van Hineni, opgericht 
door de Nederlands-Joodse 
Benjamin Philip. 

Vanwege onze verbondenheid 
met Israël willen ook graag 
enkele bomen laten planten in 
de Negev-woestijn. Onze kerk 
ontvangt hiervoor een certifi-
caat.  

Hjirby wol ik famylje, freonen 
en mienskipsleden yn Garyp 
tanksizze foar it stjoeren fan 
kaarten, omtinken en atinsjes 
dy ik krigen ha tydens myn 
sikehûs en refalidaasjetiid. 
Susie  

Als opening van de 
vergadering met de 
leiding van de huisca-
techese hebben we een stukje 
uit het dagboekje 'Dichtbij Je-
zus' gelezen en dat vind ik ook 
mooi om hier te delen. 
 
Ontspan je in mijn eeuwige ar-
men. Jouw zwakheid is een 
mogelijkheid om te groeien in 
je besef van mijn almachtige 
aanwezigheid. Als je geen 
energie meer hebt, kijk dan 
niet naar je verdriet over het 
gemis dat je ervaart. Kijk naar 
Mij en mijn overvloed; verheug 
je in mijn stralende rijkdom, 
die overvloedig beschikbaar is 
om jou te helpen.  
 
Ga rustig deze dag door, bouw 
op Mij en geniet van mijn     
nabijheid. Dank Mij voor je 
nood, waardoor er en vertrou-
wensband tussen ons kan 
groeien. Als je terugkijkt op je 
levensreis tot nu toe, zul je 
zien dat de dagen waarop je 
zwak was bij je kostbaarste 
momenten horen. Je herinne-
ringen aan deze dagen zijn met 
gouden draden verweven met 
mijn nabijheid.  

Zondag 2 oktober is er om 9.30 
uur weer een tienerdienst voor 
de tieners van groep 7, 8 en 
1VO.  

Plaats: jeugdzolder Andreast-
sjerke.  

Thema: Aan tafel! 
We zien 
jullie 
graag! 

 
Bea, 
Nora, 
Rim-
mer, 
Aly en 
Anke  

Tienerdienst 

Uit de Gemeente  



 

 

Bijbelsmokkelaar en grond-
legger van Open Doors, 
Anne van der Bijl is afge-
lopen dinsdag op 94- jarige 
leeftijd overleden. 

Open Doors verleent steun 
aan christenen die om hun 
geloof worden vervolgd. 

Openbaringen 3:2 ‘Wordt 
wakker en versterk het 
overige dat dreigt te ster-
ven’. 

(G) iest ek mei? 

Samen eten. Vrijdag 7 oktober is ieder-

een vanaf 16.30 uur weer van harte 

welkom in It Geahûs!  

Opgeven bij: Eelke Hoekstra, tel 0511-

521975, e.hoekstragarijp@hotmail.com 

en Sjoukje Raap, tel 06-51470901.  

Opgeven vóór woensdag 5 oktober.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingsfeest Stichting KerkOverstag 
Noord-Friesland op 1 oktober. 
We zijn zeer enthousiast dat we u kun-
nen 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 werkzaamhe-
den 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. 
Zien we u op zaterdag 1 oktober in de 
Jefte (Lytse Buorren 35)? 
Met vriendelijk groet namens ons hele 
team. 
Gerlof Wiersma 


