
 

 

25 Nov 2022 

Voorganger: Ds. J. J. de Lange 
Organist: Lummie Cordes  
 
Lied voor de dienst:  
Lied 442: 1 en 2 
Welkom & Mededelingen 
Zingen: Projectlied  
 (melodie lied 469) 
Aanvangslied: Ps 25: 1 en 2 
 DNP 
Stil Gebed 
Bemoediging en groet 
Zingen: Ps 25: 3 en 4 DNP 
Gebed van toenadering 
Zingen: Lied 433: 1, 3 en 4 
Gebed bij de opening van 
 het Woord 
Schriftlezing: Mat. 1: 1+6, 2 
 Sam 11: 1-5, 14-16, 26-
 27 
Zingen: Ps 72: 1 en 4 
Schriftlezing: 1 Kon 1: 1, 5-6, 
 11-14, 32-36 
Zingen: Ps 72: 6 
Preek 
Zingen: Lied 440: 1 en 4 
Pastorale mededelingen 
Dankgebed en voorbeden 
Inzameling van de gaven 
Slotlied: Lied 286 
 
Zegen 

Liturgie 30 oktober 
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Mededelingen 

Advent is de start van het 
nieuwe kerkelijk jaar. 

In de Petrustsjerke worden in 
de Adventsweken vier Advent 
vespers gehouden. Liturgische 
momenten van ongeveer een 
half uur waarin muziek, stilte, 
zang en gebed centraal staan. 
De eerste vesper is op woens-
dag 30 november, 19.30 uur. 
De tweede, derde en vierde 
vesper zijn op woensdag 7, 14 
en 21 december, eveneens om 
19.30 uur. Iedereen is van 
harte welkom. 
Commissie Eredienststaan. 

Collecte 
De collecte op zondag  27 nov 
2022 is bestemd voor de dia-
conie, eigen kerk en eigen 
jeugd.  
De diaconie gelden worden 
ingezet voor incidentele hulp-
aanvragen. 
Overige donatie mogelijkhe-
den voor de wekelijkse collec-
ten: 
· via bankoverschrijving 

naar bankrek. NL12 
RABO 0362 7777 05 van 
diaconie 

· via de collectebussen bij 
de Spar 

· via de Scipio App PKN 
Garyp 

(G)iest ek mei. 
Samen eten. Vrijdag 2 decem-
ber is iedereen vanaf 16.30 
uur weer van harte welkom in 
It Geahûs.  
Opgeven vòòr woensdag 30 
november bij Eelke Hoekstra 
(0511-521975 of via de 
mail e.hoekstragarijp@hotmail
.com) of Sjoukje Raap (0651 
470 901). 

Extra printadres EB 
 
Elke week, op vrijdagavond, worden er 75 exemplaren van Efkes 
Byprate uitgeprint en in onze kerkelijke gemeente rondgebracht. 
We zijn nu als redactieteam op zoek naar een extra mogelijkheid 
om de nieuwsbrieven uit te printen in geval van ziekte en vakan-
tie. Tegen een vergoeding natuurlijk. 
Heeft u een laserprinter van goede kwaliteit die kleurenkopieën 
kan printen? En heeft u op vrijdagavond tijd en zin om EB uit te 
printen en bij de vier bezorgers te brengen? Is het antwoord op 
deze vragen ja, neem dan contact op met het redactieteam, 06-
24348418 (Anja de Vries-Kalverboer) of stuur een mailtje naar 
redactieeb@pkngaryp.nl  

Verwacht de komst 
des Heren 
o mens, bereid u 
voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des Hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 
Het is advent. Vanouds vasten-
tijd, tijd van versobering. Niet 
om ‘zuinig aan’ te doen, maar 
juist om met aandacht te leven. 
Bewust nadenken over wat zin-
vol is, je tijd en aandacht 
waard. Loslaten wat ballast is, 
waardoor je agenda, je hoofd, 
je leven dichtslibt. 
Want net zoals een dichtgeslib-
de ader gevaarlijk is, levensge-
vaarlijk kan zijn, 
zo is het dichtslibben van je le-
ven ook gevaarlijk. Het risico is 
levensgroot dat de stroom van 
Gods genade je dan niet meer 
kan bereiken.  
Hij is in de wereld gekomen – 
voor jou, voor u, voor mij. Dat 
vieren we straks, met Kerst. 
Maar is er in ons leven nog 
plaats voor Zijn kribbe? Of is 
ons leven dichtgeslibd met al-
lerlei andere prioriteiten? 
Maak dan opnieuw ruimte! Laat 
de verwachting in je groeien, 
voed de verwondering om Zijn 
komst. Zing de oude liederen, 
lees een nieuwe adventskalen-
der, en laat Hem woning maken 
in je hart! 

De tekst van… 

Dominee Jacolien 
de Lange 
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Ook VO5 en VO 6 hebben hun eerste impact avond gehad op vrijdag 18 nov jl! 

Onder het genot van cola/ sinas en chips erbij, even heerlijk gepraat, over het komend 
seizoen. Hoe en wat willen wij graag samen doen en hoe vaak, welke dag?  

Na het gezellig praatje nog een spel gedaan samen, over dankbaarheid. We moesten snel 
reageren. 

En na dit gezellig samenzijn, op naar de film in Drachten! 

In januari zien we elkaar hopelijk weer! 


