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De veertigdagentijd is een tijd 
waarin wij ons extra bewust zijn 
van onze plek in de wereld en 
van het lijden van andere men-
sen. Deze twee dingen hebben 
direct met elkaar te maken. 
 
In Matteüs 25 vers 35 en 36 
lezen we dat wij eten moeten 
geven aan mensen die honger 
hebben, dat wij zieken moeten 
bezoeken en onze kleren moe-
ten delen voor wie het koud 
heeft. Het lied ‘Ik wil jou van 
harte dienen’ sluit heel mooi 
aan bij deze Bijbeltekst. 
 
 
Ik wil jou van harte dienen 
 
Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Wij zijn onderweg als pelgrims 
vinden bij elkaar houvast 
Naast elkaar als broers en zus-
ters dragen wij elkanders last. 
 
Ik zal Christus licht ontsteken 
als het duister jou omvangt 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft ver-
langt. 
 
Ik zal blij zijn als jij blij bent 
huilen om jou droefenis, 
al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is 
 
Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor hem staan 
als wij Christus weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan 

De tekst van… 

Kerkelijk    

werker           

Johanna 

Voorganger: Ds. Jacolien de 
Lange 
Organist: Gjilder v.d. Velde 
Pianist: Jochum v.d. Woude 
 
Welkom & mededelingen 
Introductie op de dienst: 
Matt. 16: 13-15 
Aanvangslied: HH 626 
Bemoediging en groet 
Zingen: God kent jou, vanaf 
het begin 
Uitleg liturgisch bloemstuk 
Zingen: Lied 539 Frysk 
Introductie van het 40 da-
gen project Bernetsjerke 
Projectlied: “Wie is Hij?” 
Gebed van schuldbelijdenis 
Zingen: Ps. 32: 1, 2 en 3 
Gebed bij de opening van 
het Woord 
Schriftlezing: Marc. 6: 1-6 
Zingen: Lied 848: 1, 2, 3 en 4 
Frysk 
Preek: De zoon van de tim-
merman 
Zingen: HH 479 
Pastorale mededelingen 
Dankgebed en voorbeden 
Afgesloten met een gezongen 
Onze Vader, HH 547 
Aandacht voor het 40 da-
genproject collectedoen 
Slotlied: Lied 528: 1 en 4 

Amen 
 

(G)iest ek mei. 

De collecte deze zondag is  
bestemd voor de diaconie,  
eigen kerk en eigen jeugd. 
De diaconie gelden worden   
ingezet voor incidentele hulp-
aanvragen. Overige donatie 
mogelijkheden voor de weke-
lijkse collecten: 
 via bankoverschrijving 

naar rek. NL12 RABO 
0362 7777 05 van de 
diaconie 

 via de collectebus bij de 
Spar 

 via de Scipio App PKN 
Garyp 

Collecte 

Samen eten. Vrijdag 3 maart 

is iedereen vanaf 16.30 uur 

weer van harte welkom in It 

Geahûs. Opgeven vòòr woens-

dag 1 februari bij Eelke Hoek-

stra (0511-521975 of via de 

mail e.hoekstragarijp@hotmail

.com) of Sjoukje Raap (0651 

470 901).  

Der is snein wer bernesjerke. 
It is in koarte snein, de bern 
begjinne dus yn tsjerke 
Lieding hat Harmke Rooda en 
Thymen Jongsma. 

Bernetsjerke:  

Op woensdag 1 maart staat er 
weer een themabijeenkomst 
gepland. Gemeenteleden die 
zich hebben opgegeven voor 
deze bijeenkomsten hebben 
allen persoonlijk bericht ont-
vangen. In deze Efkes Byprate 
melden we nog een keer welke 
bijeenkomsten er de komende 
week plaatsvinden: 
 
Woensdag 1 maart om 20.00 
uur 
Gastadres: Roel en Akke Be-
rends 
Mounehoek 36 
Gesprekleider: Ds. Jacolien de 
Lange 

Themabijeenkomst  



 

 

Afgelopen zaterdag heeft Jitsie-
na 170  cupcakes gebakken 
voor de slachtoffers van de 
aardbeving in Turkije en Syrië. 
En Rindert  heeft 65 lege fles-
sen ingezameld voor giro 555.  
De cupcakes werden goed ont-
vangen en daarom gaan we in 
de voorjaarsvakantie nogmaals 
cupcakes  voor u bakken. Be-
stel u cupcakes voor woensdag 
1 maart 14.00 uur. Via tele-
foonnummer: 0653188817. De 
cupcakes kunt u dan ophalen 
op donderdag 2 maart tussen 
15 -17 uur. 
 
Cupcakes: € 1.00 per stuk, de 
volledige opbrengst gaat naar 
giro 555. Mocht u ook nog lege 
statiegeldflessen hebben dan 
halen we die graag bij u op. 
Familie Koopmans 
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