
 

 

Efkes Byprate 

Startzondag 

 

Liturgie 13 september 

Tijdelijke nieuwsbrief protestantse gemeente Garyp 

 

12 sept. 2020 nr.26 PAGINA 1 

Op zondag 13 september orga-
niseert Road60 een interker-
kelijke openluchtdienst waar 
gezongen kan worden.       
Plaats: Wetter en Wille Park, 
achter het politiebureau. Voor 
informatie zie Weekblad Actief, 
pagina 3. De dienst begint om 
13:30 en vanwege de corona-
regels dient u zich vooraf aan te 
melden.          
Voorganger is Henk Postma en 
Praiseband Revival begeleidt de 
dienst. Het thema is: 'Heb jij al 
extra olie in je lamp?'' 

Nog een week en dan is het zo-
ver. De aanmeldingen voor de 
route door het dorp komen bin-
nen, maar er kan nog veel meer 
bij. En heel eerlijk daar hopen 
we ook op.  

We kregen terug dat niet duide-
lijk is wat de bedoeling is. Het is 
de bedoeling dat er een wandel/
fietsroute door het dorp komt 
waarbij op verschillende oprit-
ten of in verschillende tuinen 
mensen laten zien wat voor hun 
het goede leven verbeeldt. We 
hebben allemaal wel iets waar 
we van kunnen genieten.  

Het zou mooi zijn dat andere 
mensen dus mee mogen genie-
ten, waar u of jij van kunt ge-
nieten. Is dat breien? Leg een 

paar mooie 
breiwerken 
op een tafel-
tje in de tuin. 
Is dat de  
oude auto? 
Zet die dagen 

op de oprit. Puzzelen? Leg ze 
buiten. Is dat korfbal? Leg je 
bal en misschien schoenen en 
sportkleding buiten. Is het mu-
ziek? Zet een muziekstandaard 
met bladmuziek buiten. Vissen? 
Plaats een hengel in de tuin. Is 
het tuinieren? Zet uw hark en 
kruiwagen buiten. Biljarten? Zet 
de keu buiten. Is het reizen? 
Print een paar mooie foto’s uit 
en plak ze op een tafel.  

Wat het doel ervan is? Het is 
mooi om te delen waar je van 
kunt genieten. Maar zo zien we 
ook even iets van elkaar. Op 
een later moment kun je dan 
misschien wel contact opne-
men, omdat het je aansprak of 
omdat je dezelfde interesses 
hebt.  

Het goede leven delen! Op een 
twaalftal plekken zullen ook een 
letter te vinden zijn. Met die 
letters moet gepuzzeld worden 
en met de uitslag van het 
woord kan een kleine attentie 
gewonnen worden.  

Geef u nog snel op! Het kan 
tot en met maandag 14 sep-
tember. Denk echt niet te 
moeilijk. Het zit ‘m in de 
eenvoud. Opgeven mag bij 
Sietske Koole. 

Maar hoe komt u op 19 en 20 
september aan die route? De 
puzzeltocht wordt u per mail 
toegestuurd, net als Efkes By-
prate. Deze kunt u dan thuis 
uitprinten. De uitleg staat dan 
ook in de mail. Er is geen vast 
start- en/of eindpunt, ieder kan 
vanuit zijn of haar eigen huis 
vertrekken. Daarnaast is er ook 
geen vast tijdstip.  

Zaterdag kan het van 10.00 uur 
tot 18.00 uur en zondag van 
12.00 uur tot 17.00 uur.  

Mocht u geen mail ontvangen, 
maar wel graag de tocht willen 
lopen of fietsen dan liggen bij 
de collectebussen in de Spar en 
bij Slagerij Wagenaar uitgeprin-
te routes. Deze kunt u daar op 
zaterdag ophalen. Op zondag is 
de route ook in de centrale hal 
van de Andreastsjerke af te ha-
len. We hopen dat we met el-
kaar dat weekend mogen genie-
ten van de vele verschillende 
genietmomenten.               

De Startzondagcommissie.  

Uit de gemeente 

Welkom            
You Tube: Hier in Uw heilig-
dom         
Bemoediging en Groet         
You Tube: De heer is God en 
niemand meer           
Kyriëgebed           
Inleiding dienst            
You Tube: Zoekend naar licht 
Gebed bij de schriften          
Lezing Psalm 27           
Verkondiging deel 1          
Zingen Lied 942: 2 en 3    
Verkondiging deel 2        
Zingen Lied 854       
Verkondiging deel 3       
Meditatief orgelspel       
Moment van gedenken     
You Tube: opwekking lied 585  
Gebeden        
Zingen Lied 425        
Uitzending en Zegen          
        

 

19 September willen wij het  
seizoen met alle jeugd starten. 
Het wordt weer een heel mooi    
seizoen met vele leuke nieuwe 
activiteiten. Voor 19 september 
hebben we het volgende pro-
gramma:            

Startevent: leef je uit op ver-
schillende stormbanen, een  
rodeo stier, in de pannakooi of 
andere opblaasspellen (in Bur-
gum)               

Vertrek 15.00 uur uit Garyp 
naar Burgum en 17.00 uur weer 
terug naar Garyp      

Barbecue           

Swingen en chillen met DJ 
Janco 

Einde 20.30 uur 
 
Je mag kiezen, maar geef je op 
bij de clubleiding van verleden 
jaar of de catecheseleiding of 
bij Bareld Kootstra:              
bareld@fairtrasa.frl       
of Susie de Vries-Bouma:      
sdevriesbouma@hotmail.com.  

Om privacy redenen op de 
website geen persoonlij-
ke berichten  

Openluchtdienst Burgum 

De bloemengroet gaat deze 

zondag naar wijk 4. 
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