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Tijdelijke nieuwsbrief protestantse gemeente Garyp

Efkes Byprate
Liturgie 22 november
Gedachtenisdienst
Voorgangers: kerkelijk werker
Sietske Koole en ds. Tjitske
Hiemstra
Organist: Ineke Kooistra
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Gedicht: Als de stilte komt/Toon
Hermans
De Paaskaars wordt aangestoken
Moment van inkeer, muziek met
tekst: Vrienden die zijn overleden (beamer)
Bemoediging en genadeverkondiging
V: Onze hulp is in de Naam van
de Heer. Die hemel en aarde
gemaakt heeft, die trouw blijft
tot in eeuwigheid en niet loslaat
het werk van zijn handen. Genade zij U en vrede van God onze
Vader, van zijn Zoon Jezus
Christus in gemeenschap met de
Heilige Geest. Amen.
Psalm 62: 1 en 5 (beamer)
Kyriëgebed
Psalm 130 (beamer)
Filmpje voor de kinderen
Gebed om de Heilige
Geest
Schriftlezing, Jesaja
60:17b - 22
Lied: Hemelhoog
(beamer)
Schriftlezing: ?
Lied: Kom zoals je bent
(beamer)
Verkondiging
Lied 833: Neem mij aan zoals ik
ben, Take me as I am
(beamer)
Gedachtenis aan
hen, die ons in het
afgelopen jaar zijn
ontvallen
Zingen, NLB 199:
koester de namen die wij hier
gedenken (ds. Tjitske Hiemstra)
Dankzegging - voorbede - stil
gebed - Onze Vader
Zingen: Nimm alles von mir,
Taize (beamer, ds. Hiemstra)
Zegen
Orgelmuziek

Van de kerkenraad
Op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, zondag 22 november, herdenken we onze
gemeenteleden die ons dit
kerkelijk jaar ontvallen zijn.
Vanwege de Coronamaatregelen hebben we van iedere
familie twee personen uitgenodigd om de familie te vertegenwoordigen in deze dienst.
We hopen dat de mensen die
gewend zijn zondags naar de
kerk komen, deze dienst bij
iemand kunnen volgen die de
livestream kan ontvangen.
’s Middags is er de mogelijkheid om een kaarsje te branden of een moment van troost
en bemoediging te vinden in
de Petrustsjerke. Deze is open
van 13.00-16.00 uur. Familieleden van overledenen zijn
welkom, maar ook iedereen
die behoefte voelt om iemand
te gedenken die al langer
geleden overleden is. Ds.
Hiemstra en kerkelijk werker
Sietske Koole zullen deze middag aanwezig zijn. In de hal
van de kerk staan grafkaarsjes
die u aan kunt steken en op
het graf kunt zetten. In de
kerk staan op de viertafel
waxinelichtjes die u mag
aansteken. U kunt de kerk
inkomen via de hoofdingang
en vanwege Corona kunt u de
kerk verlaten via de nooduitgang. Wilt u rekening houden
met de 1,5 meter afstand en
de handen ontsmetten bij de
ingang?

Collectedoelen
De collecte op zondag 22 november is bestemd voor de
diaconie en eigen kerk. De
diaconiegelden worden ingezet
voor incidentele hulpaanvragen.
Donatiemogelijkheden voor de
wekelijkse collecten:
- via bankoverschrijving naar
rek. NL12 RABO 0362 7777 05
van de diaconie
- via de collectebussen bij de
Spar of bij Slagerij Wagenaar
- via de Scipio App PKN Garyp

De tekst van ……
ds. Tjitske Hiemstra
Over gebrokenheid en heelmaking
Pilgrim’s Progress van Bunyan
verhaalt hoe Christen en
Plooibaar onderweg van de
Stad der verwoesting naar de
Hemelse Stad in het Moeras
van Wanhoop vallen. Plooibaar
kwam er eerst uit omdat hij uit
het moeras ontsnapte via de
kant die hij al kende, dicht bij
de Stad van de Verwoesting.
Christen bleef langer, omdat hij
doorzocht tot hij die kant van
het Moeras van de Wanhoop
vond die hij nog niet kende, nl.
de kant die het dichtste bij de
Hemelse Stad lag.
Jezus Kristus, Do draacht ús
lêsten. Sa fine wy, befrijd fan
alles wat op ús drukt, op’e nij
de moed om de wei te gean fan
ús eigen wol, nei it útsicht op
Gods Keninkryk. Do litst ús in
glimpke fan dyn gesicht
wjerspegelje.
Woensdag 25 november is er
weer een koffiemoment met
dominee Hiemstra, voor alle
leeftijden. Tijd voor mooie
gesprekken. Vol is vol. Graag
opgeven voor maandagsvond.
Meer info in Tsjerkeweagen.
Openstelling Petrustsjerke:
In de weken tot de kerst willen
we de Petrustsjerke openen
voor een uur van rust en bezinning. Iedereen die daar behoefte aan heeft, kan de kerk inlopen en een plekje zoeken.
De kerk is open:
woensdag 25 november van
19.00-20.00 uur
woensdag 2 december van
16.00-17.00 uur
woensdag 9 december van
19.00-20.00 uur
woensdag 16 december van
16.00-17.00 uur
woensdag 23 december van
19.00-20.00 uur
Er zullen steeds twee kerkenraadsleden aanwezig zijn.
Denkt u om de 1.5 meter afstand en het ontsmetten van
uw handen?

