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Efkes Byprate
Krystfieringen Garyp
Tongersdei 24 december

Freed 25 december

Krystnacht

1e Krystdei

19.00 oere
Bernetsjerke

9.30 oere kerkdienstgemist
Krysttsjinst

Jûn om 7 oere fiere de bern fan
de bernetsjerke fia Google Meet
it krystfeest. 32 jonges en famkes ha harren opjûn. Geweldich.
Wat wy dogge: Wy ha in kwis, it
krystferhaal wurdt ferteld, wy
sjonge, hja folle net genôch.
Oebele en Rienk Jan fersoargje
de Meet ferbinings en de oare
lieding fersoarget it fierders. De
krystfiering duorret 3 kwartier.
Wat moai dat wy sa fia online
dochs kryst fiere kinne.

Voorganger: G. vd Galiën
Organiste: Ineke Kooistra
Cornet:
Andrea Elzinga

Kryst
it nije libben
begjint
Welkom
Lied Frysk 477: 1, 3, 4, 5
Bemoediging en Groet
Lied 486: 1, 2, 3, 4

20.30 oere
Krystmuziek

via kerkdienstgemist.nl/Garyp

21.00 oere kerkdienstgemist
Krystnachttsjinst
Welkom
Lied: Nu zijt wellekome
Interviews drie dorpsgenoten
Gebed
Lied: In het Licht

Gebed
Lied 481: 1, 2, 3
Lezing: Het eerste Kerstfeest.
Kinderlied: Er is een kindeke
geboren op aard
Schriftlezing: Johannes 1:1-14
Muzikaal intermezzo
Verkondiging
Meditatief intermezzo

Kerstverhaal met zandtovenaar

Gebeden

Interviews drie dorpsgenoten

Lied 487: 1,2,3

Lied: Licht in de nacht
Verhaal
Lied: Stille Nacht
Gedicht
Interviews drie dorpsgenoten
We eindigen de dienst met als
zegen het “Ere zij God” te zingen.

Uitzending en Zegen
Lied: ‘Ere zij God’.

16.00 tot 21.00 oere
Krystmusyk

Deze week is er tussen 16.00
uur en 21.00 uur kerstmuziek
te horen vanuit de kerststal bij
de Andreastsjerke en vanuit
de toren van de Petrustsjerke.

De tekst van ….
pastoraal werker
Sietske Koole
De engel zei tegen hen:
‘Wees niet bang, want
ik kom jullie goed
nieuws brengen, dat het hele
volk met grote vreugde zal vervullen.’ Lucas 2: 10
Het zijn de herders die het als
eerste mogen horen. Niet alleen
horen, zij werden ook omringt
door een stralend licht, het
moet zo fel zijn geweest dat ze
er dus echt van schrokken. Wat
moet dat ongelofelijk zijn geweest, en toch deden ze gelijk
wat de engel hen had verteld.
Ze gingen op zoek!
Wij zijn geen herders en dat
bijzonder stralende licht zien we
ook niet meer in de kerstnacht,
maar toch horen ook wij jaar in
jaar uit van de bijzondere boodschap. Het wordt ons verteld,
maar gaan wij vervolgens op
zoek? Wat doet het kerstverhaal
echt met ons? En als we het
dan gevonden hebben, laten we
het ons dan verheugen? De geboorte van Jezus mag ons namelijk meer dan verheugen,
juist ook in deze donkere tijd.
Immanuel; God is met ons.
Voor nu en altijd. Verheug u!
Wens u gezegende dagen.

Collecte Kerstnachtdienst is
voor voedselbank Tytsjerksteradiel
Ook in onze eigen omgeving
is stille armoede. Omdat er
momenteel minder goederen/
producten bij de voedselbank
binnen komen, zijn de voedselbanken genoodzaakt meer goederen in te kopen. Donaties zijn
daarom ook meer dan welkom.
Daarom bevelen wij deze kerstnachtdienst de collecte dan ook
van harte bij u aan.
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Efkes Byprate
Liturgie 27 december

Pastoraat

Voorganger: Ds. E. van der
Veen uit Ferwert
Organist: Jan van der Wal

Pastoraat t/m 19 januari
Vanwege de corona maatregelen die gelden tot maandag 19
januari, worden, net als in het
voorjaar, de bezoeken beperkt
tot een minimum. Wel proberen
de wijkteams ook nu telefonisch contact te houden bij alleenstaanden, ouderen en zieken. Natuurlijk kunt u ook altijd
een beroep doen op ds. Tjitske
Hiemstra (06-83436321)en
pastoraal werker Sietske Koole
(06-25506618).

Voor de dienst: orgelspel
Mededelingen ouderling
Welkom
Votum/Groet
Zingen: Ps. 134
De Tien Woorden
Luisterlied “Het Woord van onze
God houdt eeuwig stand”

Lochtjes yn Garyp

Gebed

We willen u
vragen om
tijdens de
kerstnacht
(vanaf 20.00
uur)
een kaars of
lantaarn aan
te steken en
deze buiten neer te zetten.
Bijvoorbeeld op de stoep of in
de tuin. Door al deze lichtjes
voelen we ons tijdens de
kerstnacht nog meer samen
verbonden.

Schriftlezing Lucas 2: 22-32
Zingen Lied: 159a
Overdenking
Zingen Lied 512: 1 t/m 4 en 7
Dank- en voorbede
Collecte
Luisterlied 907: 1 en 4
Zegen

Collectes
1e kerstdag en zondag 27 december
De gaven voor de diaconie worden gebruikt voor
incidentele hulpaanvragen

Krystwinsken en stâl

