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Tijdelijke nieuwsbrief protestantse gemeente Garyp

Efkes Byprate
Liturgie 24 januari
Voorganger: ds. Tjitske
Hiemstra
Organist: Anne de Vries
Orgelmuziek
Welkom en Mededelingen
Intochtslied: Psalm 91, Sela
Votum en groet
· You raise me up/ beamer
Gebed om ontferming
· Glorialied: Halleluja, Handel,
silent monks / beamer
Gebed om verlichting door de
Heilige Geest
Lezing uit het OT, Spreuken 8:
22 - 31 NBG vertaling
· Peace in Christ/ beamer
Lezing uit het NT, Johannes 3:
1-16 NBG vertaling
· Be Thou my vision/ beamer
Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
· Jubelt und Freut (ds. Tjitske
Hiemstra en Marielle Splint)
Dankgebed/ Voorbeden
Stil gebed/ Onze Vader
Collecte
· We will meet, Iona/ beamer
Zegen van de Heer
Uitzending en zegen
Orgelmuziek

Uit de gemeente
Om privacy redenen op de
website geen persoonlijke
berichten.

Collectes
De collectes deze zondag zijn
bestemd voor de diaconie en
eigen kerk. De diaconiegelden
worden ingezet voor incidentele
hulpaanvragen.
Donatie mogelijkheden 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 kerkdiensten
We zijn dankbaar dat we nog
iedere zondag een dienst kunnen houden in onze kerk, al is
dat met minimale bezetting en
zonder voorzang. Gelukkig volgen velen de dienst ‘live’ via
www.kerkdienstgemist.nl
In onze gemeente kunnen
gemeenteleden, die de live
stream thuis niet kunnen
volgen, nog steeds in de
dienst komen, met inachtneming van de Corona maatregelen ( 1,5 meter afstand,
handen ontsmetten, mondkapje dragen bij het in- en uitgaan van de dienst).
Een bijzondere verschijning:
Hoe kleine dingen het verschil maken.
Een oude man schuifelde het
restaurant binnen. Hij droeg
versleten kleren. De man schuifelde naar een tafeltje bij het
raam. Een jonge serveerster,
genaamd Sophie, liep naar hem
toe en zei: “Laat me u helpen.”
Ze trok de stoel weg van de
tafel en ze hielp de oude man
bij het gaan zitten. Ze schoof
de tafel dicht bij hem en zette
de stok van de man op een
plaats waar hij zelf bij kon. Ze
stelde zichzelf voor en hielp de
man op een vriendelijke wijze
aan de gewenste consumpties.
Na de maaltijd bracht Sophie de
rekening en de man liet het
geld op tafel achter. De serveerster hielp de man uit zijn
stoel, gaf hem zijn stok en hield
de deur open. Vriendelijk zei ze
gedag. De oude man draaide
zich om en zei: “Je bent erg
aardig.” Sophie liep naar de
tafel en pakte het geld. Onder
het bord bleek een visitekaartje
te liggen en onder het servet
lag nog eens 100 euro extra.
Op het servet stond de volgende tekst: “Lieve Sophie, ik respecteer je zeer. De manier
waarop je anderen behandelt is
geweldig. Je bezit het geheim
van het geluk. Jouw aanwezigheid geeft licht aan anderen. Je
baas.” Het was de eerste keer
dat een van de werknemers in
het restaurant de hoogste baas
had gezien…
www.voorpositiviteit.nl

De tekst van ……..
ambulant predikant
Tjitske Hiemstra
Der yn komme. It is hiel Bibels
om gastfrij te wêzen, dat kinne
wy al yn Genesis 18 lêze as
Abraham frjemdlingen yn syn
tinte ûntfangt. En Garyp docht
dêr net foar ûnder.
Wat in waarm wolkom, appjes,
blommen, fergees produkten by
de pleatslike middenstân en
minsken dy blier swaaie.
De pastory moat noch efkes yn
de steigers om de lêste
lekkage te ferhelpen, mar myn
bêd stiet der en ik sliep der
hearlik.
Snein sil ik sa út bêd de tsjerke
yn rôlje kinne om te preekjen
en ik tink dat ek jongelju de
tsjinst wol oanstean sil. Der sit
in fleurige noat yn! En de jongerein hoecht net iens út bêd te
rôljen, mar kinne alles digitaal
fan ûnder it dekbed folgje, of
yn need op in letter tiidstip.
Wolkom yn de digitale tsjinst
soe ik sizze, net sa hiel gastfrij
asto thús bliuwe moatst, mar
wol fan herte miend.

De kerk heeft weer een
eigen brievenbus.
Ons verzoek is om zoveel
mogelijk gebruik te maken van
email, maar het kan ook via de
brievenbus.
Ons adres is: Greate Buorren
21, 9263 PK Garyp

