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Tijdelijke nieuwsbrief protestantse gemeente Garyp

Efkes Byprate
Liturgie 31 januari
Voorganger: ds. H. Engelsma,
Wijnjewoude
Organist: Lummie Cordes
Voor de dienst orgelspel
Mededelingen
Votum/Groet
Orgelmuziek: Psalm 42: 1 en 2
Gebed
Luisterlied: Zoekend naar licht,
lied 1005:1, 2 en 5
Schriftlezingen, Psalm 119:
103 t/m 106 en II Petrus 1: 12
t/m 21
Orgelmuziek, Psalm 119:40
Overdenking
Orgelmuziek, melodie lied 489:
Komt ons in diepe nacht ter ore
Voorganger leest hierna de
tekst van vers 1
Orgelmuziek zelfde melodie met
andere registers
Voorganger leest hierna de
tekst van vers 2
Dank- en voorbede, stil gebed
en Onze Vader
Collecte moment
Slotlied: Lied 415: 1, 2 en 3,
Zegen ons algoede
Zegen
Orgelspel
COLLECTE KERK IN ACTIE
Hoe houd je jongeren betrokken
bij de kerk en bij het geloof?
Dat kan bijvoorbeeld met het
spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie
van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland tegen groepen in andere plaatsen,
online, om de hoogste score. Bij
Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren
zo bezig met geloofsonderwerpen.
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

Een kort, inspirerend verhaal over waarom je beter
je eigen pad kunt volgen
en bewandelen. Een
prachtig inzicht.
Op een dag gingen vader en
zoon met een ezel op pad.
Vader wilde lopen en zette zijn
zoon op de rug van de ezel. Zo
gingen zij op weg tot zij mensen tegenkwamen die zeiden:
‘Zie daar de wereld op zijn
kop. Die gezonde jongen zit
rustig op de ezel, terwijl zijn
arme, vermoeide vader
nauwelijks vooruit komt.’
De jongen hoorde dit, schaamde zich en stapte af. Hij wilde
dat zijn vader verder op de
ezel zou rijden. Zo liepen ze
voort. Even later hoorden ze:
‘Moet je dat zien. Wat een ontaarde vader, die zelf lekker op
de ezel zit en zijn kind laat
lopen.’Na dit verwijt zei de
zoon: ‘Kom, laten we samen
op de ezel rijden.’ Zo vervolgden ze hun weg tot zij mensen
tegenkwamen die zeiden:
‘Kijk, dat arme beest. Zijn rug
zakt door onder het gewicht
van hen beiden, wat een
dierenbeulen.’
Daarop zei de jongen: ‘Laten
we allebei te voet gaan, dan
kan niemand ons nog verwijten maken.’ Zo liepen ze
verder achter hun ezel. Tot
voorbijgangers commentaar
leverden: ‘Zie deze dwazen.
Ze lopen in de brandende zon
en geen van beiden denkt
eraan op de ezel te gaan zitten.’ Vader richtte zich tot zijn
zoon en zei: ‘Tja, mijn zoon,
hoe je je ook gedraagt, op- en
aanmerkingen zullen er altijd
in overvloed zijn. Volg daarom
altijd wat je eigen hart je
ingeeft.’

De tekst van …
kerkelijk werker
Sietske Koole
Vul mijn handen,
Heer, ze zijn zo leeg.
Van mijzelf heb ik niets
om te delen of te geven.
Vul mijn handen, Heer,
vanuit Uw overvloed.
Maak ze tot een instrument
door uw liefde aangedreven.
Vul mijn handen, Heer,
ik hef ze verwachtend op naar
U.
Ik bid U, laat ze ten alle tijd met
U zijn verweven. Amen

Een gebed over leegte. De
vraag om nabijheid en hulp. Dat
we zelf mogen ervaren dat we
met God verbonden zijn. Dat
het Jezus zelf is die ons
inspireert en dag aan dag hoop
geeft. Verweef U met Hem.

Van de kerkenraad
We horen dat in Berchhiem, op
de Oranjestins en in Bennemastate veel mensen met het
Corona virus besmet zijn.
Sommige van onze gemeenteleden zijn al herstellende maar
afgelopen week is ons gemeentelid Mevr. A. Hoekstra-Talsma
hieraan overleden. Op sommige
afdelingen zijn bijna alle
mensen geïnfecteerd. U
begrijpt dat dit erg zwaar is
voor de patiënten zelf, maar
ook voor familieleden die de
patiënten niet kunnen bezoeken en voor de verpleging. De
werkdruk is enorm gestegen
door alle maatregelen maar ook
omdat er personeelsleden in
quarantaine zitten en besmet
zijn.
We willen hen allen heel veel
sterkte en Gods nabijheid
toewensen in deze moeilijke
tijd. Uw gebed en een kaartje
met uw medeleven is natuurlijk
wel mogelijk in deze tijd. Namen en adressen staan in de
jaargids van onze gemeente.

