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Tijdelijke nieuwsbrief protestantse gemeente Garyp

Efkes Byprate
Liturgie 14 februari

Quiz tienerdienst

Voorganger: Froukje Wesseling
Organist: Lummie CordesSmidt

Psalm 98
Zing voor de Heer
een nieuw lied: wonderen heeft Hij verricht.

Orgelspel: Bach ‘Concerto’
Mededelingen
Votum en Groet
Orgelspel: Psalm 150: 1 en 2
Gebed ter verootmoediging
Inleidend woord
Orgelspel: Bach ‘Preludium´
Gebed om de Heilige Geest
Orgelspel: Liedboek 908: 1, 2
en 6, ‘Ik heb U lief’
Schriftlezing, Openb. 5: 6 – 13
Orgelspel: ‘Heilig, Heilig, Heilig’
Verkondiging
Orgelspel: Nieuwe Liedboek
103C: 1 en 3 ‘Looft de Koning
heel mijn wezen’
Dankgebed en voorbeden
Aandacht voor de collecte
Orgelspel, Nieuwe liedboek
150A: 1 en 3 ‘Geprezen zij God’
Zegen

Zingen voor de Heer. Een groot
deel van de gemeente doet het
met grote vreugde! Muziek
raakt onze diepste emoties. Het
zingen doet zoveel mensen
goed. Het zijn de woorden die
troosten, bemoedigen en hoop
geven. Maar het zingen is ook
een manier om onze vreugde,
dankbaarheid en vertrouwen
die de Heer ons geeft te mogen
bejubelen. Opdat we Hem mogen prijzen en loven voor de
wonderen die Hij verricht. Dat
we nu niet gezamenlijk mogen
zingen raakt eenieder dan ook
diep. De beleving van het samen mogen zingen wordt gemist.

Collectes
De collectes deze zondag zijn
bestemd voor de diaconie en
eigen kerk. De diaconiegelden
worden ingezet voor incidentele hulpaanvragen.

Van de kerkenraad
Morgen vieren we in een feestelijke en muzikale dienst het
25-jarig jubileum van onze
organiste Lummy Cordes. De
dienst is door Lummy samen
met Kerkelijk Werker Froukje
Wesseling-Schilstra voorbereid.
Als kerkenraad willen we
Lummy van harte feliciteren
met dit jubileum en haar
bedanken voor de vele zondagen dat ze het orgel bespeelde.
We hopen dat we nog lang gebruik mogen maken van haar
muzikale begeleiding. We wensen haar en haar gezin gezondheid en zegen voor de toekomst.

De tekst van …
kerkelijk werker
Sietske Koole

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

40 dagen
Woensdag start de 40 dagentijd. U kunt zich nog opgeven
bij Sietske Koole voor het
leesrooster en onderling contact via de app.
Verder kunnen gezinnen nog
boekjes bestellen bij Ans Tamminga!

Gelukkig klinken nog wel iedere
week de klanken van de muziek. Koesteren we herinneringen en zingen we thuis luidkeels mee. Als gemeenteleden
missen we het, voorgangers
missen het, maar ook onze
muzikanten. Komende zondag
mag Lummy haar jubileum vieren en wat had ze graag live
voor de gehele gemeente gespeeld. Al 25 jaar laat ze samen met de andere organisten
ons genieten van orgelklanken.
Ik weet dat het spelen, voor
haar en de andere organisten,
een verbondenheid is met hun
geloof. Het geraakt worden
door de klanken en bijbehorende teksten. Met maar één
hoger doel. Het doel waar het
lied van Sela passend bij deze
Psalm mee eindigt.
“Juich de Heer toe, heel de aarde. Juich en jubel, zing het uit.
Zing en speel om Hem te eren,
voor de Koning die verschijnt.”
Al is het nog even niet gezamenlijk, maar laten we volop
zingen voor de Heer.

