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Tijdelijke nieuwsbrief protestantse gemeente Garyp

Efkes Byprate
7 maart, zendingszondag

Van de kerkenraad

Voorgangers: Theo en Jinke
de Jong, uit Knysna, Zuid-Afrika

Achterop het maartnummer
van Tsjerkeweagen is per ongeluk de kalender van januari
opgenomen. Onze excuses
hiervoor. De komende weken
geven we de agenda daarom
ook door op Efkes Byprate
zodat u niets mist van de activiteiten.

Zendingsdienst met als thema:
Wandelen met God
Welkom en mededelingen
Lied, Breng ons samen, beamer
Gebed
l
Lied, 10.000 redes, beamer
Verhaal voor de kinderen
Kinderlied, Hy is die God wat
my sien, beamer
Lezing, Efeze 2
Lied, Deel door mij uw liefde
uit, beamer
Overdenking
Gebed
Lied, Heer uw licht en uw liefde
schijnen, beamer
Toelichting collecte voor het
werk van Theo en Jinke in
Zuid-Afrika en met name de
Light House
Lied, Jesus die oorwinnaar,
beamer
Zegen

Bidstondcollecte
De collecte op woensdag 10
maart is bestemd voor ’een
beter inkomen voor boerinnen
in Ghana” Werelddiaconaat.
Het droge noorden van Ghana
is een lastig gebied voor landbouw. Maar er groeien bijzondere sheabomen, met noten
waar wereldwijd veel vraag
naar is. Kerk in Actie ondersteunt vrouwen die van deze
sheanoten boter maken voor de
cosmetica-industrie. Door de
noten en boter via coöperaties
te verkopen, krijgen de
vrouwen er de beste prijs voor.
Ze doen ook mee in spaargroepen: elke week leggen ze wat
geld in waarvan ze om beurten
een lening kunnen krijgen.
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

Agenda voor de komende
week:
7 maart: 9.30 uur Andreastsjerke - Zendingsdienst. Deze
dienst is via de livestream te
volgen en 30 bezoekers zijn
toegestaan. Wij zijn dankbaar dat Theo en Jinke
aanwezig zijn en de dienst
zullen leiden. Theo en Jinke
hopen op het maximaal aantal
bezoekers. Wilt u de dienst
bijwonen dan kunt u zich aanmelden bij Sietske Koole, telefonisch of via whatsapp
(06-25506618). U hoort dan
van Sietske of er nog ruimte
is. Denkt u om de volgende
maatregelen: achteringang
nemen, jas meenemen,
handen ontsmetten en mondkapje bij binnenkomst en
uitgaan van de kerk.
8 maart: 14.00 uur Andreastsjerke: Haak aan. Vergadering diakenen 19.45 (online)
en kerkrentmeesters 19.00
uur.
9 maart: 19.30 uur: Vergadering ouderlingen (online)
10 maart: 19.30 uur Andreastsjerke - Bidstond. Er mogen 30 personen aanwezig
zijn in de dienst. U kunt de
dienst ook via de livestream
volgen of op een later tijdstip.
Jongens en meisjes,
Voor jullie staat er op 6 maart
weer een filmpje online.

De tekst van ...
ambulant predikant
Tjitske Hiemstra
Ik hoop U tegemoet
Gij zijt voorbijgegaan
Een vreemd bekend gezicht,
Een stuk van ons bestaan,
Een vriend, een spoor van
licht.
Uw licht is in mijn bloed,
Mijn lichaam is uw dag,
Ik hoop U tegemoet
Zolang ik leven mag

(Gezang 491:3 Huub Oosterhuis)

De mens is niet goed in het
zich ontzeggen van lichamelijke
sensaties en bevredigingen,
vanwege voordeel op de lange
termijn. Iedereen met een verslaving weet daarvan. In het
OT staat Adam voor de aardbewoner zoals wij die allemaal
zijn, hij kan zich niet beheersen
en eet het verboden fruit. In
het NT treedt de nieuwe Adam
op als Jezus. Hij is de man van
het vasten. Jezus. Hij woont
niet in het paradijs maar in de
woestijn, zegt nee tegen de
verleider, kiest de weg van de
vrijwillige ontzegging. Zo brak
hij met de overtreding van
Adam. Hij wachtte, Hij werkte,
Hij leed en Hij stierf en opende
vervolgens zijn handen om de
eer, de glorie, het leven, het
gezag en de heerschappij te
ontvangen. Hij hield zich aan
het vasten en werd toegelaten
tot het feest van het Koninkrijk.
Ook de coronamaatregelen zijn
een vorm van vasten om straks
feest te kunnen vieren als alles
achter de rug is. Mogen we biddend de kracht vinden om de
beproevingen te weerstaan.
Hoopvol, ds. Tjitske Hiemstra

40-dagenproject
Denkt u nog even aan het werk
van de broeders van Taizé in
Bangladesh.
De donatiemogelijkheden zijn
hetzelfde als bij alle collectes,
maar wel met vermelding van:
40-dagenproject 2021.

