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Tijdelijke nieuwsbrief protestantse gemeente Garyp

Efkes Byprate
Liturgie 14 maart
Voorganger: ds. H.Abbink, B’post
Organist: Lummie Cordes
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: 122 vers 1 en 3
Bemoediging en groet
v.:
Onze hulp is in de Naam
van de Heer
g.:
die hemel en aarde
gemaakt heeft
v.:
die trouw is
g.:
tot in eeuwigheid
v.:
die verdrukte recht verschaft
g.:
en weer opzoekt wat is
voorbijgegaan.
v.:
De Heer zij met u
g.:
Ook met u zij de Heer.
Drempelgebed
v.:
Liefdevolle God,
g.:
wees met ons begaan,
v.:
laat ons niet alleen
g.:
in uren van eenzaamheid,
v.:
in tijden van lusteloosheid,
g.:
op momenten van
duisternis,
v.:
of als we koppig zijn en
verhard.
g.:
Richt ons weer op,
v.:
zet ons op weg naar U
en elkaar.
g.:
Door Christus, onze Heer
en broeder. Amen.
Luisterlied: Gezang 994
DE SCHRIFTEN
Gezang 316 vers 1 en 4
Eerste lezing: Jozua 4,19 - 5,1
Psalm 106 vers 21 en 22
Tweede lezing: Johannes 6: 1 - 15
Luisterlied: Gezang 324
Verkondiging
Gezang 982
GEBEDEN
Gebeden (voorbeden,
stilte, Onze Vader)
Luister: Gezang 556
Zegen

Palmzondag
Zondag 28 maart
is het Palmzondag.
Wij willen dit heel graag met de
kinderen (als het mogelijk is natuurlijk) vieren door weer Palmtakken
te maken. Maar waar zijn de
palmtakken van vorig jaar?
Deze worden, nadat de kinderen
het lekkers ervan hebben opgegeten, gebruikelijk weer ingeleverd bij de kerk. Helaas zijn er
nog maar 9 van de 50 kruisen.
Heeft u nog een palmtak-kruis
thuis? Dan graag inleveren bij
Ans Tamminga, Ljippenstal 32.

Oproep!
Efkes Byprate bestaat straks
een jaar. Al weer een jaar lang
iedere zaterdag thuis een Efkes Byprate bezorgd of per
mail, met nieuws en actuele
berichten van en uit onze
kerkgemeenschap.
We zien echter dat er veel
jongere gemeenteleden zijn
die Efkes Byprate nog niet
ontvangen. Hierdoor missen zij, maar wellicht ook
anderen waarvan hun emailadres nog niet is opgenomen in het mailbestand,
de wekelijkse berichten van
onze kerk.
Ken jij in jouw omgeving nog
jongeren, familie, vrienden,
buren die Efkes Byprate nog
niet ontvangen en dit wel
graag willen ontvangen? Meld
dit dan op: info@pkngaryp.nl

40-dagen project
IK BIN DER FOAR DY.
Enkele weken geleden heeft u
een folder gekregen over het
40 dagen project.
Dit jaar sparen wij voor een
project in Bangladesh. Broeder
Wim de Wolf woont en werkt
onder de armen in dit land. Hij
heeft met hulp van andere Nederlandse broeders al diverse
projecten opgezet, o.a. voor
kinderen met een verstandelijke beperking, opvang van
straatkinderen, vrouwen met
een beperking een locatie gegeven om te naaien en te breien. Het geld komt rechtstreeks
bij broeder de Wolf terecht.
Helaas mogen de kinderen dit
jaar niet met hun spaardoosjes bij u langs komen, maar u
kunt geld doneren op rek.
NL12RABO0362777705
t.n.v. diaconie PKN met
vermelding project 2021.

Onze
gedachten
zijn bij de
familie
Noordmans

De tekst van
pastoraal werker
Sietske Koole
‘Ze bad namelijk in
stilte: haar lippen bewogen,
maar haar stem was niet te horen.’ 1 Samuel 1: 13
Eli ziet dit gebeuren. Hanna
haar lippen bewegen, maar hij
hoort niets. Hij denkt zelfs dat
Hanna dronken is. Hanna laat
op haar beurt weten dat het
echt niet zo is, maar dat ze gebukt gaat onder zwaar verdriet.
Ze stort haar hart uit bij de
Heer.
Als we tegen de donkerste randen van het leven lopen, hebben we vaak geen woorden
meer. Het gaat ons menselijk
verstand te boven. Wat valt er
op die momenten nog te zeggen. Woorden komen nauwelijks
over onze lippen. Het is de stilte
die ons dan nog kan verbinden.
Bij onze Heer mogen we in die
stilte ons verdriet en machteloosheid brengen. Hem mogen
we vragen om nabijheid. Hij zal
met een ieder van ons zijn.

Actie Diaconie: Bij-Bloemzaden

Fryslân voor Rwanda
Wees erBIJ voor Rwanda. Koop
nu bij-vriendelijke bloemzaden
bij de diaconie.
Doen jullie mee?
Bestel nu, zodat
we samen het
verschil maken.
Hier in Fryslân,
èn in Rwanda.
Vul het eerder
ontvangen bestelformulier in.
In Rwanda worden ze
blij. Door onze verkoop van
zaden voor de bij! De opbrengst vanuit de biddag op 10
maart zal ook bestemd zijn voor
Fryslan foar Rwanda.

