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Efkes Byprate
Liturgie zaterdag 3 april

Collecte 1e paasdag

De dienst van vanavond begint
om 20.00 uur in de Petrustsjerke. De dienst wordt via de
livestream uitgezonden. Er is
geen beamer.

De collecte op zondag 4 april
is bestemd voor het 40-dagen
project “Ik bin der foar dy!,
eigen kerk en eigen jeugd.

Er wordt gezongen:
Lied 590: 1,4 en 5
Uit Tuskentiden lied 21
Lied 1010: 2
Lied 51: 5
Lied 642: 1,4,6 en 8
Lied 634: 1 en 2

In de veertigdagentijd staan
we stil bij het leven van Jezus.
Hij inspireert ons. Als ultieme
daad van goedheid gaf Hij zijn
leven en stond Hij op uit de
dood. De hoop die dát geeft,
geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Er
zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat
barmhartigheid is.

De liederen worden in het Fries
gezongen.

Paaschallenge 2021
Op Paaszondag 4 april vanaf
12.00 uur kunnen jullie als
gezin of als groepje van 2 of 3
jongeren (12+) meedoen aan
de QR code speur/puzzeltocht.
Er is nog ruimte in het schema,
we werken met tijdsloten (dus
coronaproof). Jullie kunnen je
inschrijven via de website:
www.pkngaryp.nl
Daarop staat ook alle informatie die je nodig hebt om mee te
doen!

Om privacy redenen worden
persoonlijke gegevens niet op
de website vermeld.

Deze veertigdagentijd
komen we in actie door
te sparen voor het werk
van de broeders van Taizé in Bangladesh, zij zijn
er voor mensen, hopelijk
kunt u daar ook een klein
beetje aan bijdragen om
zo sámen een verschil te
kunnen maken.
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 tekst van ……..
ambulant predikant
Tjitske Hiemstra
De engel van Pasen
Zeg eens, heb je de engel ontmoet die voor jou de steen
wegrolde toen je bij het graf
stond? Wie was voor jou zo’n
engel die in je donkerste momenten van eenzaamheid,
angst, ontmoediging en wanhoop heel dicht naast je kwam
staan en luisterde - heel lang?
Je voelde haar begrip en haar
warme hand die zei: kom, ik ga
met je mee.
Gaandeweg brak in de donkere
chaos weer licht door! Je ging
weer geloven in jezelf en in je
leven. Wie was
voor jou die engel die de steen
wegrolde en
nieuw leven mogelijk maakte?
En jij, voor wie
was jij die engel?

Om privacy redenen worden
persoonlijke gegevens niet op
de website vermeld.

Om privacey redenen worden persoonlijke gegevens niet op de
website vermeld.
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Picknick met God

Voorganger: ds. Tjitske Hiemstra
Organist: Auke van der Merk
uit Burgum

Paasdienst, waarin door

Andrea Elzinga belijdenis
van haar geloof zal worden
gedaan.
Orgelspel
Welkom en mededelingen
De nieuwe paaskaars wordt
binnengedragen
Aanvangslied: Daar juicht een
toon
Votum en groet
Kyriëgebed
Lied: Easter Halleluja
Gedicht: Alleen u
Lied: Groot is uw trouw o Heer
Gebed om de Heilige Geest
Lied: Paaslied op afstand
Lezing uit het Oude Testament
Lied: De steen is weg
Lied:Christus onze Heer verrees
Uitleg en verkondiging
Lied: There is a King
Onderwijzing
Apostolische Geloofsbelijdenis
Getuigenis Andrea
Belijdenisvragen en gelofte
Handoplegging
Dankgebed en voorbeden, stil
gebed en Onze Vader
Slotlied: U zij de Glorie
Zending en zegen
Uittochtslied: I will be undignified
Orgelspel

Palmpasentakken maken

Op zondag 28 maart

.

Er was eens een kleine jongen die
God wilde ontmoeten.
Hij wist wel dat het een verre reis
zou worden om bij God te komen,
dus pakte hij zijn kleine koffer en
stopte die vol met koekjes en pakjes sap. Zo ging hij op weg.
Hij was nog maar langs drie grote
flats gegaan, toen hij een oude
vrouw zag. Ze zat op een bank in
het park en staarde zo’n beetje
naar de duiven. De jongen ging
naast haar zitten en deed zijn koffer open. Hij wilde wat drinken,
maar toen hij net een slok wilde
nemen, merkte hij dat de vrouw er
erg hongerig uitzag. Daarom bood
hij haar een koekje aan. Zij nam
het dankbaar van hem aan en
glimlachte naar hem. Haar glimlach
was zo intens mooi, dat hij het nog
eens wilde zien en daarom gaf hij
haar ook een pakje sap. Opnieuw
schonk zij hem haar glimlach. De
jongen was helemaal vertederd en
verrukt! Zo zaten ze daar de hele
middag, aten en glimlachten, maar
er werd geen woord gesproken.
Toen het begon te schemeren voelde de jongen zich moe worden. Hij
stond op om naar huis te gaan.
Maar na een paar stappen draaide
hij zich om, rende terug naar de
oude vrouw en omhelsde haar heel
stevig. En zij schonk hem een stralende glimlach. Toen de jongen
even later thuis kwam, verbaasde
zijn moeder zich over de vreugde
die op zijn gezicht lag en zij vroeg:
“Wat heb je vandaag gedaan dat je
zo blij bent?” En hij antwoordde:
“Ik heb met God gepicknickt.”
Nog voordat zijn moeder nog verder kon vragen zei hij: “En weet je,
zij had de mooiste glimlach die ik
ooit gezien heb!” Intussen was ook
de oude vrouw stralend van vreugde thuisgekomen. Haar zoon was
verbluft toen hij die vredige uitdrukking op haar gezicht waarnam.
Hij vroeg: “Moeder, wat heb je
vandaag beleefd, wat heeft je zo
gelukkig gemaakt?” Zij antwoordde: “Ik heb in het park koekjes gegeten met God.” En voordat haar
zoon nog iets kon zeggen, vervolgde ze: “En weet je, hij is veel jonger dan ik dacht!”

