
 

 

Efkes Byprate 

Liturgie 11 april 
 

Tijdelijke nieuwsbrief protestantse gemeente Garyp 

 

De tekst van …….. 

kerkelijk werker  

Sietske Koole  

10 april 2021 nr. 55 PAGINA 1 

Onderweg 

Met eigen handen 
brak Hij ons het 
brood. Zijn eigen handen – die 
herkenden wij! Jezus, terugge-
komen uit de dood, Hij is ons 
altijd ongedacht nabij.  

Uit: Alleen Uw liefde laat mij leven; 
naar Lucas 24: 30-35 

De Emmaüsgangers. Een prach-
tig verhaal wat ons laat zien dat 
Jezus met ons is. Op welke weg 
we ook gaan. Hij praat zelfs met 
ons. Misschien verstaan we 
Hem niet altijd, maar Hij is het 
die onze ogen wil openen voor 
de dingen die er echt toe doen. 
Onderweg delen ze veel van 
Gods Woord. Hun harten zijn 
niet langer leeg.  

Als wij Hem nadrukkelijk vragen 
om gast te zijn aan onze tafel, 
zal Hij ons niet verlaten in het 
duister van de nacht. En wat tot 
slot dan zo mooi is; als ze Jezus 
herkend hebben en weten van 
Zijn grote daden, kunnen ze 
niet langer meer thuisblijven. 
Ze willen het wonder delen! Het 
wonder van Jezus’ opstanding, 
wat ons een nieuw leven gege-
ven heeft. Blijf het ook na Pa-
sen delen. Wandel met Jezus.  

Voorganger: da. L. Veerman 
uit Oudega           
Organist: Lummie Cordes 

Orgelspel       
Lied voor de dienst: Dit is een 
morgen als ooit de eerste       
Woord van welkom        
Zingen, psalm  111: 1,2 en 6     
Bemoediging en groet        
Gebed          
Zingen, lied 630: Sta op, een 
morgen ongedacht         
Met de kinderen         
Luisteren en kijken naar: Who’s 
the king of the jungle            
Lezen uit de bijbel, Daniël 7: 13 
en 14 en Mattheüs 28: 11-20    
Preek            
Muziek: Heer, U bent mijn leven 
Dankgebed en voorbeden, stil 
gebed en Onze Vader         
Zingen, lied 425: Vervuld van 
uw zegen             
Zegen            
Muziek: Glorie aan God 

De collecte deze zondag is be-
stemd voor diaconie en eigen 
kerk. De diaconiegelden wor-
den ingezet voor incidentele 
hulpaanvragen. 

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  

 

  Belijdenis  Andrea Elzinga 4 april   

PaasChallenge  

2021  

1e paasdag  

QR-code     

speurtocht met   

puzzels  onder-

weg. Zo kan de 

lijdensweg van 

Jezus worden 

gevolgd. 

Vorige week was het diaconie 
deel van de collecte bestemd 
voor het werk van Theo en 
Jinke. Blijkbaar was dit niet 
helemaal duidelijk. Het is ech-
ter nog steeds mogelijk te do-
neren aan Theo en Jinke, 
rechtstreeks op hun eigen 
rek.nr. NL53 INGB 0000 1859 
85 o.v.v. Theo en Jinke of via 
onze eigen donatie mogelijk-
heden o.v.v. Theo en Jinke. 

Beste gemeenteleden, 
 
Wy hawwe op 7 april yn 
in ekstra tsjerkeriedsgearkomst
ôfpraat dat wy akkoart gean 
mei it fersyk fan dûmny Hiem-
stra om earder te stopjen. Sy 
wie fia de Dienstenorganisatie 
fan de PKN tydlik by ús oansteld 
as ambulant predikant. Wy 
hawwe spitigernôch feststelle 
moatten dat wy der net mei har 
yn slagge binne om goed op ien 
line te kommen. Wy binne tank-
ber foar it goede wurk wat sy 
by ús gemeente dien hat en 
winskje har Gods seine ta by 
har fierdere wurk. 
  
Ut namme fan de tjerkerie, 
Doeke A. Fokkema,  
tydlik foarsitter PKN Garyp 
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