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Tijdelijke nieuwsbrief protestantse gemeente Garyp

Efkes Byprate
Liturgie 18 april
Voorganger: da. H. Post-Knol
Organist: Ineke Kooistra
Welkom
Zingen, lied 216
Groet
Zingen, psalm 33: 8
Lezen: Niets aan de hand
Kyriegebed, lied 281
Zingen, lied 655 : 1 en 3
Gebed
Lezen, Micha 4: 1-5
Lied 650: 1, 2, 5, 6 en 7
Lezen, Johannes 21: 15 -17
Verkondiging
Stilte
Zingen, lied 422
Dank- en voorbeden, stil gebed
en Onze Vader
Inzameling der gaven
Slotlied (Fries): Dienstboek
PKN, deel 1, p. 1003

Collecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat
Het diaconiedeel van de collecte van zondag 18 april 2021 is
bestemd voor Fryslân foar
Rwanda - Een toekomst voor
arme kinderen.
Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor
kwetsbare kinderen in
Rwanda. Mwana Ukundwa
zoekt opvangfamilies voor kinderen die er alleen voor staan,
regelt scholing, begeleidt eenoudergezinnen en gezinnen
met huiselijk geweld en gezinnen die met hiv-besmetting
getroffen worden. In deze
coronatijd is alles anders!
Daarom onderstaande informatie.

De tekst van ……..
kerkelijk werker
Sietske Koole
Gebed
In de lente
Ik dank U voor de lichte zonnestralen
en voor de merel, zingend voor
mijn raam,
en voor de rust die ‘k in mijn
hart voel dalen
omdat ik U mag noemen bij Uw
naam,
en dat het lente wordt, en Gij
de aarde
wilt strelen met Uw sterke
Schepershand;
omdat ik weet: mijn levenstuin
heeft waarde:
U heeft er Zelf Uw bloemen in
geplant!
Geef, dat de bloesemknoppen
niet bevriezen,
maar openbloeien in Uw lentezon,
en laat mij niet de stille vreugd
verliezen
dat ik nog voor U bloeien kon!
Nel Benschop

Zegen

basiscatechese groep 8
kerkgeschiedenis van Garyp

Eén van de grootste zorgen is
dat de kinderen niet of zeer
beperkt naar school kunnen.
Door de pandemie is het aantal tienerzwangerschappen
sterk gestegen. Directeur
Samuel van Mwana Ukundwa
vertelt dat zijn organisatie
sinds maart weinig kan. Met
huisbezoeken en psychosociale
ondersteuning doen medewerkers wat ze kunnen, maar ze
hebben grote zorgen over veel
kinderen. De collectegelden
worden vooral ingezet voor de
nood onder Rwandese kinderen.
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

Om privacy redenen worden persoonlijke gegevens
niet op de website vermeld.
Van de kerkenraad
In het vorige nummer van Efkes
Byprate heeft u kunnen lezen
dat ds. Hiemstra op haar
verzoek gestopt is met haar
werkzaamheden in onze gemeente. Omdat we nog in gesprek zijn over ondersteuning
voor het (crisis)pastoraat, kunt
u in het volgende nummer van
Efkes Byprate en in het meinummer van Tsjerkeweagen
lezen hoe dit de komende
periode geregeld gaat worden.
Voor pastoraat graag eerst
contact opnemen met uw wijkouderling/wijkassistent (naam
en telefoonnummers staan in de
blauwe jaargids).

