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Tijdelijke nieuwsbrief protestantse gemeente Garyp

Efkes Byprate
Liturgie 5 september
In deze dienst wordt Tsjikke
Bloem in de bediening gesteld
als jeugdwerker en Johanna
Bloem-van der Schaaf bevestigd
als ouderling met bijzondere
opdracht.
Welkom & Mededelingen
Introductie op de dienst
Aanvangslied: Lied 216 - Dit is
een morgen als ooit de eerste
Stil gebed
Bemoediging en groet
Luisterlied: Psalm 8 b – Zie de
zon, zie de maan
Gebed
Woord van genade
Leefregel
Zingen: Lied 912: 1, 2 en 3
Neem mijn leven, laat het, Heer
Bevestiging en in bediening
stelling
Lied: ELB 148 – Heilige Geest
van God, vul opnieuw mijn hart
Verwelkoming door de gemeente
Loflied: Psalm 150: 1 – Loof
God, loof Hem overal
Gebed om de Heilige Geest
bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Deut 4: 1-2, 920 ( gelezen door Johanna )
Schriftlezing: Marcus 8: 279:1 ( gelezen door Tsjikke)
Luisterlied: My LigthousePreek : “Wie zeg jij, dat Ik
ben?”
Zingen: ELB 212: Heer, wat
een voorrecht….
Pastorale mededelingenDankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 416 - Hear, wês
mei ús oant in oare kear
Zegen

Hey jongens en
meiden Berneopasse
Bernetsjerke
Zondag 5 september is in de
zalen van de Andreastsjerke
- berneoppas ( 1t/m 3 jier)
Bettie Pebesma
- bernetsjerke (fanôf 4 jier)
Anna, Trientsje, Doreen
en Rienk-Jan

Een warm bad
Zó hebben Joke en ik
de afgelopen zondag
ervaren. Wat hebben
wij intens genoten van
de warme sfeer, de
mooie ontmoetingen, de warme
woorden en natuurlijk ook: de
prachtige bloemen die nu bij
ons in huis staan te pronken.
Dit was wat ons betreft écht
een feest van verbintenis en
intrede in Garyp. We voelen
ons écht opgenomen in een
warm huisgezin van God. Tegelijkertijd hebben we velen van
u nog niet kunnen ontmoeten.
Dat zal in de komende tijd ongetwijfeld wél gaan gebeuren,
op straat of in de kerk. Langzamerhand zullen alle gezichten
bekender worden, en hopelijk
koppelen we er dan ook de
goede namen aan. Gun ons
maar even tijd, we doen ons
best om die puzzel te gaan leggen. Van harte hoop en verwacht ik, dat Johanna en Tsjikke nét zo'n warm welkom zullen ervaren, deze zondag. Zó,
dat we schouder aan schouder
in Gods wijngaard kunnen dienen, tot opbouw van de gemeente en bovenal: tot eer van
Gods grote naam.
Hartelijke groet, Ds. Jacolien
Op de achterzijde foto’s
van het afscheid van Sietske de Boer en de intrede
van Ds. Jacolien de Lange.

Welkom
Komende zondagen
bent u van harte
welkom in de diensten, zonder opgave vooraf.
Wel zijn we als kerk gebonden
aan een aantal regels, zoals de
1,5 meter afstand en een maximum aantal bezoekers. Ook
liggen er registratieformulieren
bij de ingang.
Komende zondag hopen we onze nieuwe kerkelijk werkers te
bevestigen en de zondag daarna hopen we het Heilig Avondmaal te vieren.
U bent van harte welkom in de
kerk. De diensten worden ook
via de livestream uitgezonden.

Kerkrentmeesters
Toren en gebouw
Andreastsjerke
hebben een grote
schoonmaakbeurt
gehad.

Onze kerk heeft de
afgelopen maanden
een aantal giften mogen ontvangen. Hiervoor heel
hartelijk dank. Wilt u ook een gift
overmaken, dan kunt u dit doen
door een bedrag over te maken
naar:
NL26 RABO 03209 04 105
t.n.v. Protestantse Gemeente
Garyp. We hebben uw gift erg
nodig aangezien de collecteopbrengsten dit jaar lager uitvallen.

Giften

Tijdens de uitzending van de intrededienst van afgelopen zondag was er de eerste
twintig minuten alleen het geluid te horen. Vanaf de 20ste
minuut was ook het beeld zichtbaar. U kunt de dienst nog
steeds raadplegen via
www.kerkdienstgemist.nl

Storing

Zondag Werelddiaconaat
Veel jongeren in
het arme
noorden van
Ghana trekken
naar de hoofdstad
Accra, in de hoop
daar werk te
vinden.
De Ghanese kerk
wil het vertrek
van jongeren ontmoedigen door
hen met steun van Kerk in Actie
een praktisch vak te leren, zoals
kleermaker, timmerman of
kapper.
Ook leert de kerk volwassenen
lezen en schrijven, en leidt ze
voorgangers op. De collecte
wordt warm aanbevolen!
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