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Tijdelijke nieuwsbrief protestantse gemeente Garyp

Efkes Byprate
Liturgie 19 september
Voorgangers: kerkelijk werker
Wia Marinus
Organist: Ineke Kooistra
Welkom
Moment van stilte
Lied 280: 1, 2 en 4
Bemoediging en groet
Gebed om ontferming
Lied van Youtube
Gebed voor de opening van het
woord
Lezing psalm 121: 1-8
Lied 121: 1, 2 en 4 - Youtube
Lied: ‘Handen heb je om te geven’
Overdenking
Lied 793: 1 en 2
Dankgebed en voorbede
Collecte
Frysk Lieteboek liet 675: 1 en 2
(gelijk aan Lied 675)
Zegenbede
Een mooie boodschap, carpe
diem:
Ik lees meer en ik poets minder. Ik kan rustig in een stoel
gaan zitten genieten. Zonder
me druk te maken over klussen
rondom huis. Ik breng nu meer
tijd met familie en vrienden
door dan dat ik vergader. Ik
probeer te genieten en mijn
momenten te koesteren.
Ik bewaar niet meer alles. Het
goede servies mag nu gebruikt
worden. Mijn duurste kleding
doe ik aan als ik er zin in heb.
Het lekkerste geurtje gebruik ik
op ieder moment. ‘Ooit’ en
‘misschien op een dag’ verliezen
hun grip op mijn woordenschat.
Als het de moeite waard is om
te zien, te horen, te voelen, te
ervaren, dan doe ik het nu. Het
zijn de kleine gave dingen, die
ik niet langer uitstel. Mijn tijd is
beperkt. Ik kies voor de
mooiste, belangrijkste en fijnste
ervaringen. Ik probeer heel
hard om datgene wat glans
geeft aan mijn dag zeker niet
uit te stellen.

Ik wil ieder moment dat er te
lachen valt, ook keihard
lachen. Ik wil iedere ochtend
als ik wakker word de dag zien
als een hele bijzondere dag.
Elke dag, elk uur, elke minuut,
elke ademhaling is een geschenk.
Het leven is misschien niet altijd het feestje waarop we gehoopt hadden. Maar nu we er
toch zijn kunnen we beter
dansen. Pluk de dag.

Komende zondag bent u van
harte welkom in de dienst.
Ook zonder opgave vooraf.
Vanwege het noteren van de
namen is er soms sprake van
enige opstopping. Van een gemeentelid kwam de tip dat er
ook een briefje met uw naam/
telefoonnummer kan worden
afgegeven. Dit advies hebben
we opgevolgd. U kunt dus
kiezen óf u geeft een briefje of
u vult uw op de lijst in. We zijn
dankbaar dat we op deze wijze
de kerkdeuren open kunnen
zetten en zijn vrijgesteld van
de beperkingen die gelden
voor andere ruimtes. De 1,5
meter is nog wel van toepassing. U bent van harte welkom
in de kerk en ook worden de
diensten via de livestream uitgezonden.
Kinderoppas:
Leah de Vries en Jellie de Vries
De ynleverdatum fan de
kopij foar Tsjerkeweagen is
21 septimber en net 28
septimber.

De tekst van …
kerkelijk werker
Johanna Bloem
Psalm 1: 3
‘Geplant aan waterstromen’

Afgelopen zomer las ik een
mooie uitleg over dit vers. Vaak
staat er in de Bijbel dat
gelovigen die als bomen in deze
wereld staan, door God geplant
zijn. Geplant zijn, betekent dat
je niet zelf je plekje hebt gezocht maar dat je werkt of
woont waar God je wil hebben.
Wat een rust straalt dat woord
planten dan uit. Wat een
genade mag je ervaren als je
gelooft dat God je in Zijn hand
neemt en je plant op een plek
waar de aarde vruchtbaar is.
Een heel bewust gekozen plek
waar je vrucht mag dragen. Als
je dan in een sollicitatieronde
zit krijgt dit vers een veel
diepere betekenis.

Collectes
De collectes van deze zondag
zijn bestemd voor de diaconie
en eigen kerk.
De diaconie gelden worden
ingezet voor
incidentele hulpaanvragen.
Overige donatie
mogelijkheden
voor de
wekelijkse
collecten:
- via overschrijving 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
Snein is it Bernetsjerke. De
bern geane earst net yn tserke.
Lieding: Ans, Betty en Oebele.

