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Tijdelijke nieuwsbrief protestantse gemeente Garyp

Efkes Byprate
Liturgie 10 oktober
Voorganger: ds. Jacolien de
Lange
Organist: Auke van der Merk
Startzondag
Lied voor de dienst, ELB 137,
omdat Hij leeft
Welkom & Mededelingen
Introductie op de dienst
Aanvangslied, Lied 913: 1 en 3,
wat de toekomst brengen moge
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 118: 1 en 5
Gebed
Zingen met Suzanne: Van A tot Z
Zingen, zing een nieuw lied en
Sta eens even op
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
Schriftlezing: Mat. 6:5-14 yn it
Frysk, As jimme bidde
Zingen: SOW 105, ’k stel mijn
vertrouwen
Preek: Van U is de toekomst
Zingen met Suzanne: Is je deur
nog op slot, Je hoeft niet bang
te zijn en Diep, diep diep als de
zee…
Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 913: 2 en 4,
Zegen

Inloop bij dominee
Maandag 11 oktober kunt u
tussen 14.00 en 15.30 uur
weer binnenlopen bij dominee
De Lange, in de kerkenraadskamer van de Andreastsjerke.
Woensdag 13 oktober vervalt
de inloop omdat dominee dan
op bezoek mag bij de
burgemeester.
Om privacy redenen worden
persoonlijke gegevens niet op
de website vermeld.

Jaarthema: Van u is
de toekomst
Aanstaande zondag 10 oktober
hebben we onze startzondag.
We maken een start voor het
nieuwe seizoen met onze
nieuwe dominee, kerkelijk
werker en jeugdwerker.
Het thema van deze
dag/dienst is: “Van U is de
toekomst”. Het programma is
klaar. Na de kerkdienst, die
speciaal gericht is op het
thema en waaraan oud en jong
meedoen, gaan we met een
koffie/frisdrank-to-go door het
dorp, waar verschillende
activiteiten plaats vinden waar
u/jij aan mee kunt doen. Nadere uitleg volgt in de dienst.

Voor de gemeenteleden die
slecht ter been zijn en toch
mee willen doen, neem even
contact op met Jan Dorenbos,
tel: 521608 en vervoer wordt
geregeld. U/jullie zijn van
harte uitgenodigd!
De commissie startzondag
De collectes van deze zondag zijn
bestemd voor de diaconie en eigen kerk.
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

De tekst van …
kerkelijk werker
Johanna Bloem
Yn’e hjerst fan it
libben.
Psalm 92: 15 Sels op hege
jierren drage se noch frucht en
bliuwe feardich en fris
Yn’e Bibel wurde de âlden
priizge en krije hja de eare dy’t
harren takomt. In protte fan ‘e
âlderen ha in skat fan minskekennis opdien. Hjir kin de
jongerein in protte fan leare.
Foar de âlderen geane de skerpe puntsjes der wol wat ôf
maar ôftakelje dogge se net.
Yn Psalm 92 lês ik dat op hege
jierren se noch frucht drage en
se fris bliuwe. Dit kin omdat
dizze minsken oprjocht binne
en trou dwaan wolle oan wat
God freget.
Âlder wurde is net altyd noflik
en der binne âlde minsken dy’t
net mear kinne. Mar likegoed
bliuwe se feardich en fris yn
Gods eagen. En foar in
gemeente binne se fan grutte
wearde at se bidde en de
tsjerke opdrage oan’e Heare
God. Ûnderskat dat noait!
Te Koop
Bij de renovatie van De Jefte is
de karakteristieke tafel uit de
consistorie verkocht aan een
gemeentelid. Via omzwervingen
is deze tafel terechtgekomen op
de jeugdzolder bij de
Andreastsjerke. Daar is de tafel
overbodig geworden.
Als iemand tegen een vrijwillige
gift aan de jeugd deze tafel wil
ophalen, dan graag even bericht
aan één van de kosters.

