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Tijdelijke nieuwsbrief protestantse gemeente Garyp

Efkes Byprate
Liturgie 17 oktober

Collecte Kerk in Actie

De tekst van …

Voorganger: ds. E. van Beesten uit Witharen
Organist: Auke van der Merk

WERELDDIACONAAT
Kameroen - Samen werken
aan een stabiele toekomst

jeugdwerker
Tsjikke Martsje
Bloem

Zingen Psalm 100:1 en 4 op
melodie van Joh. De Heer 25
(daar juicht een toon…)
Stil gebed, onze hulp en groetGebed
We luisteren naar ‘Jezus nooit
gezien’ van Martin Brand
Advies voor ons leven
Verhaal van de ganzenkerk
Zingen: Gezang 326:1 en 5
Lezing: 1 Petrus 1:13-15
Verkondiging: Ben je heilig?
Zingen: Gezang 323:8
Gebed
Slotlied: Lied 416: 1 en 2
Zegen

Op 16 oktober was het
Wereldvoedseldag. Daarom
collecteren wij voor de boeren
in Kameroen. In het noorden
van Kameroen kunnen boeren
maar vier maanden per jaar
zaaien en oogsten: alleen in
het regenseizoen. Maar door
klimaatverandering zijn de
regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig,
soms juist te veel. Met steun
van Kerk in Actie leert de kerk
in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee
oogst meer oplevert. Zo
kunnen ze ook in droge
perioden overleven. De kerk
betrekt zowel christenen als
moslims bij haar project. Zo
stimuleert ze tegelijkertijd een
vreedzame samenleving.

Verhuur van De Jefte
De komende tijd wordt De Jefte
verhuurd aan Stichting
Kerkoverstag. Er is sprake van
tijdelijk huur. Deze stichting
werkt voor (PKN) kerken in
Noord-Friesland en heeft vier
mensen in dienst. Deze gaan
eerst werken vanuit De Jefte.
De Jefte blijft in gebruik als
consistoriekamer bij diensten
vanuit de Petrustsjerke, maar is
even niet beschikbaar voor vergaderingen. Condoleancebijeenkomsten zijn wel mogelijk
in overleg met de huurder.
Bedankt voor uw giften.
De afgelopen maand hebben we
€ 935,-- ontvangen aan giften
voor de sollidariteitskas. Alle
gevers hartelijk bedankt! Onze
kerk moet in totaal € 2755,-aan de landelijke kerk afdragen. Als u nog een gift wenst te
geven voor de sollidariteitskas,
dan kunt u deze overmaken
naar rekening NL26 RABO
03209 04 105 t.n.v. Protestantse Gemeente Garyp.

'K droomde eens en zie,
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn
zij.
We kijken terug op een mooie
startzondag. Waarin we mochten vieren dat de toekomst van
onze Heer is en dat wij in die
toekomst mee mogen bewegen.
In die bewegingen zijn
obstakels waar we over zullen
struikelen, vallen, maar ook
weer op mogen staan. Juist als
de Heer aan onze zijde is, mogen we vol verwachting en
plezier dit seizoen tegemoet
gaan. Uitkijken naar alles wat
komen gaat.
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
Toen heb ik jou gedragen..."

Om privacy redenen worden
persoonlijke gegevens niet op
de website vermeld.

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 der bernetsjerke. De
bern begjinne net yn tsjerke,
mar geane daliks nei de eigen
romte. Lieding: Saapke,
Wytske, Romke-Jan en Annyk.

Corona - 1,50 meter
Binnen de kerk zijn we vrijgesteld van allerlei maatregelen,
maar gezien het komende seizoen moeten we wel voorzichtig
zijn. Daarom vragen we u de
1,50 afstand zoveel mogelijk in
acht te nemen. Ook als u een
vaccinatie heeft gehad.
De komende tijd gaan we de
ventilatie in de kerk meten,
zodat we weten wanneer er
frisse luchttoevoer nodig is.
Ventileren is vaak ook tocht en
dat proberen we goed op elkaar
af te stemmen.

