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Efkes Byprate
Liturgie 6 februari

Inloop

Voorganger: ds. Jacolien de
Lange
Organist: Lummie Cordes

Maandag 7 februari mag ik
mijn verjaardag vieren. Dat
wil ik graag thuis met Joke en
familie doen, daarom deze
maandag geen inloopuur.
Woensdag de 9e februari ben
ik wél weer in de kerkenraadskamer aanwezig. Van harte
welkom!

Welkom en mededelingen
Aansteken van de zendingskaars
Aanvangslied/Youtube - 10.000
redenen
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen, ELB 422: 1, 2 en 3 –
Als je geen liefde hebt voor elkaar
Gebed om ontferming
Zingen, ELB 299: 1 en 3 – welk
een vriend is onze Jezus
Leefregel, Micha 6:8
Loflied, Psalm 146a: 2 – Hoe
goed is ’t hen, die bouwen…
Gebed om de Heilige Geest bij
de opening van het Woord
Schriftlezing, Jakobus 2: 8-17
Zingen, Lied 1005: 1, 3 en 4 –
Zoekend naar licht
Presentatie Bauke en Evi
Luisterlied
Preek
Luisterlied/Youtube - Toon mijn
liefde
Gedicht
Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied, Liet 416 – Hear, wês
mei ús oant in oare kear
Zegen

Collecte
De collecte deze zondag is
bestemd voor de zending,
eigen kerk en eigen jeugd.
De zendingcollecte is
bestemd voor het werk van
Bauke en Evie in Albanië.
Bauke en Evie Deelstra
houden van Jezus en willen
het christelijke geloof graag
delen in Albanië. In november
2019 zijn ze naar dit Balkanland verhuisd. Samen met hun
dochter Marije wonen ze aan
de rand van de hoofdstad
Tirana. Bauke en Evie zijn
momenteel in Nederland, zij
verwachten een tweede kindje
in februari. In de dienst van
6 februari vertellen over hun
leven en werk in Albanië. De
collecte van deze zondag is
dan ook bestemd voor hun
werk aldaar. U kunt uw giften
ook storten op de rekening
van de diaconie
(NL12RABO0362777705) ovv
Bauke en Evie.

De tekst van…
dominee
Jacolien de Lange
Lied 970: 4
Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus.
Dienen zoals Christus, in de
eenheid met Christus – welke
vorm heeft dat voor u, voor
jou? “Hij wast onze voeten”
zingt dit lied. Een verwijzing
naar wat op de avond van het
laatste Avondmaal gebeurde:
Jezus, de meester, die de rol
van de minste slaaf op zich
nam. En dan zegt: Jullie moeten
hetzelfde doen. Je moet bereid
zijn om de minste te zijn, de
ander te dienen.

Zondag vertellen Bauke en Evie
Deelstra ons meer over hun
bediening in Tirana, Albanië.

Best lastig: het betekent je eigen prioriteit in dienst stellen
van wat goed is voor de ander.
Nee, daar hoef je géén voetveeg voor te worden. Jezus was
heel zelfbewust in Zijn dienstbaarheid. Hij wist en droeg uit,
wat Hij in Zijn dienstbaarheid
wilde tonen: Gods zorg en liefde, Gods reinigende vergeving.
Lied 970 – één van de mooie
nieuwe liederen in het liedboek
- bezingt hoe wij het licht van
Christus in de wereld mogen
dragen. Gevoed vanuit Zijn licht
en levenskracht, in vlam gezet
door Zijn Geest, de gaven inzettend die Hij schonk. Omdat Hij
ons diende, mogen wij onze
naasten dienen. Dichtbij en ver
weg.

Om alvast een indruk te krijgen
van hun werkgebied zal vóór de
dienst al informatie getoond
worden, in de dienst vertelt
Bauke ons meer. Om die reden
zal de livestream deze zondag
uiterlijk 10 voor half 10 open
gaan.

Jezus Christus heeft ons
gediend, door Zijn leven aan
ons te schenken. En Hij roept
ons op, om onszelf dienstbaar
in de wereld te schenken – om
zo Gods liefde bekend te
maken. Durf jij, durft u die uitdaging aan?

Livestream

Brievenbusverassing

De enveloppen stromen binnen
en nog elke dag ontvangen we
nieuwe enveloppen in de
blauwe brievenbus bij de kerk.
Heeft u het formulier nog niet
ingeleverd? Zou u dat binnenkort kunnen doen? De actie
voor de pastorie verloopt ook
voorspoedig. Er zijn een flink
aantal giften toegezegd en een
aantal ook al ontvangen. We
zitten nu rond de € 8.000 en
ruim 50 giften. Nog niet alle
toezeggingen zijn verwerkt. U
kunt uw gift overmaken naar
bankrekening NL26 RABO
03209 04 105 t.n.v. Protestantse Gemeente te Garyp o.v.v.
‘gift pastorie’. De gift is aftrekbaar voor de belasting. Als u
een formulier heeft ingevuld,
dan volgt de incasso in de 3e
week van februari. Behalve de
giften zijn we ook dankbaar
voor het vele werk wat door
vrijwilligers wordt gedaan.
Verder kregen we deze week
van Kraanverhuur en grondverzetbedrijf Sjoerd Hoekstra en
Hoveniersbedrijf Elverdink
spontaan het aanbod dat zij
gratis de voortuin van de
pastorie vernieuwen.
De kerkrentmeesters

Renovatie pastorie
Het aanbestedingstraject voor
de renovatie van de pastorie is
afgerond. De gunning heeft
inmiddels plaatsgevonden aan
Bouwbedrijf Wagenaar. De
werkzaamheden starten deze
maand en moeten medio juli
zijn afgerond. In Tsjerkeweagen van maart a.s. wordt een
verslag opgenomen van het
aanbestedingstraject.

Tot onze verrassing vonden we
deze week een kerstliturgie in
de brievenbus van de kerk.
Oud papier? Letterlijk wel,
figuurlijk niet. De liturgie
stamt namelijk uit 1947(!). In
die zin is het dus een oud
papier. Maar tegelijkertijd
concludeerden we op de
moderamen-appgroep waar
deze liturgie werd gedeeld:
Deze liturgie zou, met een
kleine aanpassing in het
taalgebruik, zomaar opnieuw
gebruikt kunnen worden voor
een kerstzangdienst. Hoe mooi
is het om te ontdekken dat het
hart van de boodschap nog
altijd even actueel en niets
veranderd is: Gods liefde voor
de mens is zó groot, dat Hij
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die
in Hem gelooft niet verloren
zal gaan maar eeuwig leven
heeft. Een boodschap die niet
alleen met kerst, maar feitelijk
elke zondag mag klinken. De
anonieme bezorger van deze
liturgie zeggen we hartelijk
dank!

Op 27 januari jl. heeft een
voorlichtingsavond plaatsgevonden. Er waren twaalf
gemeenteleden aanwezig. Er
konden vragen worden gesteld
en de tekeningen en technische
plannen zijn uitgelegd. Vooraf
aan het technische deel is het
‘hoe en waarom’ uitgelegd. In
de vergadering werd door
gemeenteleden informatie
gedeeld over plannen die aan
de horizon lijken te ontstaan in
het kader van duurzaamheid in
gebied dorpshuis, sport, kerk
en school. Een van de vragen
was dan ook hoe de renovatie
zich hiertoe verhoudt. Een
verslag van deze avond zal in
Tsjerkeweagen van maart
worden opgenomen.

Bernetsjerke
Snein ha wy wer in lange snein by de bernetsjerke.
Wy begjinne dus direkt wer achter yn de gebouwen.
Lieding: Ans, Marit en Doreen.
Komme jim allegearre wer?

