NIEUWSBRIEF
PG RYPTSJERK
Jaargang 7, nummer 34
Zondag 12 juli 2020:
De ouderling heet iedereen welkom namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente
Ryptsjerk en wenst iedereen een goede/gezegende dienst toe.
Op de projectieschermen staat:
Onze voorganger is mevr. L. de Vries uit Dronryp
De organist is Folkje Koster.
Volgende week zondag hoopt voor te gaan da G. den Dikken uit Drachten.

Orde van dienst, zondag 12 juli 2020:
Orgelspel, de ambtsdragers komen binnen
Welkom
Lied 212: 1,2 en 3 (voorzang)
2. Hij, die het leven aan ons heeft
gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede
zorgen
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe
morgen
Zing Halleluja!

3. Het is zijn zegen dat wij ons
bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen
springen,
met lijf en leden hem dank toe zingen,
Zing Halleluja!

Stil gebed
Bemoediging en groet
Gebed
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Lied: 704 (voorzang)
2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.
3. Lof eer en prijs zij God
die troont in’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Schriftlezing: Lezen psalm 42
Lied 42: 1,2 en 3 (voorzang)
2. Tranen heb ik onder ’t klagen
tot mijn spijze dag en nacht
als mijn haters honend vragen:
‘Waar is God die ik verwacht?”
Ik gedenk hoe ik vooraan
in de reien op mocht gaan,
om mijn dank Hem op te dragen
in zijn huis op hoogtij dagen.
3. Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen,
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

Preek
Na de preek: Lied 747: 1,5 en 7 (voorzang)
5. Ja, Hij zal ons geleiden
in ’t schone paradijs,
het bruiloftsmaal bereiden
zijn grote naam ten prijs.
De liefde die wij zingen,
zo schoon, zo ongekend,
zal uit de bron ontspringen
van God ons middelpunt.
7. Dan zijn wij aangezeten
in Gods verheven zaal,
en zullen met Hem eten
het eeuwig avondmaal.
Dan schenkt de boom des levens
ons vrucht in overvloed,
en van de stroom des levens
drinken wij daar met God.
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Dienst van danken en delen:
Dankgebed, voorbeden
Collecte: Kerk en Diaconie, bij de uitgang staan twee schalen voor de diaconie en kerk.
Opbrengst diaconie gaat naar Stichting vluchteling: Omzien naar elkaar belangrijker dan ooit
Corona raakt iedereen. We zitten thuis en passen ons aan, aan de situatie. Maatregelen hebben
ingrijpende gevolgen voor kerkdiensten en samenkomsten. We zorgen zo goed en kwaad als het
gaat, voor de zwakkeren in onze samenleving. Het is nu belangrijker dan ooit tevoren dat we naar
elkaar omzien, dichtbij en ver weg. Want hoe is het met de mensen in vluchtelingenkampen in
Nigeria, Kameroen, Irak of Syrië? Vluchtelingen leven onder erbarmelijke onderkomens, vaak zelf
gemaakte tenten, bovenop elkaar. Hun conditie is slecht, door het harde leven, onbehandelde
ziektes en slechte voeding. Sanitaire voorzieningen zijn bar en boos. Water en zeep slechts
beperkt voor handen. Artsen in klinieken hebben geen middelen zichzelf te beschermen. Geen
mondkapjes, schorten, handschoenen, niets. Wilt u een gift aan ons overmaken, dan zijn we hier
uiteraard ontzettend blij mee. (Rabobank Burgum e.o.: NL98 RABO 036 2706 220, t.n.v. diaconie
PG Ryptsjerk onder vermelding van zondag 12 juli 2020)
De bloemen worden gebracht. naar dhr. W. Boersma, nog voor z’n 79ste verjaardag op 02-04 en
voor dhr. J. Stellingwerf.
Slotlied: Lied 413
2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Ale engelen die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!
3. Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

Heenzending en zegen, afgesloten met AMEN
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