NIEUWSBRIEF
PG RYPTSJERK
Jaargang 7, nummer 36
Zondag 19 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 ds D. de Boer uit Leeuwarden
De organist is Wiep Boersma
Volgende week zondag hoopt voor te gaan: Mw. W. Marinus-Zijlstra uit Garijp
Dienst van danken en delen:
Bij de uitgang staan collecteschalen voor kerk en diaconie.
De opbrengst van de collecte voor de diaconie gaat naar ‘The Blessed Generation’:
Ria Fennema, van oorsprong docente, vestigde zich in 2001 vanuit het Friese Hurdegaryp
permanent in Kenia om daar een weeshuis over te nemen in Ruiru, vlakbij Nairobi. In 2004 kwam
Ria’s man Fester Medendorp naar Kenia. Samen bouwden zij de hulp aan kansarme kinderen
verder uit. Inmiddels draaien de hulpprogramma’s van Blessed Generation op drie locaties in
Kenia: te weten Ruiru, Malindi en Niamyra. Er is ook een outreachprogramma. In totaal helpt
Blessed Generatiion 800 kinderen. Sinds jaar en dag steunt o.a. de Nijkerkse serviceclub ‘Inner
Wheel Nijkerk’ projecten van Blessed Generation. Verschillende leden van ‘Inner Wheel Nijkerk’
zijn al eens afgereisd naar Kenia en zodoende weten zij dat Ria en Fester samen met Keniaanse
medewerkers en in nauwe samenwerking met de Keniaansekinderbescherming zich met hart en
ziel inzetten om kansarme kinderen opvang en onderwijs te geven. Helpt u mee?
(uw gift kan gestort op Rabobank Burgum e.o.: NL98 RABO 036 2706 220 t.n.v. Diaconie PG
Ryptsjerk o.v.v. zondag 26 juli 2020)

De bloemen worden gebracht bij:
1. Dhr. Y. Joustra als felicitatie met dhr. z’n 84ste verjaardag en naar:
2. Mw. S. de Jong, ter bemoediging.
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Orde van dienst, zondag 26 juli 2020:
Lied 215 : 1 voorzang ,4 en 5 neuriën
4. Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.
5. Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.

Bemoediging en groet
Lied 215 : 7 voorzang

Gebed
Lied 314 1. voorzang, 2 en 3 neuriën
2. Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verlichten.
3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Eerste lezing Jesaja 56 : 1-8
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Lied 87 : 1 voorzang, 2 neuriën
2. Rahab en Babel zullen u
behoren,
Ja volk na volk buigt eenmaal
voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de
Heer
O moederstad, uit u is elk
geboren.

Tweede lezing Handelingen 8 : 4-8, 26-40
Lied 967 : 4 voorzang, 5 en 7 neuriën
5. Geef geloof aan wie Gij zend,
hoop en liefde, dat op ’t eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm u, Heer.
7. Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam.
Erbarm u, Heer.

Verkondiging
Orgelspel : God is getrouw , zijn plannen falen niet (gezang 304 uit het oude liedboek)
Dienst van danken en delen:
Gebeden
Lied 969 (allen zacht meezingen)
2. Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.
3. Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kind’ren om uw Vader heen
en Christus toegewijd.
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost
Zegen
Inzameling der gaven
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