
 

 

De afgelopen twee weken is er 
hard gewerkt door de wijk-
teams. Een groot deel van de 
mensen is telefonisch bena-
derd. Er is gevraagd naar mail-
adressen en of mensen het fijn 
vinden als er eens vaker even 
gebeld wordt. Het werd veelal 
als zeer positief ontvangen. Bij-
zonder mooi om ook zo met 
elkaar verbonden te zijn. Maar 
misschien denkt u nu wel; 
‘Maar ik ben nog niet bena-
derd.’ Dat kan, want verschil-
lende wijkteams zijn nog druk 
bezig. Sommige wijken zijn 
groot en anderen hebben wei-
nig wijkdames en/of -heren. 
Duurt het voor u wat lang, 
neem dan de vrijheid om zelf 
contact op te nemen met uw 
wijkteam, met de ouderling of 
met pastoraal werker Sietske. 
Omkijken naar elkaar doen we 
samen. Dus bel gerust! Het 
mag voor een praatje, een luis-
terend oor, een vraag of een 
helpende hand. Voel u zeker 
niet bezwaard. U kunt ook mai-
len naar het meldpunt 
  foarelkoar@pkngaryp.nl  

Mattheus 21:9 
Hosanna voor de 
Zoon van David! Ge-
zegend hij die komt in de naam 
van de Heer. Hosanna in de he-
mel!  

Komende zondag is het Palmpa-
sen. Jezus wordt onder luid ge-
juich Jeruzalem binnen gehaald. 
Jezus, als onze Redder, als onze 
Verlosser.  
Een vreugdevolle dag, maar ei-
genlijk met een donker randje. 
Jezus die zijn laatste dagen te-
gemoet gaat. Met vertrouwen! 
En dan te bedenken dat Hij dat 
voor ons onderging!  
Ik hoop dat u deze week, de stil-
le week, met regelmaat ook zelf 
even terugdenkt aan Jezus zijn 
laatste week. Dat we ons in het 
donker bemoedigen met het 
Licht van de paasmorgen.  
 
Hosanna! 

Efkes Byprate 

Video-diensten 

 Opnieuw een nieuwsbrief met veel informatie uit onze gemeente. Niet 

alleen van de kerkenraad en de wijkteams, maar ook van commis-

sies, werkgroepen en andere “geledingen” van onze gemeente. 

Pastoraat 

Wijkteams  

Tijdelijke nieuwsbrief protestantse gemeente Garyp 

Reageren n.a.v. deze  

nieuwsbrief,  
scriba@pkngaryp.nl 

 

Diaconie 

1e paasdag,  zondag 12 april 
collecte voor gestrande 
vluchtelingen in Griekenland. 
De situatie in het vluchtelingen-
kamp Moria op het Griekse eiland 
Lesbos is dramatisch. Er zijn 
meer dan 20.000 vluchtelingen, 
zeven keer zoveel als het kamp 
aan kan. Uitgerekend daar is nu 
ook het coronavirus geconsta-
teerd, terwijl de situatie al hope-
loos is. Met uw steun kunnen 
kerkelijke organisaties hulp blij-
ven bieden. U kunt uw bijdrage 
overmaken naar de diaconie of 
doen in collectebussen bij de 
Spar en slager Wagenaar. De 
diaconie van PKN Garyp ver-
dubbeld het bedrag.  

De tekst van …….. 

pastoraal werker  

Sietske Koole 
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Palmzondag  

Een kleine 100 mailadressen 
hebben de wijkteams door gege-
ven aan het kerkelijk bureau. 
Een mooi resultaat. Maar de 
nieuwsbrief is er ook voor ge-
meenteleden zonder internet. De 
teams gaan deze adressen de 
doorgegeven aan de kerken-
raad. Daarna wordt geregeld 
hoe we de nieuwsbrief gaan be-
zorgen bij gemeenteleden zon-
der internet. Meerdere wijk-
teams onderhouden via een bel-
schema contact met andere ge-
meenteleden. 

Palmzondag heeft een bijzon-
dere plaats in de kerkkalender. 
We staan stil bij de intocht van 
Jezus in Jeruzalem.  
Maar het is ook het begin van 
de stille week, van de weg naar 
Pasen. Helaas kunnen we als 
gemeente  deze bijzondere 
diensten dit jaar niet gezamen-
lijk vieren.  
 
Maar met steun van meerdere 
gemeenteleden gaan we een 
aantal diensten (en hopelijk 
ook vespers) van te voren op-
nemen op video.  
Gemeenteleden met internet 
kunnen deze opgenomen dien-
sten via een link die men per 
mail krijgt volgen op internet. 

Palmzondag 2019 

 

Kinderen  

tonen hun 

palmtakken 

 

De leden met een mailadres 
kunnen de komende zondagen 
op YouTube steeds eerder op-
genomen diensten volgen. We 
doen dat via het eigen kanaal:  
PKN Garyp.  
Hoe werkt het: 
- vrijdags krijgt u per mail de 
liturgie toegezonden 
- zondags rond 9.00 uur per 
mail de link van de opgenomen 
dienst of viering. 
- klik op de link en de eerder 
opgenomen dienst komt op het 
scherm. 
 
We onderzoeken de mogelijk-
heden om het geluid van de 
video uit te zenden via de kerk-
radio. Als dat lukt: luister dan 
zondags om 9.00 uur naar de 
kerkradio. 
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Collecteren tijdens de co-

ronacrisis 

Elke zondag wordt  in de kerk 
gecollecteerd voor de diaconie/
werelddiaconaat en voor onze 
eigen kerk. En op de eerste 
zondag van de maand voor ei-
gen jeugd. Nu er geen kerkdien-
sten zijn is ook de wekelijkse 
collectegang vervallen. Het blijft 
echter ook in deze crisistijd be-
langrijk om te doneren aan goe-
de doelen, ver weg maar ook 
dichtbij.  
De diaconie stelt u graag in de 
gelegenheid om op een andere 
wijze te doneren aan onze col-
lectes. Hiervoor zijn  een twee-
tal mogelijkheden. 
U maakt  een bedrag over op 
onze diaconie bankrekening  
NL12 RABO 0362 7777 02 
t.n.v. Diaconie PKN Garyp. 
Eventueel kunt aangeven wat u 
per collecte doneert.  
Uw kunt uw bijdrage ook kwijt 
in de collectebussen die staan 
bij onze Spar winkelier Bijlsma 
en bij onze slagerij Wagenaar.  
Dit kan uiteraard anoniem. U 
kunt ook de collectebonnen ge-
bruiken. Wel graag steeds het  
doel en/of collecte vermelden.  

De diaconie houdt vooralsnog 
het collecterooster aan zoals wij 
dit maandelijks plaatsen in 
Tsjerkeweagen.  
Zijn er vragen zijn naar aanlei-
ding van deze informatie dan 
kunt u terecht bij Wietze Haan-
stra, penningmeester diaconie, 
penm.diaconie@pkngaryp.nl of 06-53 
720 751.   

Efkes Byprate 

Kerkrentmeesters 

 Opnieuw een nieuwsbrief met veel informatie uit onze gemeente. Niet 

alleen van de kerkenraad en de wijkteams, maar ook van commis-

sies, werkgroepen en andere “geledingen” van onze gemeente. 

Diaconie 

40 dagen project 

Tijdelijke nieuwsbrief protestantse gemeente Garyp 

Reageren n.a.v. deze  

nieuwsbrief,  
scriba@pkngaryp.nl 

 

Premnitz 
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Liturgisch bloem-

Palmzondag ( Palmarum). 
De kerk gedenkt de intocht van 
Jezus in Jeruzalem. In Mattheüs  
26 : 1 - 27  word Jezus met 
kostbare olie gezalfd.  
Zalving: een gebruik wat wij in 
onze protestantse traditie niet 
zo goed kennen. Maar het is 
heel bijbels, profeten en konin-
gen worden gezalfd als hun taak 
een aanvang neemt. En wie ge-
storven is word ook gezalfd. De 
vrouw brengt dit in het teken 
van het zalven van Jezus' voe-
ten samen. De schikking met de 
kruiden in de schikking symboli-
seert dat voor ons. Op palmzon-
dag wijst de zalving al vooruit 
naar Jezus' dood. 
De groene takjes lijken wel een 
beetje op de palmtakken. 

 Lykas safolle oare dingen hat ek 
de Premnitz stjoergroep it be-
slút nimme moatten om de 
moeting mei de gemeenteleden 
út Premnitz te fersetten nei 
2021. 
It programma wie al fierhinne 
klear, wy hoopje dit fanôf 
Himelfeartsdei 2021 meielkoar 
ta útfiering bringe te kinnen. 
Mei de hertlike groetnis,ek fanút 
Premnitz. 

De gemeenteavond van 20 april 
gaat niet door. Belangrijk agen-
dapunt zou zijn geweest de be-
spreking van de  jaarcijfers van 
2019. De voorschriften voor de 
rapportage en controle voor 
jaarcijfers zijn door de landelij-
ke PKN aangepast aan de coro-
na maatregelen van de over-
heid. De kerkrenmeesters ne-
men contact op met de diverse 
commissies over deze aanpas-
singen. 

 
Gemeenteavond 

 

De kerkrentmeesters en de dia-
conie zijn momenteel bezig met 
het kopen van een betaalapp 
voor collectes via de telefoon. 
Binnenkort ontvangt u hierover 
meer informatie. 
Als compensatie voor gemiste 
collecteopbrengsten hebben 
meerdere gemeenteleden spon-
taan enveloppen met collecte-
bonnen afgegeven of een be-
drag per bank overgemaakt. 
We zijn hier erg dankbaar voor! 

 
De corona 
maatregelen 
hebben grote 
invloed op ons  
gemeente zijn. 
De kerkenraad 
heeft iedere 
maandag-
avond een 
beeldvergade-
ring. 

Woensdags 
om 19.00uur 
luiden van de 
Petrustsjerke 
de klokken. 
Een teken 
van verbon-
denheid met 
de corana 
zieken en 
verzorgers. 

Het 40-dagen project blijft. Wel 
worden de bakjes met geld voor 
kansarme kinderen in Brazilië 
pas opgehaald als de corona 
maatregelen dat mogelijk ma-
ken. Waarschijnlijk na 1 juni. 

Haken 
De komende maanden op de 
eerste maandag geen haken.   

Paasgroet 
Volgende week van  
de wijkteams een  
Paasgroet voor alle dorpsgenoten 
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