
 

 

Efkes Byprate 

Video-diensten 

 Ook nu weer een nieuwsbrief met veel informatie uit onze gemeente. 

Niet alleen van de kerkenraad en de wijkteams, maar ook van com-

missies, werkgroepen en andere “geledingen” van onze gemeente. 
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  Paaszondag 

Paaszondag is de zon-
dag waarop wij vieren 
dat de dood niet het 
laatste woord heeft. 
Jezus is opgestaan. Er 
is licht na de duister-
nis. Het licht van Jezus 
Christus. 

Dankzij een aantal enthousiaste 
gemeenteleden kunnen wij nu 
zondags via een video op 
YouTube diensten volgen die 
eerder zijn opgenomen in de 
Andreastsjerke. De video’s zijn 
niet openbaar. Je hebt een link 
nodig om hen te openen. De 
link wordt zondags rond 9.00 
uur toegezonden. We hoorden 
dat bij meerdere gemeentele-
den deze mail door de computer 
wordt geplaatst in de SPAM box. 
Vandaar deze tip: geen mail 
ontvangen, kijk dan eens in de 
spam box. 
Let op! Link wil niet openen? 
Link staat ook op website. 

PAGINA 1 

Johannes 11: 25 
Maar Jezus zei:  
'Ik ben de opstanding en het 
leven. Wie in mij gelooft zal le-
ven, ook wanneer hij sterft, en 
ieder die leeft en in mij gelooft 
zal nooit sterven. Geloof je dat? 

Zondagochtend is het Paasmor-
gen. Het Licht wat het duister 
voor ons heeft overwonnen. Je-
zus die de mensen toen, maar 
ook nu ons allen, zo liefheeft 
dat Hij zijn leven gaf. Hij over-
won de dood voor ons. Door zijn 
opstanding is er een weg voor 
de eeuwigheid vrijgemaakt. Wil-
len wij zelf dat pad bewande-
len? Kunnen wij het geloven? 
Het is het grootste geschenk 
wat we ooit hebben kunnen krij-
gen! 
Heb Hem en je naaste lief! Het 
is van onschatbare waarde. 

Gezegende Paasdagen  

Uit de gemeente 
Om privacy redenen worden 

op de website geen medede-

lingen betreffende gemeen-

teleden  geplaatst. 
 

 

Het pastoraat lijkt ook steeds 
meer zijn vorm te vinden. Het 
is onwennig, het is anders. 
Toch blijven we herhalen. Blijf 
ons gerust benaderen. Het 
wordt gelukkig ook door men-
sen al steeds meer opgepakt. 
Zo kunnen we er ook met el-
kaar, voor elkaar zijn. Blijf 
naast elkaar staan.  Voor hel-
pende handen en voor de 
hulpvraag, in welke vormen 
dan ook, verwijs ik nogmaals 
graag naar het meldpunt: 
foarelkoar@pkngaryp.nl. 
Dorpsbelang ondersteunt het 
meldpunt. Het is voor Garyp. 
Verder hebben we nu de on-
line erediensten en de website. 
Hopelijk geeft ook dat verbon-
denheid, al is het op afstand.  

Nog steeds geen school en sport, dus ook geen bernetsjerke, tienerdiensten, club of catechese.      
Misschien had je het al ontdekt, maar als kerk proberen wij nu ook meer dingen online te doen.           
Daar gebruiken we YouTube en de website voor.  
Daar willen we ook steeds meer gaan plaatsen voor jullie. Zaterdag komt er een leuke bijdrage voor 
jullie online op de website. Maar we moeten ook nog veel leren. Heb je een leuk idee? We horen het 
graag!  

Van onze gemeente hebben 
ruim 70 gemeenteleden geen 
internetaansluiting. Dank aan 
alle wijkteams die dit voor ons 
in kaart hebben gebracht. 
De coördinatiegroep wijkteams 
heeft intussen ook een werk-
wijze bedacht om op zaterdag 
bij deze broeders en zusters 
de nieuwbrief te brengen. 
Het wordt als volgt verdeeld. 
Het centrum van het dorp met 
de Unicumflat, de Benedictus-
flat en de voormalige zuivelfa-
briek wordt bezorgd door Dou-
we Tamminga. Het andere 
deel van Garyp door Miny van 
der Voorde en Klasien Hoek-
stra bezorgt de adressen bui-
ten de bebouwde kom. 
Het aantal gemeenteleden met 
een mailadres is 396. 

Paaszondag 12 april is de 
collecte voor gestrande 
vluchtelingen in Griekenland. 
De situatie 
op het 
Griekse ei-
land Lesbos 
is drama-
tisch. Er zijn meer dan 20.000 
vluchtelingen, zeven keer zoveel 
als het kamp aankan. Met uw 
steun kunnen kerkelijke organi-
saties hulp blijven bieden. U 
kunt uw bijdrage overmaken 
naar de diaconie (NL12 RABO 
0362 7777 05) of doen in de 
collectebussen bij de Spar en bij 
slager Wagenaar. De diaconie 
van PKN Garyp verdubbeld. Hey jongens en meiden 

mailto:foarelkoar@pkngaryp.nl


 

 

Efkes Byprate 
 

Tijdelijke nieuwsbrief protestantse  Garyp 

 

    11 april 2020 nr.4 

Liturg. bloemstuk 

 

 

PAGINA 2 

Pasen   
(Joh 
20:1-
18) 

De 
dood 
heeft 
niet het 
laatste 
woord. 

Net als bij de lezing van de vier-
de zondag staat ook op paas-
zondag “zien” centraal. Jezus 
leeft, Hij is zichtbaar, herken-
baar en tastbaar!                                                       
De leerlingen staan rondom de 
lege tombe, zij verbeelden de 
12 witte bloemen rondom de 
STIP, het oog. Wit als teken van 
een nieuw begin. De bloesem-
takken drukken de –nog een 
beetje ingehouden- vreugde van 
dat nieuwe begin uit. Nadat de 
leerlingen totaal geschokt waren 
over de afloop van het Paas-
maal, de droefheid over de dood 
van Jezus, is er nu de grote ver-
rassing van de nieuwe ruimte 
die de opstanding voor ons kan 
zijn. Ze staan met zijn allen om 
die ruimte heen. 

Beroepingswerk 
Dinsdag is er een gesprek met 
de classispredikant W.Beekman 
over de voortgang van het be-
roepingswerk. Gesproken zal 
worden over ons streven om via 
hogere vrijwillige bijdragen een 
dominee te beroepen voor 
100%. Ook zal gesproken wor-
den over wat buurgemeenten 
voor elkaar kunnen betekenen. 
We houden u op de hoogte. 

Yn Petear mei wyk 17 Hoe is it mei…. 
Het is triest, zegt Pie-
ter van Keimpema op 
de vraag hoe het pas-
toraal werk in wijk 
17, de wijk met de 
gemeenteleden in 
verzorgingstehuizen, 
er op het moment uitziet. Som-
mige gemeenteleden bel ik re-
gelmatig op, maar in veel geval-
len is dit niet mogelijk en soms 
bel ik dan de familie. Trieste 
verhalen krijg ik te horen en 
huilende mensen aan de tele-
foon, verschrikkelijk. Je wilt iets 
voor deze mensen betekenen, 
maar je kunt zo weinig. Je bent 
machteloos. De bewoners van 
verpleegtehuizen mogen al we-
ken geen bezoek meer ontvan-
gen. En juist voor deze mensen 
is dat zo belangrijk. Een kaartje 
kan worden gestuurd en in som-
mige gevallen is beeldbellen een 
oplossing, maar dit kan ook voor 
onrust zorgen. Dementerende 
ouderen begrijpen dit vaak niet. 
Maar families zijn vaak ook vin-
dingrijk, zo werd er voor de ver-
jaardag van een gemeentelid 
door de familie een draaiorgel 
gehuurd, zodat de bewoner 
hiervan kon genieten van achter 
zijn raam.   

Op 3 april is 
Heather 
Reynolds, 
oprichter 
van Gods 
Golden 
Acre, over-
leden. Als gemeente hebben wij 
met Gods Golden Acre een bij-
zondere band. In 2000 en 2009 
hebben gemeenteleden Heather 
geholpen bij haar werk voor 
zo’n 90 weeskinderen en de tal-
loze arme gezinnen in de 
“Valley of a 1000 Hills”. Haar 
toewijding, geloof en naasten-
liefde heeft toen op beide groe-
pen een diepe indruk achterge-
laten. Tot op de dag van van-
daag organiseert Garyp inzame-
lingsacties om Gods Golden 
Acre te ondersteunen. 
In het komende Tsjerkeweagen 
een uitgebreid in memoriam 
van deze bijzondere vrouw. 

In een gesprekje via de tele-
foon geeft Anne Bosma aan dat 
hij en zijn vrouw Jellie blij zijn 
met het mooie weer. Het doet 
hen goed om lekker buiten te 
kunnen zitten in het zonnetje. 
Op het moment hebben ze 
weinig aanloop. De thuiszorg 
bezoekt hen twee keer in 
plaats van drie keer per dag, 
maar gelukkig komt er elke 
middag één van de kinderen 
om mevrouw Bosma, die slecht 
ter been is, te helpen. Op deze 
manier is er ook nog wat per-
soonlijk contact met de kin-
deren mogelijk. “Mar se binne 
wol hiel foarsichtig hear, 
foarsichtiger as wy binne”, al-
dus Bosma. De kleinkinderen 
mogen niet langskomen maar 
zwaaien even naar pake en 
beppe wanneer ze langsfietsen. 
En de waardering voor de goe-
de hulp van de dames van de 
thuiszorg is groot. 

 

 

In memoriam Heather 

Reynolds 

 

Van gemeenteleden 
Via de app: Wil 
toch even laten 
weten dat mem 
geniet van de di-
gitale kerkdienst. 
Ze heeft buurt-
zorg gevraagd om 
zondags de link aan te klikken.  
Via de app: 
Koude rillings over de rug, een 
lege kerk, maar wat mooi om 
zo toch HET WOORD te horen. 
Via de mail: 
Wa hie op ús lêste fergadering 
tinke kinnen dat de Stille Wike 
sa ferrinne soe. Moai dat jim 
mei dizze oplossing kommen 
binne. Sjoke Sijtsema, oud 
voorzitter commissie Eredienst. 

 

Met ingang van deze nieuws-
brief wordt Efkes Byprate sa-
mengesteld door Anja de Vries 
en Douwe Tamminga. 

We missen zondags 
niet alleen de ere-
dienst maar ook de 
mogelijkheid om te 
geven voor de noden 

van de wereld, dichtbij en ver-
af. Daarvoor staan collectebus-
sen bij de slager en de spar. 

Collectebussen 


