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De tekst van …….. 

pastoraal werker  

Sietske Koole 

Pastoraat 
Komende week is pastoraal 
medewerker Sietske Koole een 
weekje vrij. Voor zeer dringend 
pastoraat of overlijden kunt u 
contact opnemen met Douwe 
Tamminga of Iemkje de Boer. 
Sietske is afwezig van 27 
april tot en met 3 mei 
Voor minder dringende zaken 
kunt u altijd contact opnemen 
met uw ouderling of met uw 
wijkteam.  

 

Even geen ber-
netsjerke en 
geen tiener-

dienst. Hierbij wel twee leuke 
linkjes om even op te zoeken. 
Voor de jongsten: 
www.dehenkieshow.nl  
Voor de ouderen: via YouTube 
zoeken naar BEAM kerkdiensten 
(bekend  van EO-jongerendag).  
Zo kun je toch een beetje een 
eigen dienst beleven. Al is het 
jammer genoeg nog steeds zon-
der vrienden.  

Hey jongens en  

   meiden 

Collecte 26 april 

Hulp vluchtelingen 

Video-diensten 
Vandaag is voor het laatst in de 
Andreastsjerke een kerkdienst 
opgenomen, om deze vervol-
gens op de daarop volgende 
zondag uit te zenden via YouTu-
be.  Voorganger was onze am-
bulante predikant dominee Hel-
mer le Cointre. U ontvangt zon-
dagmorgen weer een mail met 
de link voor deze dienst. In de 
dienst speciale aandacht voor 
theoloog Dietrich Bonhoeffer. 

Live-diensten  
Het testen de afgelopen dagen 
van de livestream apparatuur is 
zonder problemen verlopen. We 
gaan er dan ook vanuit dat we 
met ingang van volgende zon-
dag onze kerkdiensten voortaan 
rechtstreeks kunnen uitzenden.  
In Tsjerkeweagen vertellen de 
kerkrentmeesters meer over de 
overgang naar rechtstreekse 
uitzendingen. De komende we-
ken krijgt u bericht hoe u thuis 
de diensten kunt volgen. 

Bonhoeffer en wij 
Op 9 april 2020 was het precies 75 jaar geleden dat 
de Duitse theoloog en verzetsman Dietrich Bonhoef-
fer door de nazi’s geëxecuteerd werd. Op de valreep 
van de oorlog werd zo een einde gemaakt aan het 
leven van één van de meest veelbelovende godge-
leerden van Duitsland.  
Hoe luidt de kern van zijn geestelijke erfenis en wat 
is zijn betekenis voor ons, vandaag? 
Zondag gaat ds. Helmer le Cointre in op het leven en werk van 
Bonhoeffer en op wat we ook nu nog van hem kunnen leren . 

 

Micha 7 vers 7 
Maar ik, ik blijf uitzien        
naar de HEER, ik blijf hopen op 
de God die mij redding zal 
brengen. Hij zal mij horen, mijn 
God. 

Uitzien naar de Heer, onze Ko-
ning. De Koning voor ons alle-
maal. Maandag is het konings-
dag. Wat we vieren als wo-
ningsdag. We vieren het niet 
samen. Jammer, maar zo kun-
nen we ook nog steeds niet sa-
menkomen om iedere week Ko-
ningsdag te vieren. Ook dat is 
nu iedere zondag ‘woningsdag.’ 
Maar het is anders! Onze aard-
se koning kan met de beste wil 
van de wereld ons onmogelijk 
allemaal horen en helpen, maar 
dat kan onze Hemelse Koning 
wel. Al zitten we in onze wonin-
gen. Hij hoort ons! Naar Hem 
mogen we blijven uitzien. Hij is 
de Koning die zal redden.  

De opbrengst van de collecte 
van Paaszondag voor de vluch-
telingen (Lesbos) heeft het 
mooie bedrag opgeleverd van  
€ 1.833,48, waarvoor hartelijk 
dank. De diaconie heeft de col-
lecteopbrengst verdubbeld tot  
€ 3.667,--.   

Zondag is de collecte 
bestemd voor de dia-
conie en eigen kerk. 
In deze tijd heeft de 
diaconie in het bijzon-
der oog voor nood-
hulp. Deze maand heeft de dia-
conie besloten de lokale voed-
selbank en het Rode Kruis extra 
te ondersteunen via een gift. 
U kunt uw bijdrage storten op 
onze bankrekening  
NL12 RABO 0362 7777 05 
t.n.v. Diaconie PKN Garyp. U 
kunt ook uw bijdrage depone-
ren in de collectebussen bij de 
Spar en Slager Wagenaar.  

Het rechtstreeks uitzenden van 
onze kerkdiensten maakt het 
mogelijk de komende zondagen 
stil te staan bij een overleden 
gemeentelid. Na een in memori-
am, wordt het gedachtenis-
steentje in de Omega geplaatst 
en het door de familie opgege-
ven lied gezongen. 

 

Israëlreis 
Van 9 – 16 maart zijn we met 
ruim 40 gemeenteleden naar 
Israël geweest, het land waar 
de bijbel tot leven komt! We 
hebben samen een hele bijzon-
dere en indrukwekkende reis 
mogen beleven. Wilt u de reis 
met ons meebeleven? Kijk dan 
op onze website pkngaryp.nl 
voor het fotoverslag. Gedachtenisdiensten  

Deze keer een korte nieuwsbrief als aanvulling op Tsjerkeweagen. 


