
 

 

Mijn pastorale ondersteuning 
ziet er tijdelijk anders uit. Ik 
kan niet bij u over de vloer ko-
men voor een bezoekje (m.u.v. 
hulpvragen in de laatste le-
vensfase). Ik onderhoud nu de 
contacten telefonisch en ben 
altijd mobiel bereikbaar. Bel 
gerust om wat door te geven of 
voor een praatje. Verder is er 
het meldpunt foarelkoar ge-
lanceerd waarop u vragen over 
hulp kwijt kunt, waarop u even 
uw verhaal kunt doen of waar u 
misschien wel een reactie wilt 
geven op iets wat u op de 
nieuwsbrief of website gelezen 
heeft. Daarop kunnen we dan 
ook contact hebben met elkaar. 
Ik probeer verder wat meer 
dingen via de website te doen. 
Dus mocht u dat leuk vinden 
dan kunt u mij daar volgen. 

Psalm 31:25 
Allen die uw hoop 
vestigt op de Heer: 
wees sterk en houd moed 

Psalm 31 is een indrukwekkende 
psalm. Een lied vol verdriet, 
maar ook een lied vol vertrou-
wen. David heeft het zwaar, 
waarmee is niet precies duide-
lijk. Onze situatie zal waarschijn-
lijk ook niet vergelijkbaar zijn als 
met die van David toentertijd. 
Maar deze psalm biedt hoop, 
troost en bemoediging in heel 
veel situaties. Wees sterk en 
houd moed! 

In het licht van de 40-dagentijd 
komen woorden uit deze psalm 
ook heel mooi naar voren. Het is 
namelijk Jezus zelf die ook hoop, 
troost en bemoediging vindt in 
deze psalm. Aan het kruis heeft 
Jezus gebeden met deze woor-
den. Het is het 7e kruiswoord: 
‘Vader, in uw handen beveel ik 
mijn geest’ (Psalm 31:6). Hoe 
indrukwekkend dat ook Jezus in 
de moeilijkste uren van Zijn le-
ven steun vond in psalmwoor-
den! 
Laten we met elkaar moed hou-
den 

Efkes Byprate 

Kerkdiensten 
Als gevolg van nieuwe corona 
maatregelen zullen er in de 
maanden april en mei geen 
kerkdiensten zijn. De kerkrent-
meesters hebben contact met 
twee leveranciers om livestrea-
ming van onze zondagse ere-
diensten mogelijk te maken. 
Ook onderzoeken we de moge-
lijkheden om van bepaalde 
diensten korte video’s te maken 
en deze via internet uit te zen-
den. Daarvoor moeten we be-
schikken over uw mailadres. Als 
het lukt mailen we de eerste 
video op Palmzondag 5 april. 
Daarna hopelijk ook enkele vie-
ringen van de stille week. 

Tot dan kunt U kerkdiensten 
thuis volgen via:  
- Omrop Fryslân TV 
- landelijke televisie  
- www.kerkomroep.nl en vul 
in de plaats van de gemeente. 

 Om verspreiding van het corona virus zo veel mogelijk te voor-

komen, zijn alle bijeenkomsten van onze kerk vervallen. Maar 

via de nieuwsbrief Efkes Byprate houden we contact. 
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BELANGRIJK-BELANGRIJK 
Wilt u: 
-ook de volgende nieuwsbrieven  
 ontvangen 
-mogelijke uitzendingen van 
 kerkdiensten in de toekomst 
 via internet ontvangen 
dan moet uw mailadres bekend 
zijn bij de kerkrentmeesters. 
Via een belronde verzamelen de 
wijkteams de ontbrekende mail-
adressen. Maar staat uw num-
mer niet in een telefoonboek, of 
op internet, mail uw adres naar:  
kerkburo@pkngaryp.nl  
Ontvangt u deze brief al per 
mail, dan hoeft u niets te doen. 
Uw mailadres is dan al bekend. 

Quarantaine 
Eerst was het ver weg in China. 
Toen in het zuiden. En sinds een 
aantal dagen in Garyp. Twijfel 
bij Garipers met gezondheids-
problemen. Is het verkoudheid, 
of toch Corona? Garipers thuis in 
quarantaine. Soms op voor-
schrift, vaak ook vrijwillig om 
dorpsgenoten te beschermen. 
Wat we kunnen doen? Hen ge-
denken in ons gebed en de coro-
na maatregelen nakomen. 
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De wijkteams zijn een luiste-
rend oor en een helpende hand. 
Via belrondes hebben zij contact 
met gemeenteleden. Maar per-
soonlijke situaties veranderen 
soms snel. Daarom is er het 

              meldpunt 
  foarelkoar@pkngaryp.nl  
Het meldpunt is voor alle Gari-
pers. Het is bedoeld om zowel 
hulp te vragen, als ook om hulp 
aan te bieden. Wilt u in deze 
corona tijd andere Garipers hel-
pen door bijvoorbeeld bood-
schappen te doen of te bezor-
gen, stuur dan een mailtje naar 
het meldpunt. Heeft u vragen  
over hoe het komt, behoefte 
aan een praatje, meldt het op 
foarelkoar@pkngaryp.nl De wijk 
teams worden ondersteunt door 
een coördinatiegroep bestaande 
uit Hayke/Anke Haanstra, Annie 
van der Bij en Klasien Hoekstra. 

Uit privacy overwegingen wor-

den op de website geen mede-

delingen betreffende  gemeen-

teleden geplaatst. 


