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De tekst van …….. 

pastoraal werker  

Sietske Koole 

Psalm 34: vers 20 

Al blijft de rechtvaardige     
niets bespaard, de HEER zal 
hem steeds weer bevrijden.  

Op 5 mei vieren we 75 jaar be-
vrijding! Vrijheid die gekoesterd 
moet worden.  
Psalm 34 schrijft David na een 
periode dat hij gevangen zat. 
Hij weet zich te bevrijden door 
zich als krankzinnig voor te 
doen.  
David begint de psalm met: “ik 
zocht….Hij gaf antwoord, ik 
riep….Hij heeft geluisterd” en 
dan komt er een kanteling. “Het 
oog van de Heer rust op…, de 
Heer hoort de kreten…. De Heer 
zal bevrijden….”. 
En daarmee staan in Psalm 34 
eigenlijk twee manieren van le-
ven tegenover elkaar:  
steunen op eigen inzichten of in 
alles je afhankelijk weten van 
God. Want al zal ons niets be-
spaard blijven, de Heer wijst 
ons de vrijheid.  

Wijkteams  
Op het ouderlingenberaad van 
afgelopen woensdag veel aan-
dacht voor het werk van de 
wijkteams. Hoe lopen de (bel) 
contacten met de gemeentele-
den die ziek zijn, of die als ge-
volg van coronamaatregelen of 
om andere redenen in huis blij-
ven. Telefoontjes die langer 
duren, omdat contacten hech-
ter worden. Gesprekken om 
eenzaamheid te doorbreken. 
Maar soms ook gewoon even 
luisteren over hoe het gaat op 
het werk (in de zorg), of met 
het digitaal leren op afstand. 

 
Nog een 
weekje va-
kantie! Ik 

weet niet of jullie wel eens op 
de website van PKN Garyp kij-
ken, maar op dinsdag 28 april 
heb ik leuke links gedeeld. Het 
bekijken waard. Misschien kom 
je wel op hele nieuwe ideeën. 

Groetnis! Sietske 

Hey jongens en  

meiden 

Collecte 3 mei 

Tsjerketsjinsten 

            MELDPUNT                                                  
foarelkoar@pkngaryp.nl 
       is voor alle Garipers 
Voor burgers, boeren en       
buitenlui. Voor ondernemers, 
ZZP-ers en Flexwerkers. 
In deze corona tijd er zijn voor 
elkaar! Van gesprek tot hulp. 

Nieuw ingekomen  

Het welkom heten van nieuwe 
gemeenteleden in Garyp en in 
onze gemeente kan door de 
coronamaatregelen niet meer 
persoonlijk plaatsvinden. Het 
gebruikelijke bloemetje en 
kennismakingsbezoekje is 
daardoor vervangen door een 
schriftelijk welkom. In de wel-
komstbrief van het wijkteam 
wordt verteld dat we als ge-
meente met elkaar verbonden 
zijn via een wekelijkse nieuws-
brief. Stelt u ontvangst van de 
nieuwsbrief op prijs, mail dan 
uw mailadres naar het wijk-
team, zo besluit de brief. 

De collectes voor 
zondag 3 mei zijn 
bestemd voor de   
diaconie, eigen kerk 
en eigen jeugd.      

De opbrengst voor de diaconie 
gaat naar het Kerk in Actie 
hulpproject in Nigeria voor 
Traumahulp aan slachtoffers 
van Boko Haram. Na een bevrij-
ding heeft de historie geleerd 
hebben mensen en in het bij-
zonder kinderen veel trauma’s 
te verwerken. De collecte is be-
stemd voor het opzetten van 
een programma voor trauma-
verwerking.    

Morgen, zondag 3 mei, is het de 
eerste keer dat we de eredienst 
rechtstreeks uitzenden. U kunt 
om 9.25 uur op de computer 
inloggen op kerkdienstge-
mist.nl. Vervolgens invullen dat 
u de kerkdienst van Garyp wilt 
volgen. Ga voor meer informatie 
naar de uitgebreide handleiding 
die u gisteren heeft ontvangen 
van de kerkrentmeesters.  
De gemeenteleden die de 
nieuwsbrief thuis bezorgd krij-
gen, ontvangen de handleiding 
als bijlage van deze nieuwsbrief. 

Op 7 juni nemen we afscheid 
van voorzitter Douwe Tamminga, 
ouderling Griet de Boer, diake-
nen Trienke Pander en Klaas 
Bosma en de kerkrentmeesters 
Louisa Wijmenga en Tjitske Pe-
besma. Ze zijn allemaal 4 jaar of 
langer lid geweest van de ker-
kenraad.  
Er zijn door de gemeente meer-
dere mensen voorgedragen om 
hen op te volgen. Omdat we el-
kaar momenteel niet persoonlijk 
voor een functie kunnen vragen, 
is gekozen voor de volgende 
werkwijze. 
U kunt van 6 tot en met 8 mei 
gebeld worden met de medede-
ling dat u bent voorgedragen 
door gemeenteleden. Aanvullend 
ontvangt u dan op 9 mei een 
brief waarin staat hoe men het 
ambt kan invullen. Van 18-20 
mei wordt u gebeld en gevraagd 
wat het besluit is. 
Pastorale aandacht, omzien naar 
elkaar, is een opdracht die de 
Heer ons geeft. Als u gevraagd 
wordt, help ons dan, zeker in 
deze tijd, om samen de schou-
ders onder het werk in onze ge-
meente te zetten.  

Kerkenraad  

Uit de gemeente 

 

Om privacy redenen worden op 
de website geen mededelingen 
betreffende gemeenteleden  
geplaatst. 

mailto:foarelkoar@pkngaryp.nl


Liturgie 3 mei  
Vooraf: Orgelspel 
Mededelingen 
Intochtslied: 'Wij komen als 
geroepen' - LB 612: 1 en 2 
Groet 
Bemoediging en drempelgebed 
Intochtslied (vervolg): LB  
612: 3 
Kyrie & Gloria (ingeleid): 'Heer, 
ontferm U over ons' / ' Grote 
God wij loven U'; LB 413:3,1,2 
Gebed van de zondag 
Lezing: Johannes 21: 15-19 
Acclamatie: LB 339f 
Prediking 
Lied: 'O Heer, blijf toch niet 
vragen' - LB 649 
Gedachtenis/in memoriam 
Gebeden 
Bestemming van de gaven 
Uitgangslied: 'Geprezen zij God' 
- LB 150a 
Zending en zegen 
Lied: 'Wilhelmus van Nassouwe' 
- LB 708: 1 en 6 

Grietsje Kuperus-Mulder is be-
zoekdame in wijk 2. In deze wijk 
zijn er de laatste jaren veel ou-
deren weggevallen of verhuisd. 
Dit zorgde voor een verjonging 
van de wijk. Net zoals waar-
schijnlijk in de meeste wijken is 
er met het oog op de bezoekbe-
perking ivm het coronavirus een 
schema opgesteld, aan de hand 
waarvan de ouderen regelmatig 
worden gebeld door de ouderling 
of de bezoekdames. Dit wordt 
zeer op prijs gesteld. Vooral 
voor de alleenstaanden is het 
moeilijk. De hele dag ben je op 
jezelf aangewezen. De kinderen 
doen boodschappen maar blij-
ven in veel gevallen niet voor 
een kopje koffie. Ander bezoek 
komt deze dagen al helemaal 
niet. Ook dagbesteding is op het 
moment niet mogelijk voor nog 
thuiswonende ouderen, wat heel 
zwaar is voor de zorgende part-
ner. Voor al deze mensen hopen 
we van harte dat er spoedig be-
tere tijden zullen aanbreken.  

Yn petear mei wyk 2 Hoe is it mei…. 
Meerdere Gari-
pers werken in 
wat we nu noe-
men vitale be-
roepen.  
 
Corrie Haagsma 
vindt haar werk 

in deze crisistijd bij de Buurt-
zorg in Leeuwarden bijzonder 
intens en energierovend. Om 
het verspreidingsrisico van het 
virus te minimaliseren draagt 
Corrie tijdens haar werk hand-
schoenen en een mondkapje en 
wanneer het nodig is ook een 
schort en een bril. Alle gedra-
gen kleding gaat ’s avonds in 
de was. De spanning tijdens 
haar werk in deze crisistijd is 
voelbaar, bij cliënten én mede-
werkers. Corrie wordt soms be-
nauwd van haar mondkapje. De 
Buurtzorg heeft de beschikking 
over een grote hoeveelheid 
mondkapjes, vertelt Corrie. 
Sommige zelfs met bloemetjes, 
gemaakt door behulpzame 
mensen. Veel oudere mensen 
zijn eenzaam en soms blijft 
Corrie nog even voor een kopje 
koffie en een babbeltje. In haar 
privéleven vermijdt Corrie soci-
ale contacten, haar twee uitwo-
nende dochters komen wel af 
en toe langs, maar blijven op 
afstand, het liefste buiten. Het 
ergste vindt Corrie dat ze haar 
kleindochter waar zij en haar 
man Ben elke vrijdag op passen 
slechts een paar keer op af-
stand heeft gezien. Ben ver-
koopt Mercedesonderdelen en 
ziet dat niet op alle buitenland-
se adressen pakketjes afgele-
verd kunnen worden, vooral 
Italië is een probleemgebied. 
Dochter Heleen woont nog 
thuis en heeft haar stage MBO-
juridisch niet kunnen afronden, 
helaas. Haar diploma krijgt ze 
gelukkig wel en volgend jaar 
wil ze verdergaan met dezelfde 
opleiding op HBO-niveau. Ze 
wil nu graag aan het werk, 
maar de baantjes liggen op dit 
moment niet voor het oprapen.  
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Met elkaar, voor elkaar 

U heeft deze vlag vast wel 
overal in Garyp zien hangen.  
De Dokkumer Vlaggen Centrale 
heeft een speciale vlag gemaakt 
om alle harde werkers in de 
cruciale beroepen in ons land 
een hart onder de riem te ste-
ken. De opbrengst van de ver-
koop gaat naar het Rode Kruis. 

. 

De afgeslankte kerkenraad heeft 
maandag de financiën 2019 van 
onze kerk en de Petrushof be-
sproken. Geert Benedictus gaf 
als voorzitter van de kerkrent-
meesters een toelichting op de 
diverse overzichten van boek-
houder Folkert Duipmans. De 
verslagen gaan eerst voor vra-
gen en reacties naar de voltalli-
ge kerkenraad en daarna per 
mail naar alle gemeenteleden. 
Formele vaststelling gebeurt tij-
dens een gemeentebijeenkomst 
na de coronaperiode. 

Financiën 2019 

Iedere zondag is er een presen-
tatie van de te zingen liederen. 
Deze zullen echter de eerste 
diensten van de rechtstreekse 
uitzendingen van beperkte kwa-
liteit zijn. Moet de beamerpre-
sentatie blijven of stoppen, daar 
deze niet te lezen is? Graag re-
actie naar scriba@pkngaryp.nl  

Beamerteam 


