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De tekst van …….. 

pastoraal werker  

Sietske Koole 

Hebreeën 10:23-24 
 
Laten we - zonder te wankelen - 
datgene blijven belijden waarop 
we hopen, want hij die de belof-
te heeft gedaan is trouw! 
Laten we opmerkzaam blijven 
en elkaar ertoe aansporen lief te 
hebben en goed te doen.' 

De anderhalve meter is het 
nieuwe normaal, maar voor 
mensen in de risicogroepen ver-
andert er weinig. Voor thuiswo-
nenden minimaal bezoek en 
voor verpleegtehuizen nog 
steeds helemaal geen bezoek.  

Heb die ander lief. Twee maan-
den terug was dat kaartje of die 
kleine attentie van belang, er 
waren initiatieven te over. Maar 
het belang wordt voor deze 
doelgroep alleen maar groter. 
Zij hebben geen werk of school 
wat weer opstart. Ze maken 
geen vakantieplannen ‘nieuwe 
stijl’. De dagen blijven gewoon 
gelijk. Laat hen weten dat we 
met hen hopen en bidden op 
betere tijden voor iedereen. En 
valt u in die groep? Vertrouw op 
Gods belofte. Hij is nabij.  

Verzoek 
Ruim 400 gemeenteleden krij-
gen iedere zaterdag deze 
nieuwsbrief per mail. Aan hen 
hebben wij het volgende ver-
zoek. Als u zondags de uitzen-
ding van onze erediensten niet 
via kerkdienstgemist.nl kunt 
vinden, vragen wij u dat te 
mailen naar:  
kerkburo@pkngaryp.nl.   
We helpen u dan graag om het 
volgen van de diensten moge-
lijk te maken. De 80 gemeente-
leden die deze brief zaterdags 
bezorgd krijgen worden niet 
vergeten. De komende weken 
gaan we na, wat voor hen de 
mogelijkheden zijn om onze 
diensten te volgen. Eventueel 
alleen geluid en zonder beeld. 

Tsjerketsjinsten 

Liturgie 10 mei  

Afgelopen zondag was er de 
eerste rechtstreekse uitzending 
van onze erediensten. Ruim 
130 gemeenteleden hebben de 
dienst live gevolgd. 22 gemeen-
teleden hebben de dienst later 
gezien. Komende zondag is er 
een Friese dienst met als voor-
ganger dominee Hinke Post-
Knol uit Dronryp.  
Daar de teksten op de beamer-
schermen moeilijk te lezen zijn, 
staat de liturgie voor komende 
zondag in deze nieuwsbrief. U 
kunt de te lezen Bijbelgedeelten 
en te zingen liederen dus van te 
voren opzoeken. 

Wurd fan wolkom  
Liet 216: Dit is in moarntiid  
Groet:  
F  : Genede jimme en frede fan 
      God ús Heit en fan Jezus,  
      Kristus , ús  Hear  
A  : Amen  
Bemoediging en drompelbea   
F  : Us helper is de Hear  
A  : dy’t himel en ierde makke hat  
F  : dy’t trou hâld oan’t yn ivichheid
A  : dy’t ús minsken ropt om te  
      hoedzjen en te berwarjen  
F  : ljocht en romte,  frijheit en  
      geunst, foar minsk en dier.  
A  : Heare God wij hoopje op 
      in begeanber paed  
F  : Jou ús in iepen ear en in  
      ûntfankelik hert  
A  : om romte en útsjoch te dielen.  
Liet 978: 3  Yn blommetaal  
Kyriëbea  
Gloarje: Psalm 146a: 1,5 en 7  
OAN IT WURD  
Bea om ljocht  
Gedicht  
Liet 791: 1,2,4 en 6 
Lêze: psalm 57  
Liet: 57 a   
Oertinking  
Liet 422: 3    
OAN ELKOAR EN DE WRÂLD  
Gedicht 
Stilte  
Liet 511: 6 en 7  
Tank en foarbea   
Stil gebed         
Us Heit  
Slotlied: 425  
Seine  

Pastoraat 
Binnen het pastoraat verandert 
er deze week nog niets. We 
volgen de richtlijnen en advie-
zen van de PKN hierin. We ver-
wachten dat de PKN deze 
maand ons laat weten of daarin 
meer ruimte komt. We houden 
u hier natuurlijk van op de 
hoogte.  
Wat niet wegneemt dat u te 
allen tijde mag bellen. We bie-
den graag een luisterend oor.  

Oproep 
Voor de één is het een makkie, 
voor de ander een hele puzzel. 
Wat moet ik doen om de kerk-
diensten van Garyp te kunnen 
volgen via kerkdienstgemist.nl. 
De kerkrentmeesters zoeken 
daarom Garipers met ICT-
handen. Vind je het leuk om 
dorpsgenoten te helpen, om de 
kerkdiensten wel te kunnen 
volgen op hun computer, laptop 
of telefoon? Stuur dan een 
mailtje naar het meldpunt 
foarelkoar@pkngaryp.nl  

De coronamatregelen worden 
stapje voor stapje verruimd. 
Maar de kerkenraad heeft be-
sloten om de bloemengroet 
voorlopig nog niet te hervatten. 

Pinksterfeest 
Het Pinksterfeest te Wijnjewou-
de gaat niet door. De organisa-
toren attenderen belangstellen-
den op het digitale programma 
van de stichting Opwekking. 

Kerkenraad 
Maandagavond bespreekt de 
kerkenraad een aantal belang-
rijke agendapunten: 
-solvabiliteitverklaring voor het 
beroepingswerk 
- verruiming coronamaatregelen 
en kerkelijke bijeenkomsten  



      Jeugdwerk 
Kerk zijn is in deze coronatijd 
erg moeilijk. Om gemeente te 
zijn is het belangrijk om elkaar 
te ontmoeten en te  luisteren 
naar het woord van God. Het is 
moeilijker om als gezin rondom 
de televisie te zitten en een 
kerkdienst te volgen, dan op 
zondag  naar de kerk te gaan. 
Het is dus belangrijk om andere 
vormen te bedenken, zodat de 
jongeren toch betrokken blijven 
bij de kerk. De coronacrisis  
leent zich er voor om verder na 
te denken over hoe wij onze or-
ganisatie voor de jeugd verder 
kunnen organiseren. Hier had-
den wij in voorgaande jaren al 
stappen in gezet maar dit proces 
is nu in een stroomversnelling 
terechtgekomen. Om de jonge-
ren bij de kerk te betrekken,  
hebben wij met de hulp van 
Sietske Koole activiteiten ont-
plooid. Alle jeugd tot 12 jaar 
heeft een kaart gekregen met 
enkele zonnebloemzaden. Wie 
heeft de hoogste zonnebloem? 
In de nazomer zal de uitslag be-
kend worden gemaakt. Het be-
loofd spannend te worden! Naar 
de jeugd, die naar de catechese 
gaat, is een rap gestuurd. Daar-
naast is er een catechesegroep, 
die nog steeds om de 14 dagen 
bij elkaar komt. Niet lijfelijk, 
maar via beeldbellen. Er stonden 
nog kerk-school-en- gezinsdien-
sten gepland en wij kijken of wij 
deze op een andere wijze kun-
nen laten doorgaan. Volgende 
week vergaderen wij om te kij-
ken wat verdere mogelijkheden 
zijn. 

 

 

 

 

Voor Margriet van der Werff, 
haar man Sjoerd en hun kin-
deren Jelke(10) en Fardau(7) 
brak er op 16 maart een inten-
sieve en spannende tijd aan. 
Margriet is basisschooljuf in 
Burgum en geeft les aan groep 
4. Toen alle groepslessen kwa-
men te vervallen door de co-
ronacrisis waren de leerkrach-
ten gedwongen om op een heel 
andere manier les te gaan ge-
ven. Margriet moest zich meer 
nieuwe digitale vaardigheden 
aanleren, zodat ze na een paar 
weken op een leuke, effectieve 
manier haar groep kon lesgeven 
en begeleiden. Toen bleek dat 
de situatie langer zou aanhou-
den dan verwacht werd er door 
de kinderen en leraren gebruikt 
gemaakt van een padlet, een 
makkelijk te gebruiken digitaal 
prikbord, waarop je dingen kunt 
plaatsen en delen. Margriet 
maakte instructiefilmpjes voor 
de dagelijkse lessen van de kin-
deren, maar filmde zichzelf ook, 
verkleed als een professor, ter-
wijl ze proefjes deed, om het 
wat speelser te maken. De kin-
deren vonden het prachtig! En 
contact met de leerlingen, één 
op één, via beeldbellen, werkt 
goed voor  leerlingen en ouders. 
Margriet zag haar werkuren na 
de schoolsluiting de eerste we-
ken verdubbelen. En thuis nam 
de druk toe, doordat zij en haar 
man vanuit huis moesten wer-
ken en de kinderen ook de hele 
dag thuis waren en begeleiding 
nodig hadden bij hun school-
werk. Op privégebied waren er 
extra zorgen door ziekte in de 
familie. Nu iedereen gewend is 
aan de nieuwe situatie en de 
regels zo langzamerhand iets 
versoepeld kunnen worden is 
het inmiddels een stuk relaxter 
in huize Van der Werff.   

   Wurk en Privee 

Hoe is it mei…. 
Op de Eendrachts-
weg woont Neel de 
Haan. Op de vraag 
hoe het met haar 
gaat, antwoordt ze: 
“Goed, ik ferfeel my 

net”. Ze houdt van lezen, puz-
zelen en breien. ’s Morgens doet 
ze in bed haar gymnastiekoefe-
ningen om fit te blijven. De   
kinderen doen haar boodschap-
pen en maken in de tuin een 
praatje met haar. Maar binnen-
komen doen ze, op een enkele 
uitzondering na, niet. Uit voor-
zorg.  
Mw De Haan is nog fit, gaat elke 
dag een blokje om en verzorgt 
haar tuin zelf. Elke dag wordt ze 
gebeld door minstens één van 
haar kinderen uit Garyp, Droge-
ham of Duitsland. De tuin kan 
wel wat regen gebruiken, maar 
het mooie, zonnige weer was 
wel prettiger, voor een wande-
lingetje en wat werk in de tuin, 
vindt mw De Haan.   
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  Zondag  Moederdag 

 Bij de        
Petrushof 
brandt iedere 
avond een 
lichtje. Een 
lichtje voor 
iedereen die 

in deze donkere tijd geraakt is 
of wordt. Een lichtje en een 
korte tekst: 
“Om ons heen getuigt de na-
tuur van nieuw, troostend le-
ven van hoop en nieuw begin”. 

 

 

Petrushof 


