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De kerkenraad heeft het advies 
van de corona-werkgroep over-
genomen:  

 
Tot 1 september houden we 
geen kerkdiensten, maar 
zenden we iedere zondag de 
diensten uit via kerkdienst-
gemist.nl . Belangrijke reden is 
het advies van het RIVM om tij-
dens kerkdiensten niet te zin-
gen. Daardoor vervalt een be-
langrijk onderdeel van de ere-
dienst, namelijk de gemeentelij-
ke samenzang, lofprijzing. 
Wel is het mogelijk om voor bij-
zondere diensten een uitzonde-
ring te maken. Zo is er komen-
de zondag het afscheid van de 
aftredende ambtsdragers en de 
bevestiging van nieuwe ambts-
dragers. Deze dienst wordt door 
alle huidige en nieuwe ouder-
lingen, wijkassistenten en dia-
kenen bijgewoond. We blijven 
daarbij voldoen aan de 30 per-
sonen norm. 

Geen reguliere kerkdiensten in 
juni met 30 personen of vanaf 
juli met 100 personen. Dit bete-
kent dat in de zomermaanden 
alle uitzendingen zullen komen 
vanuit de Andreastsjerke. 

In de Andreas is een beamer, 
wat het mogelijk maakt om de 
liturgie (liederen en schriftlezin-
gen) steeds mee uit te zenden. 
De Petrustsjerke blijft echter 
wel beschikbaar voor rouwdien-
sten.  
In de kerkenraad ook veel 
waardering voor al het andere 
werk van de werkgroep en de 
kosters. Zo komen er voor de 
zalen en de kerkzalen de voor-
geschreven gebruiksplannen, 
met bijbehorende desinfectie-
protocollen. 
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Tekst van: 2 Korintiërs 3:5 

Niet dat wij van onszelf zo be-
kwaam zijn dat we dit als ons 
eigen werk kunnen beschou-
wen; onze bekwaamheid dan-
ken we aan God. 

In 2 Korintiërs wordt er ge-
schreven over het apostelschap. 
Het is misschien niet geheel te 
vergelijken met de taak van ou-
derlingen, diakenen en kerk-
rentmeesters, maar Paulus 
schrijft hier wel over zijn gevoel 
in het apostelschap.  

Komende zondag worden er vijf 
ambtsdragers in de gemeente 
bevestigd. Prachtig! Ze durven 
het aan te gaan, in het vertrou-
wen dat ze de kracht krijgen om 
het te mogen doen. Niet steu-
nend op een eigen bekwaam-
heid, maar God dankend dat hij 
nabij is. En dat is wat ik hen 
ook wens. Dat ze het werk met 

liefde en plezier mo-
gen doen voor de ge-
meenschap van Jezus 
Christus. Voor de 
kerk, voor ons allen. 
Zegen! 

 

 

 

Zondag is er de bevestiging 
van ouderling Aan Pander, 
wijkassistent Gerbrig Kobus 
en de diakenen Sjouk Raap, 
Rens Plantinga en Rienk Sib-
ma. Maar we zijn ook blij dat 
de ouderlingen Geartsje en 
Doeke Fokkema en Annie van 
der Bij hun periode hebben 
verlengd. In de dienst nemen 
we afscheid van ouderling 
Griet de Boer, diakenen Trien-
ke Pander en Klaas Bosma en 
voorzitter Douwe Tamminga. 
Volg de dienst via de 
livestream op kerkdienstge-
mist.nl  

Door de coronamaatregelen is 
er geen gezamenlijke af-
scheidsbijeenkomst van de ou-
derlingen, wijkassistenten, 
diakenen en kerkrent-
meesters. Dat gebeurt nu 
in “eigen” kring. Daarom 
in de laatste vergadering 
van de kerkenraad woor-
den van dank door Hayke 
Haanstra en een attentie 
voor de aftredende leden van 
de kerkenraad. Op hun beurt 
verrasten die de vergadering 
met gebak. De kerkrentmees-
ters nemen binnenkort in hun 
vergadering afscheid van de 
rentmeesters Tjitske Pebesma 
en Louisa Wijmenga. 

 

Om privacy-redenen, op de 
website geen persoonlijke be-
richten. 
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Op 28 juni organiseert de Tie-
nerdienst met Sietske Koole 
een tienerdienst voor de gehele 
gemeente. Oars en net oars! 
We hopen dat iedereen naar die 
dienst kijkt, want het is name-
lijk een bijzonder gebeuren.  

Groep 8 stapt die dienst over en 
het eindbedrag van het 40-
dagenproject wordt bekend ge-
maakt. De bakjes worden in de 
loop van deze weken dus nog 
door de kinderen opgehaald.  

Zit je in groep 8 en wil je graag 
meedoen? Dat kan zeker nog. 
Geef je dan deze week op bij de 
leiding van de Tienerdienst of 
bij Sietske. 

Anne en Auke de Vries houden 
van fietsen, passen graag op 
hun jongste kleindochter van 
ruim een jaar en Auke be-
steedt veel van zijn tijd aan de 
bloementuin en de moestuin. 
Ze zijn dankbaar dat ze beiden 
weer fit genoeg zijn om hun 
activiteiten op te pakken en 
hebben veel zin in een weekje 
vakantie. Naar Schoorl. Vorig 
jaar, na Annes oogoperatie zat 
een vakantie er niet in en het 
jaar ervoor was, door omstan-
digheden, de vakantie er ook 
bij ingeschoten.  

In april waren Anne en Auke 
allebei jarig en gelukkig kon-
den ze deze dagen vieren met 
hun kinderen en kleinkinderen. 
In de tuin. Dankzij het prachti-
ge weer!  

Anne de Vries-Sibma is blij dat 
haar ogen zo goed zijn hersteld, 
het was een spannende tijd na 
de operaties vorig jaar. Ze kan 
nu weer orgel- en accordeon-
spelen, fietsen, autorijden en 
alle andere dingen waarbij je je 
ogen zo hard nodig hebt. U kent 
Anne natuurlijk als organiste 
van onze kerkelijke gemeente. 
Eén keer per maand en tijdens 
begrafenissen bespeelt ze het 
orgel. Maar ze speelt ook regel-
matig voor de bewoners van 
Berchhiem en is bovendien or-
ganiste in Warten. En ze speelt 
accordeon, in Combo Fleur, met 
af en toe een optreden.  

Maar voor de bewoners van 
Berchhiem speelt ze al maan-
den niet meer. Anne kent veel 
bewoners van Berchhiem, met 
name âld-Garipers en ze vindt 
het heel erg voor de bewoners, 
die de afgelopen maanden geen 
bezoek mochten ontvangen. 
Veel bewoners snappen niet 
waarom hun familie niet meer 
komt.  

In Warten worden sinds het be-
gin van de crisis helemaal geen 
diensten meer gehouden. En 
ook de optredens van de accor-
deongroep zijn opgeschort. 

Hoe giet it mei... 

In wijk 11, waar Minie samen 
met Willy Goossen en Doeke en 
Geertje Fokkema het wijkteam 
vormt, worden er nog geen be-
zoekjes gebracht en ook het 
maandelijkse etentje in het 
Geahûs, waarbij Minie vrijwillig-
ster is, (g)iest ek mei, is voorlo-
pig stopgezet.  

Minie past elke week met plezier 
op de kleindochter van 9 maan-
den. Wouts moeder van 93, die 
nog zelfstandig woont, moest in 
de eerste weken van de crisis 
het bezoek van Wout en Minie 
missen, maar na een paar weken 
bleek het toch beter om het nor-
male bezoekpatroon weer op te 

pakken. Minie en 
haar man Wout 
kijken regelma-
tig naar de Gari-
per kerkdiensten 
op afstand, 
maar vinden 
het, net zoals 
velen met hen, 
wel jammer dat 
we geen eigen 
dominee heb-
ben, dat geeft 
toch meer bin-
ding. Ook het 
zingen in 

groepsverband wordt gemist, in 
de kerk en op het koor.  

De onderzoeken naar Minies ge-
zondheidsproblemen, eerder dit 
jaar, hebben niets opgeleverd. 
Ze moest hierdoor noodgedwon-
gen stoppen met het bezorgen 
van de ochtendkranten, wat 
eerst wel even wennen was, ver-
telt Minie: “ik bin in echt 
moarnsminske”. Voor Wout staat 
er begin juli een operatie voor 
een nieuwe heup gepland. Ver-
der gingen Wouts ritten op de 
melkauto de afgelopen maanden 
‘gewoon’ door.  

Minie en Wout willen in juni nog 
graag even met de caravan op 
vakantie, maar helaas zijn de 
sanitairvoorzieningen op de cam-
pings pas per 1 juli weer open. 
Het huren van een vakantiehuis-
je wordt nu door hen overwo-
gen. Maar thuis is het ook mooi.   

Minie van der Voorde brengt 
elke zaterdag de Nieuwsbrief 
rond. Minie doet bij de meeste 
mensen Efkes Byprate in de 
brievenbus, maar er is ook tijd 
voor een praatje, wanneer ze 
de mensen in de tuin aantreft. 
Volgens Minie wordt het weke-
lijkse nieuws van onze ge-
meente zeer op prijs gesteld.  

Yn petear mei... 

Geen voorzitter. Een gegeven 
dat in deze tijd helaas vaker 
voorkomt, ook in Garyp. Soms 
houdt het in dat een organisa-
tie besluit te stoppen. Is dat 
wat de protestantse gemeente 
van Garyp te wachten staat? 
Het antwoord is aan de ge-
meente(leden)? Wie pakken 
dit op? 

Voorzitter kerkenraad 

Tienerdienst 


