
 

 



Voorwoord 
 
Een goed verhaal (thema 2020) kan volstaan met veel betekenissen. Een verhaal            
kan mooi, een doordenker of een verhaal met een diepere betekenis zijn. Voor de              
één zal het waardevol zijn en voor de ander niet goed genoeg. Zo is het ook met                 
deze gids die we tot stand hebben gebracht. We wilden het een informatief karakter              
geven, over ons kerkelijk- en maatschappelijk leven in Garyp.  
 
De aanleiding voor deze gids is dat wij op zoek zijn naar een predikant(e) voor onze                
gemeente. Misschien bent u wel die predikant(e) die wij zoeken.  

Durft u samen met onze kleurrijke gemeente op zoek te gaan naar het goede verhaal               
over God en zijn Zoon Jezus en het werk van zijn Heilige Geest. Het verhaal wat er                 
toe doet.  

We hopen dat u met veel plezier door de gids bladert en dat deze uitnodigt om                
samen met u in gesprek te gaan.  

 

Namens de beroepingscommissie, 

Gerda Veenje Samplonius. 

 

 

 

 

 Zijn dood gedenken wij  

 Zijn opstanding belijden wij  

 Zijn komst verwachten wij  

 Maranatha. 
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1. Kerkelijk Leven 
 
1.1 De PKN gemeente van Garyp 
Vanaf 1887 kende Garyp twee kerkelijke gemeenten, een Hervormde en een           
Gereformeerde. Sinds 2006 zijn we PKN, nadat we al gedurende tientallen jaren            
langzaam en planmatig naar elkaar toe waren gegroeid. Dat begon in 1965 met een              
kanselruil en leidde in 1993 tot de vaststelling van een stappenplan om ‘via een              
geleidelijk stapsgewijs proces te komen tot een federatief samengaan van beide           
kerken’, tot uiteindelijk één PKN gemeente. 
 
Op de speciale website: www.pkngaryp.nl kunt u alles lezen over onze kerk en             
gemeente. 
 
De PKN-gemeente van Garyp is een typische Friese plattelandsgemeente, waar          
vernieuwingen goed mogelijk zijn en waar met respect naar het verleden wordt            
omgezien. Het Heilig Avondmaal is een open avondmaal waar iedereen, ook           
kinderen welkom zijn. Er is, als gevolg van beleidskeuzes van onze gemeente, door             
de kerkenraad een speciale commissie ingesteld. Deze heeft zich een aantal jaren            
verdiept in het thema ‘het zegenen van andere relaties dan die van man en vrouw’.               
Vervolgens zijn er gespreksavonden voor alle gemeenteleden georganiseerd. Naar         
aanleiding hiervan heeft de kerkenraad in 2019 besloten dat ook ‘andere relaties’ in             
onze kerkgemeenschap welkom zijn en er ruimte kan worden geboden om hun            
huwelijk in onze kerk te laten zegenen.  
 
 
1.1.1 Missie en visie  
Waar staan wij voor (missie)? 

Als PKN Garyp zijn we met elkaar verbonden door het geloven in en het zoeken naar 
God, de Zoon en de Heilige Geest. Door woord en daad laten we zien, dat we een 
actieve gemeente van Christus willen zijn. 

Waar gaan we voor (visie)? 

- We zetten in op groei, qua geloofsverdieping, betrokkenheid en enthousiasme 
van onze leden en dat geldt voor jong en oud; 

- We zien om naar elkaar, zijn betrokken op elkaar en verdraagzaam ten opzichte 
van elkaar; 

- Er is regelmatig contact tussen de leden. In samenkomsten op zondag en/of door 
de week, door bezoekwerk en het organiseren van allerlei activiteiten; 

- We zijn een gastvrije gemeente die mensen binnen en buiten de gemeente in 
geestelijke en materiële nood ondersteunt; 

- Als geloofsgemeenschap maken we het evangelie zichtbaar in woord én daad in 
ons gehele dorp en de samenleving; 
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- We heten mensen van binnen en buiten de gemeente welkom en laten ze 
kennismaken met de kerk(elijke gemeenschap) en de christelijke geloofstraditie; 

- Onze organisatorische vormen en daarmee verbonden onze huisvesting passen 
bij de hedendaagse/ toekomstige cultuur en leefwereld; 

- We hebben passende vormen en instrumenten voor ‘vorming en toerusting’; 

- Ook op langere termijn kunnen we aan onze personele en financiële 
verplichtingen voldoen. 
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1.2 De kerkdiensten 
De PKN gemeente van Garyp beschikt over twee kerkgebouwen: De uit 1838            
daterende voormalige Hervormde Kerk, nu ‘Petrustsjerke’ genoemd. Deze in 2007          
gerenoveerde kerk met ca. 200 zitplaatsen staat aan de Lytse Buorren. De in             
1962/’63 vernieuwde voormalige Gereformeerde Kerk met ca. 600 zitplaatsen aan de           
Greate Buorren, noemen we nu de ‘Andreastsjerke’.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andreastsjerke (met links de pastorie)  Petrustsjerke 
 
 
Tijdens de morgendiensten is er voor de allerkleinsten kinderoppas; voor de leeftijd  
van 4 t/m 12 jaar is er de bernetsjerke “It Anker”. Vanuit beide kerken zijn de                
diensten te beluisteren via de kerktelefoon. In verband met Corona kunnen de            
gemeenteleden in deze tijd de diensten volgen via de livestream. In de            
Andreastsjerke wordt gebruik gemaakt van een beamer.  
 
De kosterfunctie wordt vormgegeven door een groep van vaste vrijwilligers. Onze           
gemeente beschikt over 3 vaste organisten die bij toerbeurt de diensten begeleiden. 
 
Er worden een aantal speciale diensten gehouden te weten: 

➢ avondmaaldiensten 
➢ bid - en dankstonddiensten 
➢ kerk-school-gezinsdiensten 
➢ ontmoetingsdiensten 
➢ tienerdiensten 
➢ startdienst activiteiten winterseizoen 
➢ evangelisatiediensten met o.a. tentdienst en openluchtdienst 
➢ overstapdienst groep 8 
➢ stille week-vesperdiensten 
➢ kerstnachtdienst 
➢ Israëlzondag 
➢ zendingsdienst 
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1.3 Overzicht ledenbestand 
Op 21 maart 2020 is bij PKN Garyp het aantal doopleden 445 en het aantal               
belijdende leden 500. Onderstaand een schema met leeftijdsopbouw van onze          
gemeente vastgelegd op 21 maart 2020 (van 34 geregistreerden hebben we geen            
geboortedatum). 
 
Leeftijd  
(in jaren) 

Dooplid Belijdend lid Anders 
betrokken 

Totaal 

0 t/m 9 39 0 59 98 
10 t/m 19 106 0 56 162 
20 t/m 29 104 3 22 127 
30 t/m 39 66 12 18 96 
40 t/m 49 49 67 17 133 
50 t/m 59 42 130 9 181 
60 t/m 69 21 118 15 154 
70 t/m 79 13 106 4 123 
80 t/m 94 6 65 9 80 

 
 

1.4 Wijkteams 
Onze gemeente is verdeeld in 17 wijken, met per wijk gemiddeld 34 adressen. 
In elke wijk is een wijkteam werkzaam, bestaande uit de wijkouderling/assistent, 
wijkdiaken en 2 wijkdames/-heren. 
 
 
1.5 Jongerenactiviteiten 
Bernetsjerke ‘it Anker’ 
Iedere zondagochtend is er bernetsjerke (kinderkerk): een       
samenvoeging van kinderdienst en zondagsschool. De      
bernetsjerke is er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Op de            
eerste en derde zondag van de maand komen de kinderen niet           
in de eredienst. Zij hebben dan een complete eigen viering          
achter de Andreastsjerke. Op de andere en/of bijzondere zon-         
en feestdagen verlaten de kinderen alleen tijdens de        
schriftlezing en preek de dienst. De bernetsjerke mag tot op heden gemiddeld 15             
kinderen verwelkomen. Soms misschien 3, maar op andere momenten zomaar 25.  
 
Tienerdienst 
Naast de Bernetsjerke is er op de eerste zondag van de maand ook Tienerdienst. Dit               
is voor de kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar.  
 
Jeugdclubs 
In het winterseizoen is er om de week voor de jeugd van 11 t/m 16 jaar clubavond. 
De jeugdclubs organiseren 2 maal per jaar ontmoetingsdiensten. Met dankstond          
wordt een inzameling van voedingsmiddelen georganiseerd voor 
de voedselbank. 
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Foto’s van een clubavond 
 
 
Catechese 
Er wordt catechese gegeven aan de volgende groepen: 

➢ Basiscatechese voor groep 8 van de basisschool 
➢ Huiscatechese voor jongeren van de klassen 1 t/m 5 V.O. 
➢ Catechese voor jongeren v.a. 17 jaar en ouder 
➢ Eventueel belijdeniscatechese 

 
 
1.6 Overige activiteiten 
Er zijn nog diverse andere activiteiten binnen de gemeente waar aan deelgenomen 
kan worden: 

➢ Belijdenisgespreksgroep 
➢ Huiskamergesprekken 
➢ Bijbelgespreksgroep 
➢ Het wekelijkse gebedsuur (gebedskring) 
➢ Gespreksgroep jonge ouders-geloofsopvoeding 
➢ Ouderenochtenden in de Seniorenflat ‘t Sintrum’ 

 
➢ Commissie DANZ 

DANZ staat voor Diaconale Armoede en NaastenZorg. De        
commissie is op initiatief van de PKN opgericht en is in           
beweging voor de inwoners van Garyp, door de inwoners van          
Garyp. Het doel is het vervullen van een signaal- en          
intermediaire functie tussen alle inwoners van Garyp door        
netwerken op te bouwen rondom ziekte, armoede, eenzaamheid. Zo reageert de           
commissie op hulpsignalen uit het dorp, door voedselpakketten uit te delen, een            
dorpsbewoner te bezoeken om eenzaamheid iets te verzachten, voor te lezen aan            
wie dat niet meer kan, noem maar op. In de commissie zitten, de huisarts, een               
vertegenwoordiger van de basisschool, een wijkverpleegkundige, een dorpsgenoot        
en een vertegenwoordiger  van de PKN gemeente.  
 

➢ Kerkblad 
Het kerkblad ‘Tsjerkeweagen’ wordt bij ieder huis van Garyp maandelijks bezorgd. 
 

  

PKN Garyp 2020 
7 



➢ Nieuwsbrief ‘Efkes Byprate’ 
Om de gemeente in de Corona tijd op de hoogte te houden krijgen de              
gemeenteleden elke week een nieuwsbrief met actualiteiten over het pastoraat, de           
kerkdiensten etc. Ook worden de gemeenteleden erbij betrokken, zo is er elke week             
een interview met een gemeentelid te lezen.  
 

➢ Liturgisch bloemstuk 
Passend bij de hoogtijdagen van het kerkelijk jaar wordt een bloemstuk gemaakt            
door een speciaal daartoe ingestelde commissie. 
 

➢ Bloemengroet 
De wekelijkse bloemengroet is bestemd voor o.a. zieken en alleenstaanden.          
Wanneer een gemeentelid overlijdt, krijgt de familie als blijk van meeleven een bos             
bloemen. 
 

➢ Gemeenteavond 
Tweemaal per jaar wordt er een gemeenteavond georganiseerd. In het voorjaar over            
de   huishoudelijke zaken e.d. en in het najaar over een actueel thema. 
 

➢ Huisbezoek 
Gemeenteleden kunnen aangeven of zij de voorkeur geven aan een groothuisbezoek           
of een persoonlijk huisbezoek. 
 

➢ Zustergemeente 
Er is sinds 1982 contact met een zustergemeente in Premnitz in Duitsland.  
 

➢ Zending 
Vanuit de PKN gemeente Garyp wordt het zendingswerk van Theo en Jinke de Jong              
in Zuid Afrika ondersteund. Hun missie is bouwen aan een hoopvolle toekomst voor             
de  kinderen en jongeren in Zuid Afrika met het geloof in Jezus Christus als basis.  
 

➢ Werkgroepen 
Vanuit de kerkelijke- en dorpsgemeenschap zijn er verschillende werkgroepen actief: 
● Kerk en Israël 
● Zuid-Afrika 
● Roemenië 
● Help mij Leven 
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1.7 Kerkelijke Organisatie 
Op voordracht van gemeenteleden worden door de kerkenraad ouderlingen,         
diakenen en wijkassistenten gevraagd. De leden van het college van          
kerkrentmeesters worden door de kerkenraad benoemd. Per functiegroep wordt er          
eens per maand vergaderd door ouderlingen, diakenen en het college van           
kerkmeesters. Eén keer per maand vergadert de voltallige kerkenraad. 
De voorzitters van de kerkenraad, ouderlingen, diaken en het college van           
kerkrentmeesters, een jeugdouderling, de scriba, de predikant en de pastoraal          
werker vormen samen het moderamen van onze kerkelijke gemeente van Garyp.           
Daarnaast zijn er voor specifieke taken verschillende commissies/werkgroepen        
actief.  
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1.8 Predikantsplaatsen  
Onze gemeente is vacant vanaf 1 juli 2019. Tijdelijk is ds. Tjitske Hiemstra benoemd              
als ambulant predikant. Onze pastoraal werker is Sietske Koole-de Boer.  
 
De nieuw te beroepen predikant, kunnen we een 100% functie aanbieden  
in onze gemeente. Onze gemeente heeft een eigen pastorie, deze staat naast de             
Andreastsjerke. 

 
 

1.9 Gebouwen 
De kerkgebouwen zijn reeds genoemd. Tegenover de Petrustsjerke staat het          
verenigingsgebouw ‘de Jefte’. Naast de Jefte is de aula van de begrafenisvereniging.  
In de gebouwen achter de Andreastsjerke zijn diverse ontmoetingsruimten. 
 

 
 

De Jefte       De gebouwen achter de Andreastsjerke  
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1.10 Wat voor gemeente willen we zijn 
We belijden dat Jezus Christus voor al onze zonden aan het kruis is gestorven, de               
dood overwon en de derde dag weer is opgestaan. Door te geloven in Jezus Christus               
mogen wij zijn genade ontvangen en daarmee het eeuwige leven. Als zeer bijzonder             
geschenk heeft God ons de Heilige Geest gegeven. 
 
We zijn veelkleurig en dat betekent dat we op verschillende manieren vorm en             
inhoud kunnen en mogen geven aan onze geloofsbeleving en geloofsovertuiging. Wij           
zijn als gemeente steeds weer op zoek naar vormen van gemeente zijn, die passen              
bij de huidige en toekomstige tijd. 

 
We vinden het pastoraat (het omzien naar elkaar in alle omstandigheden van het             
leven) en de zondagse prediking zeer belangrijk. Erediensten mogen verschillend          
van vorm en inhoud zijn, zodat zoveel mogelijk Garipers zich betrokken voelen bij het              
samen gemeente zijn. 

 
Er moet ruimte zijn voor de onderlinge ontmoeting. Van belang is dat er activiteiten              
worden georganiseerd voor alle leeftijdsgroepen. Dat kan d.m.v. gezamenlijk         
koffiedrinken, nabesprekingen, gespreksgroepen voor jonge ouders etc. Er moet         
aandacht zijn voor de jongere generatie met name jeugd, jonge gezinnen en 30-50             
jarigen. Wij vinden het belangrijk dat zij ruimte krijgen om op hun wijze het samen               
gemeente zijn te beleven en te bevorderen.  
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1.11 Profielschets nieuw te beroepen predikant  

 
 
Profiel nieuwe predikant:  
Wij zoeken een predikant die met ons 

- wil blijven groeien in onze relatie met God, daarin de kracht van de Heilige Geest               
ervaart en leeft vanuit de genade die wij door Jezus Christus als onze Verlosser              
hebben gekregen. Verkondigingen vanuit Gods Woord zijn voor ons daarin het           
uitgangspunt. 

- onderdeel van een trouwe en liefdevolle dorpsgemeente wil zijn. Door met elkaar            
te delen, om te zien naar elkaar, door het inzetten van verschillende gaven en              
daarbij elkaar te enthousiasmeren in geloof. 

- een open en gastvrije dorpskerk wil zijn, getuigend van de liefde van God, het              
verlossende werk van Jezus en omziend naar naasten en de ander in de wereld. 
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1.12 Taken predikant 
Wij zoeken een predikant die ... 
 
Pastoraat/gemeentewerk 
- betrokken is en midden in de gemeente staat; doelgroepen-pastoraat actief          

ondersteunt; 
- makkelijk benaderbaar is; 
- om kan gaan met de veelkleurigheid en verschillen in geloofsbeleving in de            

gemeente; 
- groepen als catechese en verdiepingscursus kan toerusten; 
- visie heeft voor gemeenteopbouw; talentgericht is samen met de kerkenraad; 
 
Vieringen 
- een duidelijke Bijbelse boodschap heeft, en deze pakkend en actueel kan           

overbrengen; flexibel kan zijn in de vormgeving van de orde van dienst; 
- de visie goed kan uitdragen; 
 
Vaardigheden 
- weet in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen door o.a. te zoeken            

naar andere vormen van kerk-zijn/verbinden die de huidige generatie aanspreekt          
en boeit;  

- gericht is op samenwerking, zowel met de pastoraal werker, als in de            
samenwerking met groepen; 

- van harte meewerkt aan een open, gastvrije en toekomstgerichte gemeente; 
- op een positieve en creatieve wijze onze gemeente weet te motiveren en aanzet             

tot actieve deelname aan het gemeenteleven; 
- bijzonder affiniteit heeft met jongeren en de midden generatie; 
 
 
1.13 Taken pastoraal werker 
Binnen onze gemeente is naast de predikant een pastoraal werker werkzaam.  
In de periode van de voorgaande predikant waren de wijken evenredig verdeeld en             
had een ieder een eigen deel van het pastoraat, met de daarbij behorende             
uitvaarten. Daarnaast heeft de pastoraal werker de Bernetsjerke ’t Anker mee           
opgezet, en verzorgt nog altijd het materiaal en rust de leiding toe. Tevens verzorgt              
de pastoraal werker activiteiten met school. Te denken valt aan de pinksterviering,            
basiscatechese, kerk-school-gezin-vieringen.  
 
Bij uitzondering gaat de pastoraal werker voor in de erediensten, alleen met            
bijzondere diensten en in samenwerking met de predikant. Te denken valt aan de             
startzondag en de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  
 
Nu onze gemeente vacant is, is de pastoraal werker tijdelijk naar 32 uren gegaan.              
De pastoraal werker verzorgt nu het pastoraat voor de gehele gemeente, met alle             
bijkomende uitvaarten. Daarnaast biedt de pastoraal werker nu ook ondersteuning          
aan groepen als catechese, ouderenochtenden en gespreksgroepen. De pastoraal         
werker zal teruggaan naar 16-20 uren. Hoe de pastorale verdeling zal zijn, zal nog              
nader worden bekeken door de kerkenraad.  
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1.14 Pastoraat  
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Jezus Christus. Het is                
de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden                
van het leven. We denken hierbij aan het bezoeken bij sterfgevallen,          
(ernstige/langdurige) zieken, nieuw ingekomenen, zeer bijzondere jubilea en        
gemeenteleden 80+. 
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2. Het dorp Garyp 
  
Garyp behoort tot de gemeente Tytsjerksteradiel en ligt in de          
Friese Wouden. Het dorp ligt centraal in de provincie Fryslân met           
Leeuwarden en Drachten op nog geen 20 kilometer afstand. Mede          
door nieuwbouw blijft het dorp in ontwikkeling. Momenteel telt         
Garyp rond de 1900 inwoners. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het dorp staat sinds 2017 één van de grootste zonneparken van Nederland. De              
Enerzjy Koöperaasje Garyp, van en voor de inwoners, zet zich in voor            
energiebesparing en het opwekken van duurzaam geproduceerde energie, waarbij         
de opbrengsten ten goede komen aan het eigen dorp. Garyp wil als eerste dorp van               
Nederland aardgasvrij worden. In het informatiecentrum, it Enerzjyhûs, worden         
bewoners hierbij begeleid. 
 
Vijf of zes keer per jaar verschijnt in de brievenbus van de Garipers De Rabbelskûte,               
dit is de dorpskrant van Garyp. Hierin zijn verschillende advertenties en           
mededelingen over diverse bedrijven, organisaties en verenigingen van het dorp te           
vinden. Ook staan in De Rabbelskûte interviews met nieuwe bewoners en andere            
leuke en interessante informatie over Garyp en haar inwoners.  
 
Voor meer informatie over Garyp en actuele zaken kunt u terecht op de uitgebreide              
website van het dorp (www.garyp.nl). 
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It Enerzjyhûs 
 
 
2.1 Voorzieningen 
2.1.1 Basisvoorzieningen 
Voor de basisbehoeften kunt u ruimschoots in Garyp terecht. Zo heeft het dorp een              
supermarkt en een slager. Tevens heeft het dorp een huisartsenpraktijk met een            
eigen apotheek. De thuiszorg heeft een vestiging in hetzelfde gebouw als de            
huisarts. Daarnaast bevindt er zich in het dorp een fysiotherapiepraktijk met           
gelegenheid om te sporten in het fitnesscentrum. Het dorpenteam dat zorgt voor            
persoonlijke ondersteuning heeft zitting in it Geahûs (het dorpshuis). 

 

Huisartsenpraktijk en het kantoor van de       Fysiotherapiepraktijk 
thuiszorg   

It Gea hûs 
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2.1.2 Onderwijs 
Er bevindt zich één school in het dorp; Christelijke basisschool ‘de Wrâldpoarte’.            
Voor concrete informatie kunt u terecht op de site van de school            
(www.dewrâldpoarte.nl). Voor de allerjongste kinderen heeft de peuterspeelzaal een         
eigen onderkomen in de school. Daarnaast is er kinderopvang en zijn er gastouders             
in het gehele dorp te vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Wrâldpoarte (achter- en voorkant) 
 
 
2.1.3 Vrije tijd 
Er zijn in Garyp vele mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding. Zo is het mogelijk je bij              
verschillende clubs en groepen aan te sluiten. Zo kun je voetballen, korfballen,            
gymnastieken, tennissen, volleyballen, fietsen, schaken, kaarten, biljarten, schieten,        
vissen, schaatsen, volksdansen, toneelspelen, zingen en kun je je aansluiten bij het            
muziekkorps, het zwembad (recent vernieuwd en door het dorp gerund), de           
Fûgelwacht, de Amnestywerkgroep, de Christelijke plattelandsvrouwen, teveel om op         
te noemen. Vele activiteiten vinden plaats in en achter It Geahûs. 
 
Tevens kunt u in het nabijgelegen (6 km) watersport dorp Earnewâld genieten van             
het watergebied, de gezellige terrasjes en kunt u de prachtige natuur van het             
nationaal park de Alde Feanen ervaren. 
 
In Garyp vinden diverse evenementen plaats. Zo vieren we het Sinterklaasfeest, zijn            
er op Koningsdag diverse activiteiten waaraan dorpsbewoners kunnen deelnemen,         
wordt er een kerstmarkt en dorpsfeesten georganiseerd en zijn er jaarlijks diverse            
uitvoeringen van de muziek-, toneel- en zangverenigingen.   
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