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De earste fjouwer online    
vespers binne alwer foarby.    
Woansdei 19:30 oere sil de 
fiifde wêze en de wike derop 
de lêste en dan sitte wy alwer 
yn de stille wike. Mei Peaske 
sil Andrea Elzinga belidenis 
dwaan. Dûbel feest dus! 

Werelddiaconaat 

‘Here, Here, God, barmhartig 
en genedich, lankmoedig, grut 
fan goedertierenheid en trou’ :
(Ex. 34: 6) 

Wy moatte geduld hawwe, 
moed bewarje. It die my     
tinken oan dat âlde wurd 
‘lankmoedigheid’ dat neamd 
wurdt by de namme fan God. 
Yn Exodus 34 wurdt ferteld 
hoe God hiel ticht by Mozes 
komt en dan stiet der yn fers 
6: ‘Here, Here, God, barmhar-
tig en genedich, lankmoedig, 
grut fan goedertierenheid en 
trou.’ Lankmoedig - langmoe-
dig, mei in lang moed - yn de 
nije oersetting wurdt dat    
oerset as geduldich. Yn it   
Hebreeuws stiet der letterlik 
‘lange neusvleugels’, oftewol 
lange azem. Ja wy hawwe  in 
lange azem nedich. En wat is 
it dan goed om hieltyd wer nei 
de Boarne te gean, om leafde, 
genede en geduld yn ús op te 
nimmen, trou en waarachtig-
heid. Wat is it wichtich om út 
dy Boarne te libjen, oft it no 
giet om de pandemy of de  
ferkiezingen, om lânbou en 
natoer, om migraasje en     
rasisme of om de tige span-
nende situaasje yn Myanmar 
en op safolle oare plakken. 

Meikoarten ferfalt myn fêste 
telnr. yn Grins. Skilje jo by 
need of gjin need myn        
06- nûmer dy't yn de gids 
stiet of yn it tsjerkebledsje, as 
jo in ôfspraak meitsje wolle of 
my wat fertelle wolle. 

Ds. Tsjitske Hiemstra  

Voorganger: ds. J.G. Arens-
man uit Drachten      
Organist: Ineke Kooistra  

Inleidende muziek           

Welkom          

Aanvangspsalm 43: 3 en 4/

beamer - O Here God, kom mij 

bevrijden      

Stil gebed - Onze hulp - Groet    

Regels om naar te leven       

Lied 834: 1, 2 en 3/beamer - 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig 

Licht!         

 

 

 

Gebed om de hulp van Gods 

Geest        

Schriftlezing, Mattheüs 25: 14 

tm 30            

Lied 314: 1, 2 en 3/beamer– 

Here Jezus, om uw woord   

Verkondiging     

Antwoordlied 313: 1 en 5/

beamer – Een rijke schat van 

wijsheid      

Lied 912/beamer—Neem mijn 

leven, laat het, Heer       

Dankzegging en voorbeden   

Collectemoment          

Slotlied 315: 1, 2 en 3/beamer 

- Heb dank, o God van alle le-

ven        

Uitzending en zegen     

Uitleidende muziek  

     

Indonesië - Een beter inko-
men voor Javaanse boeren 

Op het indonesische eiland 
Java wonen veel boerengezin-
nen die nauwelijks kunnen 
rondkomen. Met steun van 
Kerk in Actie helpt de kerk 
boeren en boerinnen om een 
coöperatie op te zetten.    

Hierdoor zijn ze minder afhan-
kelijk van tussenhandelaren 
en krijgen ze een hogere prijs 
voor hun producten. Met het 
verdiende geld kunnen ze  
vervolgens weer betere land-
bouwmaterialen kopen. De 
kerk leert hen ook hoe je met 
zo weinig mogelijk chemicaliën 
en met biogasinstallaties   
goede landbouw bedrijft. 

Donatie mogelijkheden voor 
de wekelijkse collecten:     
- via bankoverschrijving naar 
rek. NL12 RABO 0362 7777 05 
van de diaconie               
- via de collectebussen bij de 
Spar of bij Slagerij Wagenaar   
– via de Scipio App PKN Garyp 
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Palmpasenstok  

 

 
 

Wanneer?   
Zondagmiddag 28 maart 
tussen 12.00 en 19.00 
Meedoen? 
* Jongeren van de basisschool 
(vanaf 10 jaar)  gaan in zelf 
samengestelde groepjes van 3-
4 of 5 kinderen onder leiding 
van een volwassene.  
De volwassene schrijft de 
groep in op onderstaande 
link. Je kunt je ook als gezin 
inschrijven. 

*De leeftijd van 12+ kan zich 
als duo of trio inschrijven op 
onderstaande link. 

https://calendly.com/pkngaryp/
paaschallenge2021 

Je kunt bij inschrijving kiezen 
voor een starttijd.  
Lees voordat je begint goed 
de instructie op de website: 
https://www.pkngaryp.nl/home 

P.S.: Als de animo groot en de 
kalender snel vol is, mail dan 
naar: haanstrah@hotmail.com 
We overwegen dan om deze 
paaschallenge ook nog op za-
terdag 3 april open te zetten.  

Paas Challenge Garyp 2021         

De Weg door Jeruzalem

 

Stel je voor dat je in een tijd-
machine kan stappen, terug 
naar het jaar 30 van onze jaar-
telling. Opeens loop je door de 
straten van Jeruzalem op zoek 
naar geheime aanwijzingen.  
 

Overal in Garyp kom je QR-
codes tegen en ga je het ge-
sprek aan met virtuele ge-
sprekspartners uit de tijd van 
Jezus. Je zit middenin het ver-
haal van Pasen. 
 

De PaasChallenge Garyp is be-
doeld voor jongeren van 10-18 
jaar en bestaat uit een combi-
natie van een QR-code speur-
tocht en een escaperoom met 
spel, puzzels en doe activitei-
ten. 
 

We organiseren het maken van 
de stokken op zondag 28 
maart om 9.30 uur achter de 
Andreastsjerke. We delen de 
groepen in zoals jullie dat ook 
op school gewend zijn.    
 
Normaal kon je gewoon in de 
kerk komen, dat is nu iets    
anders. Dit keer moet je even 
laten weten dat je komt.      
 
Aanmelden kan tot en met 
woensdag 24 maart. Dat mag  
bij Sietske: 06-25506618. Kijk 
snel op de website, er staat 
weer een filmpje online!  

Onze oud-kerkelijk werker 
Froukje Wesseling is vorige 
week geslaagd voor haar oplei-
ding Seminarium VEG aan de 
Vrije Universiteit te Amster-
dam. Dat betekent dat ze bin-
nen die kerken beroepbaar is. 
Onze felicitaties gaan uit naar 
Froukje. 

https://calendly.com/pkngaryp/paaschallenge2021
https://calendly.com/pkngaryp/paaschallenge2021
https://www.pkngaryp.nl/home
mailto:haanstrah@hotmail.com

