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De wandelingen op maandag 
en dinsdag gaan niet door.  

Tankewol! 

Psalm 22:2a 

Mijn God, mijn God 
waarom hebt U mij verlaten?  

Garyp ademt zwaar. Er is veel 
verdriet, machteloosheid en  er 
zijn grote zorgen. Zoveel liefde 
voelbaar, wat eenieder zo 
kwetsbaar maakt. Eigen diep 
verdriet van nu of juist langer 
geleden wat weer zo voelbaar 
wordt. Het in de put zitten en 
God aanroepen. Maar het ge-
voel hebben dat de gebeden 
niet meer aankomen. In diep 
verdriet is niets menselijks ons 
vreemd. Het is Jezus zelf die 
deze woorden ook herhaald 
vanuit de psalmen. Hij was het 
die ons liet zien dat ook die g 
evoelens ons kunnen overko-
men.  

Het mag. Door deze woorden 
mogen we ons bewust zijn dat 
we nog altijd God aanroepen, 
dat we onze hulp van Hem ver-
wachten, maar door diepe duis-
ternis niet weten hoe. Hij is het 
die ons ziet. Ook in het donker-
ste en diepste dal. Na deze 
woorden verdreef het Licht het 
duister. Licht van hoop en 
kracht. Laten we als gemeente 
bidden voor hen die de woor-
den even niet meer vinden en 
Gods nabijheid zo nodig zijn. 
‘Heer, wees hen nabij die U nu 
zo nodig hebben. Amen.’ 

De collecte zondag 28 maart 
2021  is bestemd voor de diaco-
nie en eigen kerk. De diaconie 
gelden worden ingezet voor in-
cidentele hulpaanvragen via      
- bankoverschrijving naar rek. 
NL12 RABO 0362 7777 05 van  
de diaconie           
- via de collectebussen bij de 
Spar of bij Scipio app         
- via de Scipio App PKN Garyp 

Voorganger:  dhr. P. Hollander 
uit Leeuwarden      
Organist: Anne de Vries 

Welkom       
Votum en groet     
Zingen, Lied 883, 1 en 2 , Groot 
is uw trouw, o Heer    
Gebed      
Video          
Schriflezing, math. 8 : 18-22 
Zingen, Opwekking 313         
Verkondiging          
Luisterlied, Op die heuvel daar-
ginds           
Dankgebed en Voorbede   
Collectemoment     
Zegen 

Gerda Veenje-Samplonius is út 
namme fan ús gemeente en 
tsjerkeried bedankt en yn it 
sintsje set fanwege har jier-
renlange, trouwe tsjinst as 
preekfoarsjenner. Mear as 10 
jier hat sy dit eltse wike foar 
PKN Garyp dien.  

Troch dit belangrike wurk wat 
foaral “achter de coulissen” 
dien wurdt, soarge sy der foar 
dat der eltse snein in dûmny 
yn ús tsjerke kaam te preek-
jen. We binne tankber en bliid 
dat Liesbeth en Dirk-Jan van 
der Meulen dizze taak oernim-
me wolle.  

De organisatie van de Paas-
challenge heeft besloten om 
deze activiteit vanwege de 
verdrietige omstandigheden 
bij meerdere families in het 
dorp een week uit te stellen. 
Op Paaszondag 4 april van-
af 12.00 uur kunnen jullie als 
gezin of als groepje van 2 of 3 
jongeren (12+)  meedoen aan 
de QR code speur/puzzeltocht. 
Iedereen die zich al heeft in-
geschreven willen we ver-
zoeken om zich opnieuw in 
te schrijven via de website: 
www.pkngaryp.nl  
Daarop staat ook alle informa-
tie die jullie nodig hebben om 
mee te doen. 

IK BIN DER FOAR DY. 
Enkele weken  geleden heeft u 
een folder gekregen over het 40 
dagen project. 
Dit jaar sparen wij voor een 
project in Bangladesh. Broeder 
Wim de Wolf woont en werkt 
onder de armen in dit land. Hij 
heeft met hulp van andere Ne-
derlandse broeders al diverse 
projecten opgezet, o.a. voor 
kinderen met een verstandelijke 
beperking, opvang van straat-
kinderen, vrouwen met een be-
perking een locatie gegeven om 
te naaien en te breien. Het geld 
komt rechtstreeks bij broeder 
de Wolf terecht. Alle geld gaat 
naar de projecten. 
Helaas mogen de kinderen 
dit jaar niet met hun spaar-
doosjes bij u langs komen, 
maar u kunt geld doneren op 
rek.nr NL12RABO0362777705 
t.n.v.  diaconie PKN met ver-
melding project 2021. 
 
De kinderen mogen niet bij de 
deuren langs, maar ze willen 
wel heel graag aan het project 
meewerken. Op school is een 
actie gestart en worden lege 
statiegeld flessen gespaard. De 
opbrengst komt ook ten goede 
aan het project. Heeft u lege 
flessen? Geef ze aan de buur- 
kinderen mee. 


