PAGINA 1

12 nov. 2021 nr. 86

Tijdelijke nieuwsbrief protestantse gemeente Garyp

Efkes Byprate
Liturgie 14 november

Gedachtenis overledenen

Voorganger: ds. Jaap Kraan
uit Burgum
Organist: Lummie Cordes

Op zondag 21 november, de
laatste zondag van het kerkelijk jaar staan we ’s ochtends
in de kerk stil bij de dierbaren
die het afgelopen jaar zijn
overleden. ’s Middags is er de
mogelijkheid om een kaarsje
te branden of troost en bemoediging te vinden in de
Petrustsjerke. De kerk is open
van 13.00-16.00 uur. Familieleden van overledenen zijn
welkom, maar ook iedereen
die behoefte voelt om op deze
manier hen te gedenken die u
al langer geleden in liefde hebt
moeten loslaten. Ds. Jacolien
de Lange en kerkelijk werker
Sietske Koole zullen deze
middag aanwezig zijn.

Welkom en mededelingen
Zingen Ps. 72: 1 en 4
Onze hulp en groet
Kyriëgebed
Zingen: glorialied 305: 1 en 2
Gebed
Lezen: 1 Kon. 21: 1 t/m 24
Zingen lied 310: 5
Verkondiging
Lied 836 via YouTube
Gebeden
Zingen lied 841: 1 en 2
Zegen + gezongen antwoord
Collecte

Geen gemeenteavond
De kerkenraad heeft na grondig
overleg besloten de gemeenteavond van 15 november a.s. tot
een nader te bepalen datum uit
te stellen.
De reden hiervan is dat in ons
dorp 'corona' behoorlijk om zich
heen grijpt. Zorg hierover (over
de kans op besmetting)
kan een belemmering zijn voor
het durven bijwonen van de
gemeenteavond. Terwijl het
juist belangrijk is, dat zo veel
mogelijk gemeenteleden in de
gelegenheid zijn om hun mening te geven. Als kerkenraad
willen we ook voorkomen dat
"de kerk" een besmettingshaard wordt. Daarbij speelt
vooral een rol dat we van plan
waren om in kleine groepjes te
discussiëren. Dat lijkt ons nu
niet verstandig te doen. Het is
heel moeilijk dan de veilige 1,5
m. te handhaven.
We beraden ons samen met
onze gemeenteadviseur
Jenneke Span over het vervolg
en zullen de gemeente daarover informeren.
Ook de vrijwilligersavond
die gepland stond op 19
november a.s. gaat om
dezelfde reden helaas niet
door.

In de hal van de kerk staan
grafkaarsjes die u op het graf
kunt zetten. In de kerk staan
op de viertafel waxinelichtjes
die u mag aansteken. U kunt
de kerk inkomen via de hoofdingang en vanwege Corona de
kerk verlaten via de nooduitgang. Wilt u rekening houden
met de 1,5 meter afstand en
wilt u de handen ontsmetten
bij de ingang?

De collecte deze zondag is bestemd voor de diaconie en
eigen kerk. De diaconie gelden
worden ingezet voor incidentele hulpaanvragen.
Overige 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

De tekst van …
dominee
Jacolien de Lange
Kristal
Ik ken het vooral
van kostbaar glasservies. Kristal
– bekend om zijn zuiverheid,
zijn helderheid. Een zuiver kristallen glas zingt, als je met je
vinger snel over de rand rondgaat. ‘Voorzichtig, níet breken!’
– ik hoor het oma nog zeggen.
Kristalnacht
Jaarlijks herdacht op 9 november. De nacht, dat het kristal
wél gebroken werd. Niet alleen
de mooie serviezen, maar ook
winkelruiten, huiskamerruiten,
de ramen van synagoges
werden verwoest met vuur en
geweld. Het kristal viel ten prooi
aan de wanklank van
georkestreerde woede.
Thora-rollen werden ontheiligd,
vrouwen misbruikt, mannen gedood, kinderen voor hun leven
getekend. Hulpdiensten werd
verboden de helpende hand te
bieden. Uit de scherven van die
nacht was het gruwelijk vervolg
al af te lezen: dodelijke haat,
die in de Shoah uiteindelijk
meer dan zes miljoen levens
eiste.
Nooit meer Kristallnacht. Voor
niemand! – is het motto van
landelijk herdenken.
Het brengt mij bij de woorden
van lied 997:
...en vele duizenden, ontheemd,
gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld,
voor dood, voor moord en
brand;
genade HEER, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!
Bezorger Efkes Byprate
We zoeken nog iemand die
iedere vrijdagavond of zaterdagmorgen Efkes Byprate op 11
adressen buiten de bebouwde
kom wil bezorgen. Graag contact opnemen met Klasien
Hoekstra (tel.06 46774400).

PAGINA 2

12 nov. 2021 nr. 86

Tijdelijke nieuwsbrief protestantse gemeente Garyp

Efkes Byprate
Corona maatregelen
Afgelopen week is de coronawerkgroep bijeen geweest en
adviseert de kerkenraad over
de coronamaatregelen in de
kerk. Sinds enkele weken meten we de luchtkwaliteit tijdens
de eredienst, een zgn. PPM
meting. Dit om de controleren
of de ventilatie voldoende is. Bij
de juiste PPM waarde is er
aanzienlijk minder kans op
verspreiding van het virus door
de lucht. Dit helpt alleen als er
wel voldoende afstand wordt
gehouden.We vragen zowel tijdens het in- en uitlopen als
tijdens de dienst om 1,50 meter
afstand te houden van personen
buiten uw eigen familie.
Voor bijeenkomsten in de kerk
gelden nu nog de volgende
regels:
a. altijd 1,50 afstand houden
b. advies om bij verplaatsingen
een mondkapje te gebruiken.
Dit naast de algemene regel dat
u bij klachten thuis blijft.
Vandaag is er opnieuw een
persconferentie van onze regering en meestal volgt binnen
enkele dagen een advies van de
landelijke kerk. Het kan zo
maar weer allemaal anders zijn.
We zijn dankbaar dat kerken
een mate van vrijheid hebben
in het treffen van maatregelen,
maar we hebben wel de verantwoordelijkheid voor veilige
bijeenkomsten. Laten we God
bidden om wijsheid hierin voor
de leiders van ons land en van
de wereld. Voor onszelf om deze tijd goed te kunnen duiden
en voor eenheid. Zoals we in
tijden van droogte bidden voor
regen, kunnen we nu bidden
om deze ziekte en wat er uit
voortvloeit, tot staan te brengen.
Nijs fan de bernetsjerke:
Snein 14 novimber ha wy wer
in lange tsjinst. Wy begjinne
fuort yn ús eigen romte.
Lieding: Trientsje, Betty, Marit
en Anyk.
Wy hoopje dat jimme allegearre wer komme.

Pastorale mededelingen

Het is u vast wel opgevallen:
Ds. Jacolien doet de pastorale
mededelingen gewoonlijk vóór
dankgebed en voorbede in
plaats van bij de afkondigingen. Hier hebben we als kerkenraad over gesproken, en
besloten om dit een vaste gewoonte te maken. Over de
achtergrond van deze keuze
leest u meer in de Tsjerkeweagen van december.
Wel vragen we uw aller medewerking: Wilt u aan uw wijkouderling of wijkcoördinator bericht doen bij opname in ziekenhuis of tehuis, en ook bij
thuiskomst?

Gisteravond hebben we de voedselbank-challenge gehad, wat een succes!!! De jongens en de meiden hebben ontzettend goed hun best gedaan, super!!!

WWJD
Na goed overleg heeft de
cathecheseleiding besloten om
het a.s zondag 14 nov niet
door te laten gaan. De reden is,
dat wij niet stilzitten en niet bij
elkaar uit de buurt kunnen blijven, we hebben/zoeken contact. Wij vinden het ook belangrijk om te zorgen voor onze
families, vrienden en kennissen.
Met
heel
veel
pijn in
ons

Geef dit
bericht
zoveel mogelijk door aan vrienden/vriendinnen!! We plannen
een volgende datum! Die komt
zeker!!!
Wer foar in part in lock down!
Werom nei dy aaklike tiid fan
foarich jier. It like sa moai te
gean: mear minsken yn tsjerke,
mear aktiviteiten, wer in gewoane Sinterklaas en Kryst. Allinnich dit sil net tafalle. As
tsjerke hawwe wy de twadde
gemeentejûn al trochskood nei
in lettere datum en ek de frijwilligersjûn sil yn’t earst net hâlden wurde. Kofjedrinke nei de
tsjinst, foar sa folle minsken in
moai momint, kin net mear plak
fine. En mei dit alles kin de
moed ús yn e skuon sakje, want
wa wit wat der mear komt. Iepenbieringen 6, de fjirde ruter
komt sa wol hiel ticht by. Allinnich der komme mear
haadstikken nei 6 en de Bibel
beslút mei: “Zie ik kom spoedig” Maranatha! En de nije Immanuel skuorkalinders foar
2022 lizze al wer te keap yn de
boekhannel.
Wat is it goed om yn dizze tiid
fan it jier dêr oer nei te tinken
en te witten dat de beheiningen
tydlik binne. Ut namme fan’e
Tsjerkerie wolle wy jimme in
protte krêft tawinskje yn dizze
tiid.

