
 

 

 

De tekst van…    

kerkelijk werker     

Johanna Bloem 

18 feb. 2022 

Voorganger: ds. J.F. Kroon, 

Grijpskerk              

Organist: Anne de Vries 

Welkom en mededelingen     
Intochtslied, Psalm 84:1,2     
Stil gebed, votum en groet   
Gebed      
Luisterlied, Toekomst vol van 
hoop         
Kindernevendienst: Wy geane 
efkes út elkoar     
Lezing, Hebreeën 11:1 en Jaco-
bus 1:2-8       
Zingen, Liet 657:1-4, Frysk 
Verkondiging     
Zingen NLB 314: 2 en 3, Frysk 
Dankgebed en voorbede   
Slotlied NLB 675     
Zegen 

Liturgie 20 februari  

Een stukje uit een 
dagboek wat ik eerder 
deze week tegenkwam. 
 
Psalm 121:7 
De Here beschermt u tegen elk 
kwaad, 
Hij beschermt uw leven. 
 
Het was het eerste wat ik deed, 
nadat ik mijn huidige laptop had 
gekocht: antivirussoftware in-
stalleren. Dat is namelijk heel 
belangrijk leerde ik van mijn 
oom toen ik mijn eerste laptop 
kreeg. ‘Omdat,’ zo legde hij uit, 
‘die virusscanner je laptop con-
tinu scant op bedreigingen. En 
zodra er iets kwaadaardigs 
wordt aangetroffen, rekent de 
software ermee af, zodat je lap-
top weer is beschermg.’ 
Sindsdien heb ik dus altijd zulke 
software op mijn laptop. Alles 
om ervoor te zorgen dat hij  
veilig is. 
 
Weet je dat God eigenlijk     
hetzelfde doet voor jou als die 
anti-virussoftware voor mijn  
laptop? Want Hij waakt voort-
durend over je leven om kwade 
bedreigingen te detecteren. En 
als er zich dan één aandient, 
beschermt Hij je ertegen en zo 
zorgt Hij ervoor dat je leven 
veilig is. Het enige verschil is 
dat je niets hoeft te betalen 
voor Gods bescherming en dat 
die niet na enige tijd verloopt, 
zoals vaak het geval is bij     
anti-virussoftware.  
 
God beschermt je van nu tot in 
eeuwigheid. Bij en dankzij Hem 
ben je je leven lang veilig. 

Met het thema ‘Van U is de 
toekomst’ gaat het groothuis-
bezoek dinsdagochtend 22 
februari a.s. van start. We zijn 
heel blij en dankbaar dat ruim 
90 personen zich hiervoor 
hebben opgegeven. Fijn dat 
we elkaar weer kunnen en 
mogen ontmoeten om samen 
dit mooie thema te bespreken.  

We lezen uit Mattheüs 28: 16-
20. Er is een aantal  gespreks-
punten opgesteld o.a.: 
‘Toekomst, wat roept dit 
woord bij u op?’ Van U is de 
toekomst geeft een duidelijke 
verbinding tussen God en de 
toekomst. Waarom en hoe is 
dit belangrijk voor u? ‘De   
voltooiing van de wereld’, 
waar denkt u dan aan en wat 
verwacht u? ‘Ik ben met jullie, 
alle dagen ‘- wat betekent dit 
in uw dagelijks leven? ‘Ga op 
weg ‘… ,hoe geeft u gestalte 
aan deze opdracht? 

Alle gesprekken worden     
gehouden in één van de zalen 
van de Andreastsjerke en 
staan onder leiding van ds. 
Jacolien de Lange of kerkelijk 
werker Johanna Bloem. We 
hopen op fijne en waardevolle 
gesprekken.  

Nr.100 

Uitnodiging voor de jeugd-
dienst van 6 maart om 10:00 
uur. Voor de dienst is er koffie-
drinken. 
 
De dienst wordt voorbereid 
door: Ilze, Talitha, Anneke,  
Arjen, Sietse, Annie & Tsjikke. 
Samen hebben wij al veel    
plezier in de voorbereidingen en 
we hopen er met z'n allen een 
vrolijke en opbouwende dienst 
van te maken. Tijdens de dienst 
zal het verhaal van Jona      
centraal staan, maar meer kun-
nen we nog niet verklappen!  

Der is snein wer bernetsjerke. 
Wy begjinne fuort yn de eigen 
romte. 
Lieding: Trientsje, Bettie,   
Romke Jan. 

Efkes Byprate  

Groothuisbezoek 

Leef en laten leven! 



 

 

 

 

 

 

Twee jaar geleden, op 21 maart 
2020 verscheen de eerste editie 
van de ‘tijdelijke nieuwsbrief 
protestantse gemeente Garyp’, 
beter bekend als Efkes Byprate. 
Douwe Tamminga, de toenmali-
ge voorzitter van de kerken-
raad, gaf vorm en naam aan 
deze nieuwsbrief. Een tijdelijke 
nieuwsbrief, Omdat we niet 
meer gezamenlijk de eredien-
sten konden vieren en elkaar 
niet meer konden ontmoeten 
werd deze nieuwsbrief in het 
leven geroepen. Totdat alles 
weer ‘normaal’ zou zijn.  

Plannen voor een dergelijke 
nieuwsbrief waren er volgens de 
communicatiecommissie al veel 
langer, maar de uitvoering werd 
door de coronacrisis behoorlijk 
versneld. Inmiddels worden er 
wekelijks 435 nieuwsbrieven 
digitaal verstuurd en 75 papie-
ren exemplaren bezorgd.  

 

 

Inloop bij dominee 
 
Maandag middag tussen 14.00 
en 16.00 uur ben ik in de con-
sistorie aanwezig. 
Woensdagmiddag 23 februari 
moet ik, door een dubbele 
boeking in mijn agenda, ver-
stek laten gaan. 
hartelijke groet, ds. Jacolien 

 

De collecte deze zondag is 
bestemd voor de diaconie, 
eigen kerken eigen jeugd.                 

De diaconie gelden worden in-
gezet voor incidentele hulpaan-
vragen.  

Overige donatie mogelijkheden 
voor de wekelijkse collecten:     
- via bankoverschrijving naar 
rek. NL12 RABO 0362 7777 05 
van de diaconie      - via de 
collectebus bij de Spar      - 
via de Scipio App PKN Garyp 

Op dinsdagavond 22 februari 
om 19.30 uur komt de jonge-
rengespreksgroep / 25+ weer 
bij elkaar. 
Die leeftijd is trouwens 
best flexibel, tussen   
19 en 35 jaar.  
 
Thema: "Wil je God vinden?" 
We hebben drie avonden in de 
planning staan: 
God vinden in de Bijbel 
God vinden in preken 
God vinden in creativiteit. 
 
Wil je aansluiten? Doe even 
een berichtje naar Wia Marinus 
of ds. Jacolien. 

100 x Efkes Byprate Onlangs is er door de kerken-
raad besloten om de benaming 
‘tijdelijk’ boven de nieuwsbrief 
te laten vervallen. De overzich-
telijke weekinformatie in een 
kleurig jasje wordt door velen 
als positief ervaren en daarom 
zal Efkes Byprate blijven be-
staan, ook na corona.  

Efkes Byprate is een aanvulling 
op en geen vervanging van ons 
maandelijkse kerkblad Tsjerke-
weagen. Hierin staan veel    
uitgebreidere artikelen,      
pastorale mededelingen en  
privacy gevoelige onderwer-
pen. Beide zijn nodig om onze     
gemeenteleden zo goed moge-
lijk te informeren. 

Kopij voor Efkes Byprate kunt 
u op donderdagmiddag voor 
18.00 uur mailen naar: dou-
we.tamminga@kpnmail.nl of 
anja.t.kalverboer@gmail.com.  

Wilt u Efkes Byprate digitaal 
ontvangen? Stuur een mailtje 
naar: kerkburo@pkngaryp.nl. 

 Het eerste nummer van Efkes Byprate  

Jongerengespreksgroep  

Om privacy redenen worden op 
de website geen persoonlijke 
gegevens vermeld.  


