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Nieuwsbrief Extra 10
voor Pinksteren zondag 31 mei 2020

"Stuur eens een kaartje om te laten merken
dat je aan elkaar denkt. Zomaar aan je
buren of aan iemand waarvan je denkt dat
die het kan gebruiken."
Thuisblijven met Pit
Zolang we vanwege de coronamaatregelen geen
kerkdiensten of andere bijeenkomsten kunnen
houden, zal ik in deze nieuwsbrief iets van de
zondag proberen mee te geven.

Pinksteren: muziek aan de
vijver met 'luisterwijzer'
De Pinksterpicknick gaat niet door! In plaats daarvan
klinkt er op zondag 31 mei om 12.00 uur Pinkstermuziek
bij de vijver tussen De Opslach 12 en 42.
Vol enthousiasme hebben we als moderamen allerlei ideeën
geopperd om veilige vormen van vieringen te kunnen houden.
Op basis van recente onderzoeken naar het coronavirus blijkt
een viering in de openlucht op anderhalve meter afstand van
elkaar het veiligste en zo kwamen we bij de Pinksterpicknick.
Maar zoals het in tijden van corona wel vaker gaat, volgen de
veranderingen elkaar snel op: een nieuwsbericht over een
baptistengemeente in Duitsland waar een samenkomst,
ondanks de maatregelen die ze genomen hadden, toch een
besmettingsbron is gebleken. Daarnaast kwamen er vanuit de
kerkenraad vragen en twijfels. Daarom zijn we de
noodverordening, de uitzonderingen voor kerkdiensten en de
onderzoeken naar het coronavirus opnieuw gaan bestuderen.
Om zo voorzichtig mogelijk te zijn, lijkt het ons daarom beter
om de Pinksterpicknick te vervangen door 'Pinkstermuziek met
luisterwijzer'. Hiermee gaat deze Pinksterviering sterk lijken op
wat er met Pasen gebeurde, toen Anke van Gorkum met haar
bugel Paasmuziek vanaf haar erf speelde en mensen op veilige
afstand luisterden. Nu met Pinksteren komt hier een soort
liturgie in de vorm van een 'luisterwijzer' bij.
(vervolg op achterkant)
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De
'preek
kalender'
Zondag 31 mei
Pinksteren - 50e Paasdag
Psalm van de zondag
Lied 68
antwoordlied 668
Schriftlezingen
Ezechiël 11:17-20
Psalm 104:25-35
Handelingen 2:1-24
Johannes 14:23-29

Kerkdienst
Omrop
Fryslân
Zondagmorgen om 10.00 uur is er
op Omrop Fryslân een kerkdienst
vanuit Franeker. Voorganger is ds.
Hinne Wagenaar van Nijkleaster,
waar we met winterwerk op
bezoek zijn geweest.
Link naar de liturgie:
Liturgie 31 mei
(Degenen die de nieuwsbrief per email
ontvangen, klik op de onderstreepte
tekst "Liturgie 31 mei" en u wordt
automatisch naar de liturgie gebracht.
Degene die de mail op papier
ontvangen, kijk op de site
www.omropfryslan.nl/
programma/tsjerketsjinst-op-tv en
klik in de tekst onder het kopje
"liturgy fan # maaie" op het blauwe
en onderstreepte woordje "hjir".)

NIEUWSBRIEF EXTRA

VOOR ZONDAG 31 MEI 2020

Vervolg Pinksteren

Mededelingen

Door deze aanpassingen duurt het veel korter dan een picknick, is het
nog makkelijker om anderhalve meter afstand te houden en zorgen we
zo voor meer veiligheid, rekening houdend met de wettelijke kaders.
Let zondag alstublieft op de volgende zaken:
• Hardop of uit volle borst meezingen kan gevaar opleveren. Denk
daarbij ook aan de wind!
• Er is geen toilet beschikbaar.
• Kom kort van tevoren en ga na afloop meteen weer naar huis.
Alle normale coronaregels gelden hier uiteraard ook:
• 1,5 meter afstand tussen personen of 'huishoudens'.
• Als u moet hoesten of wat grieperig voelt: thuisblijven!
• Valt u in een risicogroep, wees dan extra voorzichtig.
Een vriendelijk verzoek aan alle omwonenden van de vijver om vanaf
eigen erf mee te luisteren. Zo ontstaat ruimte voor anderen om er op
veilige afstand bij te kunnen zijn. Bij een kerkdienst mogen tot 1 juli
maximaal 30 personen aanwezig zijn, exclusief medewerkers. Als we
ons dat getal rond de vijver voorstellen, is er meer dan genoeg ruimte
voor de mensen die normaal ook naar de kerk komen.
Bij deze nieuwsbrief vindt een aparte 'Luisterwijzer' om mee te nemen
naar de vijver en voor uzelf te lezen. Als u vanwege welke reden dan
ook niet in staat bent de Pinkstermuziek te beluisteren, dan biedt deze
Luisterwijzer de mogelijkheid om toch Pinksteren te vieren. Tip: Zoek
naar de aangegeven liederen op Youtube. Als u op de titel zoekt zult u
allerlei uitvoeringen vinden.
Een inspirerend en troostvol Pinksteren toegewenst!
Uw Ryptsjerker om utens,
Ds. Peter Pit

In de leeftijd van 85 jaar is op vrijdag
29 mei overleden ons gemeentelid
m w. I J . E p e m a -Ti j s m a v a n d e
Bennema State in Hurdegaryp. Zij
verbleef de afgelopen jaren in deze
zorginstelling en de laatste dagen
ging het snel achteruit. De afscheidsdienst is op woensdag 3 juni om
13.30 uur in de kerk van Ryptsjerk
waarin ds. Pit zal voorgaan. Vanwege
de corona-maatregelen vindt alles in
besloten kring plaats. We wensen de
nabestaanden veel sterkte toe.

Digitale viering Pinksterfeest
Veenklooster
In samenwerking met streekomroep
RTV NOF wordt op Pinkstermaandag
1 juni 2020 om 10:00 uur een
bijzondere dienst via televisie en
online uitgezonden. Voorganger is
ds. Aalderink en muzikale medewerking van de band Lighthouse. De
viering is te volgen via het HD
digitale tv-kanaal 20 bij Kabelnoord
(wie daar geen geluid heeft kiest SD
kanaal 934) of via www.rtvnof.nl.
Info: www.pinksterfeest.com

Geen drempeldienst…

Voor actuele informatie kijk op onze eigen site:
ryptsjerk.protestantsekerk.net
of op de site van de PKN onder het thema coronavirus:
www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus

BEREIKBAARHEID

HULP NODIG?

van ds. Peter Pit

Als u door ziekte geen kans ziet
boodschappen te doen of als er
een ander klein klusje nodig is,
kunt u bellen met Anja de Jong
0511-432067 of mailen naar
jonganja@gmail.com

dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag tussen ongeveer 13.00
uur -16.00 uur op 0512-540984
en e-mail: dspkpit@gmail.com

Overlijden mw. IJ. Epema-Tijsma
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…maar toch willen we de basisschoolverlaters iets doen toekomen.
Zijn er leeftijdsgenoten die niet op
basis-school Alpha zitten maar toch
in aanmerking komen? We horen het
graag!
We hopen en bidden dat we gezond
blijven of worden en dat we als
gemeenschap de warmte en troost
van elkaar mogen ervaren door de
Bron van Warmte, Leven en Liefde
die in en bij ons is.
Namens het moderamen,
Douwine Reitsma, scriba

