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De tekst van …….. 

pastoraal werker  

Sietske Koole 

Deuteronomium 31:8 

De HEER zelf gaat voor           
je uit, hij zal je bijstaan en geen 
moment van je zijde wijken. 
Wees niet bang en laat je door 
niets ontmoedigen. 

Het nieuwe normaal…. Maar wat 
als je steeds meer begint te 
verlangen naar dat wat je ge-
wend was. Premier Rutte maakt 
ons steeds weer duidelijk dat 
we met 1,5 meter afstand gaan 
leven; in alles. Het bij elkaar 
komen, zoals we gewend waren 
zal er nog heel lang niet zijn. De 
pijn van dat wat we missen was 
al voelbaar, maar het inzicht dat 
het echt nog heel lang gaat du-
ren, daalt ook steeds verder in. 
Toch hoop ik, net als Mozes in 
de tijd het Israëlische volk 
moed insprak, met recht dat u 
hoop blijft houden! Wees niet 
bang en laat u niet ontmoedi-
gen. De Heer is nabij! Houd de 
mooie initiatieven vol. Deel en 
ontvang in Zijn liefde.  

Pastoraat 
Steeds meer wordt duidelijk 
dat we over moeten gaan naar 
een ‘nieuw normaal’. Dat heeft 
nogal wat gevolgen. Als kerk 
kunnen we die op dit moment 
nog niet overzien. Daarbij 
wachten we ook keurig op uit-
spraken van het rijk.  
Maar het gevoel van het nieu-
we normaal kan u misschien al 
wel persoonlijk raken. Dat het 
begint te beangstigen of een-
zaam maakt. Dat u zich zorgen 
maakt. Of u dacht geen hulp 
nodig te hebben, in de hoop 
dat het snel voorbij zou zijn. 
Wij benadrukken dat u ons te 
allen tijde kunt benaderen, al 
is het maar voor een praatje. 
U kunt contact opnemen met 
uw wijkbezoekers, ouderling of 
met Sietske. 

 

 

Zonnebloem-
wedstrijd!  

We hebben niet veel contact 
met elkaar en dat is jammer. 
Maar vergeten doe ik jullie ze-
ker niet. Nou leek het me zo 
leuk dat jullie iets hebben, wat 
je aan de kerk doet herinneren. 
Daarom heb ik bedacht dat ik 
een wedstrijd wil gaan houden. 
Een zonnebloemwedstrijd. Een 
zonnebloem heeft als betekenis: 
de mens die zich naar het Licht 
keert. Bijzonder toch! Wij willen 
ook graag bij Jezus horen. 
Wie mee wil doen kan zaadjes 
bij mij bestellen, dan doe ik die 
in de brievenbus. Daarna vraag 
ik soms om een tussenstand en 
dan weten we half augustus wie 
gewonnen heeft! Met natuurlijk 
een prijs! Bestellen kan via de 
app, mail of telefoon. Ik ben 
benieuwd. Groetnis! Sietske 

Hey jongens en  
   meiden 

Collecte 19 april 
Onderwijs voor kansarme 
kinderen.  
In India worden duizenden kas-
teloze Dalit-kinderen gediscrimi-
neerd en buitengesloten. Kerk in 
Actie wil via deze kinderen het 
onderdrukkende kastensysteem 
en de cirkel van armoede door-
breken. Tijdens voor- en na-
schoolse bijeenkomsten krijgen 
Dalit-kinderen huiswerkbegelei-
ding en sportlessen. Zo krijgen 
ze meer zelfvertrouwen en ver-
beteren hun schoolprestaties. 
Ook wordt veel aandacht ge-
schonken aan de thuissituatie 
van de kinderen. Collecteer mee 
om de armoede onder de Dalits 
in India te doorbreken. 

Collectebussen 
In de collectebussen 
bij Spar Bijlsma en 
Slager Wagenaar 
kunt u naast uw bij-
drage voor de col-
lecte ook andere 

zaken doen. Wilt u ons iets 
vertellen, of voor iemand een 
voorbede vragen, of heeft u 
een ander verzoek, laat het 
ons weten. Doe uw bericht in 
een gesloten envelop in de 
bussen. De bussen worden 
iedere zaterdag door de diaco-
nie geleegd. In een eerdere 
nieuwsbrief stond een ver-
keerd rekeningnummer van de 
diaconie. Het moet zijn:                        
NL12 RABO 0362 777 705 

Video-diensten 
Komende zondag 19 april komt 
de video kerkdienst niet vanuit 
de Andreastsjerke maar uit 
Hoogeveen. En de overdenking 
is van onze oud-predikant 
H.Rooze. De video is opgeno-
men in Hoogeveen. U krijgt 
zondagmorgen weer een mail 
met de link naar de video. 

Live-diensten  
Als alles volgens plan verloopt 
kunnen we met ingang van zon-
dag 3 mei de diensten vanuit de 
Andreastsjerke rechtstreeks uit-
zenden. De kerkrentmeesters 
hopen dat dan de benodigde 
apparatuur voor live streaming 
is geïnstalleerd. Wat blijft is dat 
we met zeer weinig mensen in 
de kerk aanwezig zullen zijn. 
In een volgende nieuwsbrief 
meer informatie over hoe u de 
uitzendingen kunt volgen. 

            MELDPUNT                                                  
foarelkoar@pkngaryp.nl 
       is voor alle Garipers 
Voor burgers, boeren en       
buitenlui. Voor ondernemers, 
ZZP-ers en Flexwerkers. 
In deze corona tijd er zijn voor 
elkaar! Van gesprek tot hulp. 

https://bijbel.eo.nl/bijbel/deuteronomium/31/#DEU-031-008
mailto:foarelkoar@pkngaryp.nl


Ouderlingen 

De ouderlingen hebben iedere 
14 dagen een vergadering en 
niet zoals gebruikelijk was, één 
keer per maand. Al is de wijze  
van vergaderen veranderd, de 
onderwerpen zijn hetzelfde ge-
bleven: pastoraat en het onder-
steunen van de wijkteams. 
Iedere ouderling maakt deel uit 
van één of meerdere wijk-
teams. Tijdens het ouderlingen-
beraad worden dan ook aan-
dachtspunten van wijken be-
sproken en met pastoraal wer-
ker Sietske Koole afgestemd. 
De wijkassistenten maken deel 
uit van het ouderlingenberaad. 
De wijkteams hebben veelvul-
dig telefonisch contact met 
meerdere gemeenteleden/ 
dorpsgenoten. Heeft u ook be-
hoefte aan een gesprekje of 
aan een luisterend oor en u 
bent (nog) niet benaderd door 
het wijkteam? U kunt/mag ook 
zelf contact opnemen met uw 
wijkouderling of het wijkteam. 
U ziet ons dus niet, maar we 
willen er wel zijn voor u. Na-
mens het ouderlingenberaad 
allen een goede en gezegende 
week gewenst. 

In wijk 1 is Tineke 
Hamburg-Veenstra 
wijkdame samen met 
Janneke van der 
Meer. Griet de Boer-
Nijhuis is ouderling en 
Klaas Bosma diaken. Op het mo-
ment is het niet verstandig om 
de ouderen in de wijk te bezoe-
ken en daarom hebben de da-
mes besloten om, om de beurt 
één keer in de drie weken met 
een telefoontje naar het wel en 
wee van de senioren in de wijk 
te informeren. Volgens Tineke is 
er gelukkig niemand die hele-
maal geen bezoek krijgt, de kin-
deren komen af en toe langs en 
doen boodschappen. Maar de 
meeste ouderen blijven wel 
thuis, uit voorzorg. De sfeer is 
over het algemeen redelijk posi-
tief, geklaagd wordt er weinig. 
De meeste oudere Garipers in 
wijk 1 vermaken zich met lezen 
en televisiekijken. Maar de 
tweede Paasdag was voor som-
migen wel een moeilijke dag, de 
kinderen waren de eerste Paas-
dag al op bezoek geweest en het  
weer was triest. Dan duurt een 
dag erg lang! Maar het is ook 
een tijd van bezinning, even 
rustig aandoen en omzien naar 
elkaar, aldus Tineke.    

Yn petear mei wyk 1 Hoe is it mei…. 

Fam. Kooistra, Westerein 
De vier kinderen in het gezin 
Kooistra zijn de laatste maand 
allemaal de hele dag thuis. De 
jongste telg, Riemer, vindt dat 
wel gezellig, al  zijn zussen de 
hele dag thuis. Maar hij begint 
de peuterschool nu wel te mis-
sen, vertelt zijn moeder Gooits-
ke. Annyk, de oudste, gaat al 
naar de middelbare school en 
krijgt schriftelijk en online les. 
Dit was eerst erg wennen, maar 
ze heeft de smaak nu te pak-
ken. Mare en Ylse zitten op de 
basisschool en hebben thuis be-
geleiding nodig bij hun huis-
werk. ’s Morgens om 9 uur zit 
iedereen aan tafel om huiswerk 
te maken. Structuur is erg be-
langrijk. Gooitske werkt zelf in 
de kinderverpleegzorg en dit 
gaat natuurlijk gewoon door. 
Haar man Tjitte werkt bij Hotel 
Princenhof in Earnewâld, waar 
nu weinig bedrijvigheid is. Als 
mede-eigenaar is er echter bin-
nen en buiten nog genoeg te 
doen, van schoonmaken tot al-
lerlei klusjes in de tuin. Maar ze 
hopen net als iedereen dat het 
niet zo lang meer duurt voordat 
er weer gasten kunnen komen. 
Al zal het dan waarschijnlijk nog 
niet weer als vanouds zijn, 
maar veel kleinschaliger en 
aangepast. De familie Kooistra 
is sportief en gaat graag te 
skeeleren en te hardlopen. En 
dat mag nog wel!  
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Betaalapp 
De diaconie hoopt de komende 
weken een App te introduceren 
waarmee u met behulp van uw 
mobiele telefoon bijdragen kunt 
overmaken voor de collectes. 
De App wordt in samenwerking 
met de kerkrentmeesters geïn-
stalleerd.  
Er zijn reeds op kleine schaal 
testen uitgevoerd. In één van 
de volgende nieuwsbrieven 
meer informatie over deze nieu-
we mogelijkheid om uw dona-
ties aan de diaconie en de kerk 
over te maken. 

Open luchtdienst 
De openluchtdienst op 21 juni 
bij de Fonejachtbrug gaat niet 
door. Dit is besloten in goed 
overleg met de protestantse 
gemeente van Warten. 

40 dagen project 
Het 40-dagen project blijft. Wel 
worden de bakjes met geld voor 
kansarme kinderen in Brazilië 
pas opgehaald als de corona 
maatregelen dat mogelijk ma-
ken. Waarschijnlijk na 1 juni. 

Bootreisje 
Het  bootreisje van de diaconie 
van 11 juni gaat niet door. Goe-
de hoop dat we volgend jaar wel 
uit varen kunnen gaan.  

 

Er wordt de laatste weken heel 
vaak naar de website gekeken. 
Het aantal paginaweergaven 
van gemiddeld 480 per week is 
gestegen naar bijna 1700 per 
week. Dat is ruim 3,5 keer va-
ker. De “berichten van Sietske” 
staan met 160/week boven aan. 

 


