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De tekst van …….. 

pastoraal werker  

Sietske Koole 

Handelingen 1: 9 
Toen hij dit gezegd had,      
werd hij voor hun ogen omhoog 
geheven en opgenomen in een 
wolk, zodat ze hem niet meer 
zagen.  

Komende donderdag is het He-
melvaart. Een wat minder 
groots gevierde feestdag. Ter-
wijl het wel een heel bijzonder 
gebeuren moet zijn geweest. De 
leerlingen bleven namelijk nog 
een lange periode naar de he-
mel staren.  
Na de opstanding had Jezus zijn 
leerlingen nog 40 dagen her-
haaldelijk gesproken en hen 
vertelt over het koninkrijk van 
God en over de Heilige Geest. 
Het was de leerlingen gezegd, 
en Hij kon gaan.  
Voor de leerlingen was nu een 
periode aangebroken van wach-
ten. De leerlingen gingen met 
elkaar in een soort quarantaine. 
Ze sloten zichzelf op. Wachtend 
op Gods Geest. Wachtend, maar 
niet passief. Nee biddend. Ver-
trouwend op wat Jezus hen be-
loofd heeft. Het is niet geheel te 
vergelijken, aangezien wij al 
mogen leven met de Heilige 
Geest, maar in ons wachten 
moeten we niet passief zijn.  
Bid tot God. Voor de wereld en 
zijn mensen, voor uw familie en 
uzelf, maar dank ook iedere dag 
voor de kleine twinkelingen van 
hoop en troost.  

Beroepingswerk Tsjerketsjinsten 

Beamerpresentatie 

Zondag is de rechtstreekse uit-
zending vanuit de Andreas-
tsjerke. In de dienst wordt het 
gedachtenissteentje van ons 
overleden gemeentelid Gerlof 
van der Kooij in de Omega ge-
plaatst. 
Donderdag is het Hemelvaarts-
dag en de dienst is dan in de 
Petrustsjerke. Ook deze dienst 
wordt via kerkdienstgemist.nl 
rechtstreeks uitgezonden. 
Het is een Fryske dienst met als 
voorganger dominee R.van 
Dam uit Buitenpost. 

Collecte zondag  

Met ingang van morgen heeft u 
voortaan de teksten van de be-
amer groot in beeld op het 
scherm van uw TV of computer. 
Dat komt doordat de presen-
taties niet langer via de camera 
van de livestream worden uitge-
zonden, maar rechtstreeks van-
uit de beamer. Dit is mogelijk 
geworden omdat de kerkrent-
meesters een “switch” hebben 
geplaatst tussen beamer en de 
livestream. 
De liturgieën worden daarom 
niet meer meegenomen in de 
nieuwsbrieven. 

De coronamaatregelen hebben 
ook invloed op de voortgang 
van het werk van de beroe-
pingscommissie. Maar met be-
hulp van mailcontact en beeld 
vergaderen wordt stug door-
gewerkt aan het formuleren 
van de profielschetsen en het 
maken van een wervende in-
formatiegids. 
Na bespreking en vaststelling 
van de profielschetsen door de 
kerkenraad, kan dan het echte 
beroepingswerk beginnen. 

Solvabiliteit 
Zoals bekend moet de classis 
instemmen met het benoemen 
van een nieuwe dominee. Men 
toetst of we als gemeente vol-
doende solvabel zijn om een 
dominee te betalen. Afgelopen 
maandagavond hebben de 
kerkrentmeesters de afge-
slankte kerkenraad geïnfor-
meerd over de huidige en toe-
komstige financiële positie van 
onze gemeente. 
Dankzij de recente verhogin-
gen van de vrijwillige bijdra-
gen, kunnen we de eerste ko-
mende jaren een volledige do-
minee betalen. Maar is dat ook 
mogelijk voor een langere pe-
riode? Ja, maar dan moeten 
de vrijwillige bijdragen wel 
ieder jaar voldoende verhoogd 
worden om de kostenstijgin-
gen te kunnen betalen.  

Vacante periode 
Beroepingscommissie, kerk-
rentmeesters en kerkenraad 
doen hun best om in deze   
coronatijd de voorbereidingen 
voor het beroepingswerk zo 
snel mogelijk af te ronden. 
Maar we moeten nadenken 
over mogelijk een lange va-
cante periode.  
Per 1 september gaat dominee 
Le Cointre met pensioen. En 
pastoraal medewerker Sietske 
Koole begint na de zomer met 
een studie theologie. Zij gaat 
dan weer terug naar een 
werkweek van 22 uren.  
De kerkenraad denkt dan ook 
na over wat de mogelijkheden 
zijn om een lange vacante pe-
riode te overbruggen. 

Coronamaatregelen 
De coronamaatregelen worden 
de komende weken enigszins 
verruimd. Zo mogen we onder 
strenge voorwaarden in de 
maand juni erediensten voor 
maximaal 30 personen houden. 
En in de maand juli voor maxi-
maal 100 personen. 
Een werkgroep van rentmees-
ters, kosters, diaken en ouder-
ling gaan de komende week be-
kijken wat de mogelijkheden 
zijn voor onze gemeente. In 
een volgende nieuwsbrief ver-
tellen we wat mogelijk is. 

Hey jongens en meiden 
Vrijdag 15 mei heb ik voor jullie 
op de website een nieuwe bij-
drage geplaatst. Kijk maar snel. 
Veel plezier. Groetnis! Sietske. 

Komende zondag is de collecte 
bestemd voor eigen kerk en het 
diaconale werk in Garyp. 
Donderdag (Hemelvaartsdag)  
wordt ook gecollecteerd voor 
eigen kerk en diaconie. U kunt 
uw donatie voortaan ook over-
maken via een collecte app. 
Meer informatie over deze mo-
gelijkheid op pagina 2. 

Uit de gemeente 
Om privacy redenen op de web-
site geen persoonlijke berichten. 



    Collecte-app 

Vanaf nu kunt u uw collectegel-
den ook doneren via de Scipio 
App van onze kerk. De Scipio 
App is beschikbaar op uw mo-
biele telefoon en/of tablet/ipad. 
De Scipio App is te installeren 
via Google Play Store (Android) 
en de App Store (Iphone). 

Na installatie van de App wordt 
gevraagd uw e-mailadres (moet 
bekend zijn bij de kerkadmin-
stratie) en een eigen wacht-
woord in te geven. Vervolgens 
maakt u een code aan. Deze 
cijfercode dient u elke keer bij 
het opnieuw opstarten van de 
app, of wanneer u uw persoons-
gegevens wilt inzien, opnieuw in 

te geven. Voor 
een uitgebreide 
instructie kijk 
op de website 
van Scipio: 
aan de slag 
met de Scipio 
app. 

 
U kunt gebruik maken van de 
app door het menu linksboven 
in het scherm te openen. Via 
het menu item collecte kunt u 
een tegoed opwaarderen, indien 
uw banknummer bij ons bekend 
is. Dit tegoed is vergelijkbaar 
met het gebruik van collecte-
bonnen. U maakt via de App 
een bedrag over naar het be-
kende bankrekeningnummer 
van de kerk. Vervolgens kunt u 
per collectedoel een bedrag in-
geven. Op deze wijze kunt op 
eenvoudige wijze doneren. 
 
Indien de installatie of het ge-
bruik van de Scipio App  proble-
men oplevert, neem dan contact 
op met Wietze Haanstra, 06-
53720751.   

   Yn petear mei ...    Hoe is it mei... 
Wiepkje Hoekstra 
(Brandsmaloane) zit in het 
laatste jaar van het Vmbo, 
leerweg Kaderberoepsgericht
(kb) en zou deze maand mei 
examen moeten doen. Maar we 
weten allemaal dat dit nu niet 
mogelijk is. Gelukkig heeft ze 
haar tentamens goed gemaakt 
en krijgt ze toch haar diploma. 
Volgend jaar gaat ze de oplei-
ding tot klasse-assistent vol-
gen, in Drachten. Wiepkje geeft 
aan dat ze ‘het’ de eerste twee 
weken nog wel leuk vond, maar 
inmiddels niet meer zo. Ze doet 
nu thuis wat klusjes voor haar 

vader en moeder, die beide ge-
woon aan het werk zijn. Haar 
zusje Baukje is ook de hele dag 
thuis en zus Anna zit in Austra-
lië. Met haar vriendinnen heeft 
Wiepkje veel contact via de so-
ciale media en er is nu gelukkig 
wel weer wat ruimte om af en 
toe wat af te spreken, het lief-
ste buiten. Wiepkje’s bijbaantje 
in Earnewâld bij Princenhof is  
komen te vervallen en of de 
vakantie van de familie Hoek-
stra in Italië nog doorgaat, dat 
is zeer de vraag.  
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De coronamaatregelen gelden 
ook voor de middenstand. 

Wij mogen niet klagen, zegt 
Pals Wagenaar. Er komen nog 
genoeg klanten in de slagerij, 
ook nieuwe klanten mogen we 
verwelkomen. De mensen ge-
ven gehoor aan de oproep om 
de plaatselijke middenstand te 
steunen. “Mar it cateringge-
dielte leit op ‘e kont”, vertelt 
Pals ook. Barbecues en feestjes 
worden nu natuurlijk niet geor-
ganiseerd, af en toe een bbq 
voor 4 personen, dat is alles. De 
klanten houden zich over het 
algemeen goed aan de regels. 
Afstand houden, maximaal twee 
klanten in de winkel en het ont-
smetten van de handen is voor 
de meeste mensen geen pro-
bleem. Een enkeling uitgezon-
derd natuurlijk.  
En er zijn ook enkele ouderen 
waar Pals elke week een bestel-
ling brengt. Hij zet dit op de 
stoep neer, belt aan en wacht in 
de auto tot de deur opengaat. 
Afstandelijk, maar wel te doen. 
En nu het rustig is op caterings-
gebied heeft Pals tijd om wat 
nieuws te bedenken en uit te 
proberen. Dus let u in de winkel 
op de specialiteiten! 
Pals en Jelly Wagenaar zien hun 
kinderen veel minder vaak dan 
normaal en de nog hele jonge 
kleinkinderen helemaal niet. 
Maar gelukkig kan er gebeld, 
geappt en geskypet worden. De 
jongste dochter, Yga, woont nog 
thuis en de oudste dochter is 
hoogzwanger, zij komt nu hele-
maal niet op bezoek en hoe het 
zal gaan met de bevalling, het 
kraambezoek e.d. is nog even 
afwachten. Wel vreemd, maar 
het is niet anders.   

Hoe is it mei … 

Website 
Onze website wordt in deze 
coronatijd heel veel bezocht. 
Niet alleen door Garipers, maar 
ook van buiten het dorp. Daar 
zijn we heel blij mee. Om de  
bezoekers, vooral van buiten 
Garyp, een goed beeld te ge-
ven van onze protestantse ge-
meente, werkt onze communi-
catiecommissie aan een verde-
re actualisering van de websi-
tes. Een moderne website is 
een visitekaartje bij het beroe-
pingswerk.  

https://www.youtube.com/watch?v=FmjfSwXOfdY

