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De tekst van …….. 

pastoraal werker  

Sietske Koole 

Marcus 11: 24 

Daarom zeg ik jullie: alles waar-
om jullie bidden en vragen, ge-
loof dat je het al ontvangen 
hebt en je zult het krijgen. 

Biddend brengen Jezus’ leer-
lingen nu hun tijd tot Pinksteren 
door. Eerder schrijft Marcus al 
over de kracht van bidden. Je-
zus vertelt de leerlingen daar-
over net na zijn binnenkomst in 
Jeruzalem. Heb vertrouwen, 
twijfel niet, zegt Jezus hen dan. 
Na Jezus’ hemelvaart brengen 
de leerlingen de periode met 
elkaar door in de afwachting 
van de Heilige Geest. Ze twijfe-
len niet. Zij geloven dat ze het 
al ontvangen hebben, maar 
wachten. Ze wachten in ver-
trouwen. Wachtend op Gods 
Geest die tot op de dag van 
vandaag nog altijd met ons is.  

   Hoe is it mei... 
Aan de tele-
foon vertelt 
Foppe Hoek-
stra dat hij blij 
is dat hij nog 
zo fit is, goed 
voor zichzelf 
kan zorgen en 
genoeg om 
handen heeft. 

Verder deelt hij mee dat naast 
lezen, puzzelen een passie van 
hem is, hij graag te fietsen 
gaat en wanneer het hard 
waait, een stukje te wandelen. 
Hij voegt hieraan toe, “mar 
myn knibbels wurde wol min-
der”. Hoekstra vertelt ook dat 
dat hij bij één van de pake-
sizzers Spotify op de mobiele 
telefoon had gezien en dit leek 
hem ook wel wat. Met Spotify 
ben je verzekerd van een 
(bijna) onbeperkte keuzemo-
gelijkheid uit allerlei muziek-
stijlen. Maar voor een goed 
geluid is het natuurlijk wel van 
belang dat de muziek over de 
boxen van de geluidsinstallatie 
gaat. Zoon Sytze heeft dit in 
orde gemaakt. Foppe Hoekstra 
houdt vooral van klassieke mu-
ziek, maar ook koren en korp-
sen hebben zijn interesse. 
Hoekstra is twee keer gelukkig 
getrouwd geweest, daar denkt 
hij graag aan terug, maar het 
gemis is er ook. Foppe heeft 
veel familie en met zijn ver-
jaardag in december is het al-
tijd een drukte van belang. Ge-
lukkig was hij in december ja-
rig, nog voor de corona-tijd. 
Vandaag de dag is het per-
soonlijke contact met de fami-
lie mondjesmaat en vindt bij 
voorkeur buiten plaats. Foppe 
Hoekstra is altijd een trouwe 
en serieuze kerkganger ge-
weest en zet zich al ruim 35 
jaar in voor het kerkblad 
Tsjerkeweagen. Hij is een trou-
we kijker van de ‘eigen’ Gari-
per kerkdiensten, geen enkele 
opgenomen of live uitgezonden 
dienst heeft hij gemist! En ook 
naar andere uitzendingen op 
Omrop Fryslân en de EO kijkt 
hij graag.   

 

 Op de website 
zijn afgelopen 

woensdag 4 links met kinder-
programma’s voor deze week 
gedeeld. 

Hey jongens en  
   meiden 

     Moderamen 

De kerkenraad heeft de financi-
ële overzichten van 2019 vast-
gesteld. De betreffende jaarre-
keningen, waaronder die van de 
kerk, de diaconie en de Pe-
trushof, worden nu door scriba 
Iemkje de Boer gebundeld tot 
één (digitaal) geheel. De gebun-
delde jaarrekeningen worden de 
komende tijd gemaild naar alle 
gemeenteleden waarvan het 
mailadres bekend is bij de rent-
meesters. Als gevolg van de co-
ronamaatregelen kunnen de 
jaaroverzichten pas na de zomer 
gecontroleerd worden. Tot dan 
zijn ze dus nog niet formeel 
vastgesteld.  

Komende zondag en de zondag 
daarop worden de namen van 
de nieuwe leden van de kerken-
raad aan de gemeente meege-
deeld. De nieuwe leden – 1 ou-
derling, 3 diakenen en 1 wijkas-
sistent- worden zondag 7 juni 
bevestigd. Op dinsdag 2 juni is 
er na lange tijd in het Andreas-
gebouw weer een vergadering 
van de gehele kerkenraad. We 
nemen dan als kerkenraad af-
scheid van de vertrekkende le-
den. Meer over de nieuwe leden 
van de kerkenraad in het ko-
mende nummer van                      
Tsjerkeweagen.  

Voor diaconie en eigen kerk. De 
diaconieopbrengst gaat naar het 
werelddiaconaatproject:  

Nieuwe kansen voor straat-
kinderen in Oeganda. In de 
Oegandese hoofdstad Kampala 
leven duizenden kinderen op 
straat, om te bedelen. Ze gaan 
niet naar school, worden uitge-
buit en mishandeld. Kerk in Actie 
werkt samen met drie organisa-
ties, die straatkinderen opvan-
gen, proberen hen te herenigen 

met hun fa-
milie, zorgen 
dat ze weer 
naar school 
gaan. Ze 
werken ook 
aan preven-
tie. Graag 
uw gift: 

-  via bankoverschrijving naar 
bankrek. van diaconie NL12 
RABO 0362 7777 05 
-  in collectebussen bij de Spar of 
Slagerij Wagenaar 
-  via de nieuwe Scipio App. (Zie 
Nieuwsbrief 9, website PKN Ga-
ryp) 

       Collecte 24 mei 

 Jaaroverzichten 2019 

Komende maandagavond is er 
een beeldvergadering van het 
moderamen. Belangrijk agen-
dapunt is het advies van een 
werkgroep over de mogelijkhe-
den om in juni met maximaal 
30 en in juli met max. 100 ge-
meenteleden (hopelijk) een 
eredienst te kunnen houden.  

      Tsjerkeried 


