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De tekst van …….. 

pastoraal werker  

Sietske Koole 

Handelingen 2:1-4 
Toen de dag van het           
Pinksterfeest aanbrak waren ze 
allen bij elkaar. Plotseling klonk 
er uit de hemel een geluid als 
van een hevige windvlaag, dat 
het huis waar ze zich bevonden 
geheel vulde. 
Er verschenen aan hen een soort 
vlammen, die zich als vuurton-
gen verspreidden en zich op ie-
der van hen neerzetten, en allen 
werden vervuld van de heilige 
Geest en begonnen op luide 
toon te spreken in vreemde ta-
len, zoals hun door de Geest 
werd ingegeven.  
Het Pinksterfeest. Feest van 
wind, vuur en vreemde talen. 
Het feest van de vervulling en 
de passie. Voorstellen kunnen 
we het ons bijna niet.  
Als wij nu vreemde talen horen, 
verstaan we er meestal zeer 
weinig van. Maar de leerlingen 
konden in alle talen het woord 
verkondigen. En zo is een eerste 
aanzet gekomen, en zo vertellen 
we het tot op de dag van van-
daag in vele talen. Het wordt als 
een lopend vuurtje doorverteld. 
Door mensen als u en ik. Omdat 
de Heilige Geest ook met ons wil 
werken. Laat uw hart vervuld 
zijn, deel met passie en overtui-
ging. Al lijkt het soms moei-
zaam. Zijn boodschap zal nim-
mer verloren gaan.                
Gezegend Pinksterfeest! 

Zendingscollecte 
      "Saam kan ons 
      die verskil maak".  

Ook in Zuid-Afrika bij Theo en 
Jinke is er een lockdown. Zuid- 
Afrika was eerst helemaal op 
slot, nu is er een kleine versoe-
peling. De mensen mogen van 
06.00 tot 09.00 uur buiten 
sporten en een aantal winkels 
zijn weer open onder strenge 
voorwaarden. Het eigenlijke 
werk van Theo en Jinke ligt nu 
stil. Zij hebben van de gemeen-
te wel een vergunning gekre-
gen om tijdens de lockdown 
actief te zijn. 
Zij brengen voedselpakketten 
rond en vanuit het "Lighthouse" 
delen zij 5 ochtenden per week 
E-pap uit. Ook wordt er 3 keer 
per week middags een warme 
maaltijd aan ongeveer 200 kin-
deren en volwassenen gegeven. 
Wij als zendingscommissie wil-
len de voedselmaaltijden finan-
cieel ondersteunen. 
De zendingscollecte van 31 
mei zal dan ook ten goede 
komen aan Theo en Jinke . 

Tsjerketsjinsten 
De kerkdiensten die we sinds 
enkele weken uitzenden via 
www.kerkdienstgemist.nl 
worden goed bekeken. Zowel 
live als ook later. Om een kerk-
dienst perfect uit te kunnen 
zenden hebben we een 
‘regietafel’ nodig, maar dat is op 
korte termijn niet te regelen en 
is duur. Daarom hebben we 
naar een oplossing gezocht door 
de camera te koppelen aan de 
bestaande geluidsinstallatie en 
de beamer. Maar daar komen 
we nog wel wat kinderziekten 
tegen die opgelost moeten wor-
den. 
Diegenen die de kerkdienst via 
hun computer of via een Chro-
mecast beluisteren hebben 
meestal geen problemen. Luis-
teren via een tablet geeft nog 
wel eens geluidsproblemen. Bin-
nenkort hopen we de instellin-
gen zo in te regelen dat dit pro-
bleem ook voorbij is. 

Kerkdienst op uw TV 

Als u beschikt over een tablet of 
mobiele telefoon (smartphone) 
dan kunt u via de aanschaf van 
een zogenaamde Chromecast 
de kerkdienst op uw TV volgen. 
Dan heeft u voor beeld en ge-
luid de kwaliteit van een TV-
uitzending. Een ‘Chromecast’ is 
een kastje die verbinding maakt 
tussen uw telefoon en uw TV. 
Zo’n kastje kost enkele tientjes.  

Klachten of opmerkingen of 
technische hulp 

Als u technische hulp nodig 
heeft voor bijvoorbeeld het in-
stalleren van een Chromecast, 
zodat u de kerkdienst op uw TV 
kunt ontvangen, dan kunnen wij 
u daarbij helpen. Een aantal 
jongeren binnen onze gemeen-
te, die verstand hebben van 
computers, kunnen u dan hel-
pen en advies geven. Als u deze 
hulp wenst of als u klachten of 
andere opmerkingen hebt, dan 
horen wij dat graag. U kunt in 
dat geval contact opnemen met 
Wim van Rangelrooij, telefoon 
06-13.13.72.18 
De kerkrentmeesters. 

Pastoraat 
Vanaf 1 juni hoopt Sietske het 
pastoraat iets breder op te 
pakken. Pastoraat in de tuin, 
tijdens een wandeling of in een 
kerkgebouw. Natuurlijk met 
inachtneming van alle RIVM 
maatregelen.  In Tsjerkewea-
gen is hier meer over geschre-
ven. Maar telefonisch pastoraat 
is ook nog altijd mogelijk.  

40-dagen project 

De coronamatregelen zijn ver-
soepeld. We kunnen het 40-
dagen project afronden. De 
bakjes met geld voor straatkin-
deren in Brazilië worden de ko-
mende dagen door de kinderen 
van groep 8 van de basisschool 
opgehaald. De opbrengst wordt 

in de kerkdienst 
van zondag 28 
juni bekend ge-

maakt. In deze dienst gaat voor 
pastoraal werker Sietske Koole. 

28 juni 

Hey jongens en  
Thuis kunnen 
jullie het Pink-
sterfeest vieren 

met allemaal leuke filmpjes, 
knutsels en proefjes. Kijk snel 
op de website bij woensdag 27 
mei. Veel plezier! Groet Sietske. 

meiden 
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Bijzonder bezoek 
Stel dat je als kind, in de jaren 
1940 – 1946, in Garyp hebt ge-
woond en vierenzeventig jaar 
later voor het eerst weer terug 
komt in Garyp. Wat zal er veel 
veranderd zijn en zou je nog 
iets uit die tijd herkennen?  

Afgelopen week heeft mevrouw 
Riet Reeskamp, dochter van 
dominee Reeskamp, samen met 
haar man Rieks een bezoek ge-
bracht aan onze kerk en pasto-
rie aan de Greate Buorren. Na-
dat ze als 9 jarige (toen nog 
Marietje genoemd)  in 1946 
met haar ouders vertrok naar 
de volgende standplaats waar 
haar vader als dominee werd 
bevestigd, heeft ze Garyp nooit 
weer terug gezien. Tot vorige 
week. Een bijzondere ervaring 
om op een plaats te zijn waar 
ze toen als kind zo heerlijk 
heeft gespeeld. Een oase in een 
omgeving die behalve de pasto-
rie helemaal anders is gewor-
den.   
De kerk is een heel ander ge-
bouw geworden (1962). De wo-
ning van de buurman en hoofd-
meester staat er niet meer. De 
school waar meester Bergsma 
haar meester in de derde klas 
was, staat er niet meer (nu It 
Geahûs).  
De kosterswoning achter de 
kerk (van haar vriendinnetje 
Eke Roorda) staat er niet meer. 
De boerderijen aan de overzijde 
(school en de appartementen) 
zijn er niet meer.  De boerderij 
van de familie Riemersma is 
nog herkenbaar. Verder is bijna 
alles anders geworden. 

Eén gebouw uit die tijd staat er 
nog in min of meer in dezelfde 
vorm. Dat is de pastorie. De 
huidige huurders van de pasto-
rie hebben haar een rondleiding 
gegeven. Een huis waar Riet 
(Marietje) Reeskamp 
zulke warme herinne-
ringen aan heeft. 

Voor een ieder de har-
telijke groeten  
van Riet Reeskamp.  
Wij wensen haar en 
haar man Gods zegen 
toe. 
Geert Benedictus 
 

 
 

 

Akke Be-
rends is 
samen met 
Corrie 
Haagsma 

wijkassistent van wijk 13 en 
wijk 16. Wijkassistenten zitten 
niet in de kerkenraad, zijn dus 
niet aanwezig bij de kerken-
raadsvergaderingen en hoeven 
op zondag niet “in het bankje” 
te zitten. Op pastoraal gebied 
hebben ze dezelfde taken als 
de ouderlingen. Wijk 13, Kou-
tenburg, is in verhouding een 
jonge wijk. Een flink aantal 
jongeren/ jonge gezinnen zijn 
nog wel lid van onze kerk, 
maar zijn niet (meer) actief in 
onze kerkelijke gemeente.  
In wijk 16, Eendrachtsweg, 
Gravinneloane en Stinswei, wo-
nen meer ouderen. Door de 

wijk-
teams 
worden 
ouderen 
en zie-
ken re-
gelmatig 

gebeld, of er wordt een kaartje 
gestuurd en ook in de winkel of 
bij de mensen in hun voortuin-
tje wordt er regelmatig een 
praatje gemaakt.  Akke vertelt 
dat er de laatste maanden  
door de leden van haar wijk-
teams vooral via WhatsApp 
wordt overlegd in plaats van af 
en toe bij elkaar te komen  
voor overleg. Eén keer per 
veertien dagen wordt er via 
internet (Zoom) een vergade-
ring belegd met de wijkassis-
tenten, ouderlingen, pastoraal 
werker en voorzitter kerken-
raad. Deze vergadering werd 
normaal gesproken één keer in 
de maand gehouden.  

Hoe is it mei... 

 

Sinds vorige 
week gaan 
de leerlingen 
op de basis-
school voor 
speciaal on-
derwijs waar 

Tineke Brandsma werkzaam is 
als logopediste weer volledig 
naar school. De klassen zijn 
klein en de kinderen hebben les 
gekregen over de nieuwe regels 
en omgangsvormen op school. 
De aankomst en het vertrek van 
leerlingen, op de fiets of met 
taxi’s wordt strak gepland.  
 
De leerlingen op deze school 
hebben veel behoefte aan struc-
tuur en begeleiding en voor de 
meesten is het dan ook heel fijn 
om weer naar school te gaan. Er 
werden door de leraren en ook 
door Tineke ter ondersteuning 
van de lessen filmpjes opgeno-
men, maar niet alle gezinnen 
konden gebruik maken van de 
online mogelijkheden.  
 
Tinekes man Auke werkt bij Phi-
lips en daar zijn de werkzaam-
heden, met een aantal aanpas-
singen natuurlijk, gewoon door-
gegaan. De dochters Cornelia 
en Tia zijn nu veel meer thuis, 
want hoewel de studie van Cor-
nelia wel doorgaat, kan ze geen 
stage meer lopen en Tia’s mo-
dellenwerk in het buitenland is 
voorlopig van de baan.   
 
Voor de extra oppas die Tinekes 
oudste dochter Anna en haar 
man nodig hadden, kon door 
wederzijdse ouders worden ge-
zorgd. Verder deed Tineke 
boodschappen voor haar ou-
ders, die uit voorzorg besloten 
om thuis te blijven. Aukes moe-
der woont in een verpleegtehuis 
en mocht helemaal geen bezoek 
ontvangen. Hierover zegt Tine-
ke: “Wij missen onze bezoekjes 
en autoritjes met haar, maar we 
kunnen haar gelukkig wel weer 
zien nu. Mem zit voor het raam, 
het bezoek zit in een tent en 
spreken kan via mobiele tele-
foons”. 
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Wijk 13 en 16 

 


