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Kerk en school
Oudehaske
werken samen
Kinderen bakken en bezorgen
appeltaartjes
Jan Auke Brink

Oudehaske | Kinderen van christelijke basisschool De Tarissing uit Oudehaske bakken vrijdag 160 kleine appeltaartje in een cupcakevorm. Die
delen ze uit aan veertig mensen uit
het dorp die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Het initiatief
komt uit de plaatselijke kerk. „Het is
een manier om kinderen te leren omzien naar de ander”, aldus jeugdouderling Fokke Rosier van de Protestantse Gemeente Haskeroord.
De samenwerking tussen kerk en
school ontstond in 2015. „Met een
aantal gemeenteleden bedachten we
dat het in deze oogsttijd mooi zou
zijn als we iets gingen maken met
wat er van het land komt, wat we dan
doorgeven.”
Hij was toen nog geen jeugdouderling, maar nam met het idee contact
op met de school en met predikant
Anton Verbeek. „Er was groot enthousiasme bij zowel de school als de

kerk om dit samen op te pakken. Dan
kan het snel gaan.”
Het mooie aan de samenwerking
vindt hij dat ze kerk en dorp verbindt. „We brengen jong en oud uit
het dorp met elkaar in contact: kinderen uit de hoogste groepen brengen
de taartjes langs bij de mensen die
wel een extraatje kunnen gebruiken.
Vanuit de kerk verzamelen we een
lijst met adressen via de diaconie,
maar de kinderen dragen zelf ook
mensen aan, zoals een opa of oma, of
een buurman.”
Hele school is betrokken
De eerste paar jaar bereidden de kinderen op school de taartjes voor,
maar werden ze door de ouders thuis
gebakken. Sinds vorig jaar heeft de
school een uitgebreid keukenblok,
waardoor het bakken ook op school
plaatsvindt. „De hele gemeenschapsruimte ruikt dan naar appeltaart. Het
is mooi dat het proces van het maken
van de taartjes door de hele school
heen te zien is: de jongste kinderen
knutselen mooie kaartjes voor bij de
taartjes, en de oudste kinderen brengen ze langs bij de mensen. Zo is iedereen er bij betrokken.”

Onder meer Jennifer en Amarins uit groep 8 deelden in 2020 de gebakken taartjes uit. Hier zijn ze bij Jopie
Eisma-Dragt. Foto: CBS De Tarissing

De kerk viert volgende week geen
dankdag voor gewas en arbeid, in
plaats daarvan is zondag een oogstdienst. „Daar laten we video’s en foto’s van het project zien. Verder worden spullen voor voedselbank de Utjouwer in Joure ingezameld, wat we
al jarenlang in de oogstdienst doen.”
De samenwerking met de school
is de afgelopen jaren uitgebreid, vertelt Rosier. „Op 20 november, dat is

de zaterdag voor eeuwigheidszondag, openen we de kerk bijvoorbeeld
voor schoolkinderen, die dan een
kaarsje mogen komen branden. Dat
is heel laagdrempelig, en mag ook
voor bijvoorbeeld een knuffel.”
Adventskalender
Ook werkt Rosier nu met De Tarissing en met de openbare school It
Haskerplak aan een adventsproject.

„Daarbij bouwen we een grote adventskalender tegen het kerkgebouw, net als bij de doopsgezinde
kerk in Joure gebeurt. De kinderen
maken daar tekeningen voor, waarvan we vanaf 28 november dagelijks
eentje onthullen. Zo krijgt een kerkgebouw dat veel mensen wellicht
niet speciaal opvalt, ineens een andere uitstraling, waardoor mensen toch
nieuwsgierig worden.”

