Voormalige pastorie
“De pastorie was in die tijd (1900) een riante woning met een dubbele voordeur. Het huis had
een brede gang, een studeerkamer met boekenkasten, woonkamers, slaapkamers, keuken met
stromend water met daarachter een vertrek voor de wasmachine en het elektrische strijkijzer,
tobben, emmers, enz. Aan de pastorie was nog een serre gebouwd, met glazen ramen en een
deur die toegang gaf tot een royale tuin met vruchtbomen. Voor de pastorie waren
bloemperken aangelegd met tulpen en narcissen en een ovaalvormige gracht, waarin
goudvissen zwommen. Een heel geschikt huis voor een predikantsfamilie met kinderen”,
aldus herinneringen van Oense Plantinga in het boek Dorpen bij het Wad, geschreven door
Joh. van Dijk.
De pastorie van “de nieuwe Gereformeerde kerk”, aan de weg naar Ginnum, werd in 1896
gebouwd, tegelijk met de Gereformeerde Kerk zelf, die nu als dorpshuis functioneert.
Aanleiding was de scheuring in de Ned. Hervormde Kerk. in Reitsum, in gang gezet door ds.
J.A.A. Ploos van Amstel en de kerkenraad. Zij konden zich niet langer verenigen met het
moderne denken, dat in de Ned. Hervormde Kerk van Nederland heerste. Men maakte zich in
1886 los van die kerk.
De doleantie was een feit. De “waarheidsvrienden” noemden zich “dolerenden”, wat
“klagenden” betekent. Men klaagde over de –naar hun mening– onwettige gang van zaken bij
de verdeling van de kerkelijke goederen.
Het is tragisch, dat “Ploos” niet meer in de nieuwe pastorie heeft gewoond. Begin augustus
1895 overleed hij aan de gevolgen van suikerziekte. Op het kerkhof in Reitsum kunt u zijn
graf bezoeken.
4 Juli 1897 werd de nieuwe pastorie voor het eerst bewoond door ds. Hermannus Meyer.
Daarna zouden er nog vele kandidaten en dominees volgen. Ds. Van Reenen (’02-’18),
ds. Van der Meulen (’20-’23), ds. Kroeze (’25-’29), ds. Wagenaar (’31-’46), ds. Wouda (’46’49), ds. de Bakker (’51-’54), ds. Snel (’54-’58), ds. Kim (’60–’64), ds. Lensink (’64-’68), ds.
Wind (’69-’70) en dhr. Visser (’70-’76). Daarna is de pastorie bewoond geweest door
predikanten van de nieuwe combinatie met de Herv. Kerk van Reitsum en later Burdaard;
deze zou later uitgroeien tot de PKN gemeente van genoemde dorpen. Deze bewoners waren
ds. Neeleman (’81- ’86), ds. Hannessen (’88- ’95) en ds. van Duinen (’96- 2002).
In 2004 werd de pastorie aan Anco Hoekema en Dorian Hofker verkocht. Zij hebben de
pastorie ingrijpend verbouwd.

