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Kerkelijke adressen 

Pastoraat:     Ds. D. Visser, tel. 06 81107529 
      e-mail: visserdouwe97@gmail.com 

Scriba:     T. Meindertsma, tel. 491882 

      e-mail: meindertsma.tine@gmail.com  
Contactpersoon bezoekwerk:   H. de Haan-Bilker, tel. 491759 

           e-mail:hannekebilker@hotmail.com  

Ledenadministratie:   Jettie de Jong, tel. 491323,  
e-mail: jettie74@gmail.com 

 

Boekhouder:    K. Braaksma,  tel. 491882 
Protestantse Gemeente:  NL43 RABO 0151 3856 29 

Prot. Gem. St. Jacobiparochie:   NL32 INGB 0000 8001 79 

Diaconie:     NL31 RABO 0142 8108 51 
Zendingscommissie:   NL67 RABO 0198 2877 04 

Website:     www.pknsintjacobiparochie.nl 

 
 

 

Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen 

MCL:     H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden  

Nieuw Mellens:    Borniastraat 32, 8934 AD  Leeuwarden 

Noorderbreedte Revalidatie:  Borniastraat 40, 8934 AD  Leeuwarden 
Parkhoven:    Dorhoutstraat 2-24,  8933 CX Leeuwarden  

De Batting:    Achlumerdijk 2, 8862 AJ  Harlingen 

 
 

 

Volgende Kerknijs 

Het volgende Kerknijs verschijnt D.V. 2 maart as. Kopij graag voor 

vrijdagavond 29 maart as. inleveren bij Carien Mennegat-Zwaan,  

tel. 412770, of per mail: kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com.  
 

Felicitatie-/deelnemingskaarten 

Berichten rond geboorte, huwelijk, jubilea, of overlijden van dorpsgenoten 

kunt u doorgeven aan Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718.  Zij zorgen 

dan voor een felicitatie- of deelnemingskaart. 

 

mailto:meindertsma.tine@gmail.com
http://www.pknsintjacobiparochie.nl/
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KERKDIENSTEN: 

  

 

 3 maart 

Viering HA 
 

Na de dienst koffiedrinken. 

 

 9.30 uur 

Oud. van dienst 
Collecte 

Ds. D. Visser 

L. Buurstra-Smits 
Kerk 

 

10 maart  9.30 uur 

Oud. van dienst 
Collecte 

Ds. F. de Jong, Leek 

D. Wijbenga 
Voorjaarszending  

 

17 maart 

Biddag 

 9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. D. Visser 
E. de Groot 

1e Binnenlands Diaconaat 

2e Kerk 
 

24 maart  9.30 uur 

Oud. van dienst 
Collecte 

Dhr. P. Glas, Ens 

L. Buurstra-Smits 
1e 40-dagen collecte 

2e Diaconie 

 
31 maart 
 

 

 9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. A.J. v.d. Wiel, Leeuwarden 

A. Keizer-Vaals 

1e Missionair werk 
2e Kerk 

 

   
  7 april 

 
Na de dienst koffiedrinken. 

 

 9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. D. Visser 

D. de Haan 

1e 40-dagen collecte 
2e Diaconie 

 

  

Bijbelcafé 

Dinsdag 5 maart 20.00 uur 
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KINDERKERK 

 

 

Het rooster ziet er als volgt uit: 

 
wanneer wat door wie 

 3 maart 
Lucas 6:39-

49 

Wat zie jij in de spiegel?  
Jezus spreekt zijn leerlingen toe. Als je oordeelt over 
een ander zonder kritisch naar jezelf te kijken, lijk je 
op een blinde die een andere blinde wil begeleiden. 
Je lijkt dan op iemand die een ander wijst op een 
splinter, terwijl je zelf een balk in je oog hebt. 

Elène de Groot 

10 maart 
Lucas  

4:1-13 

Kiezen  
Op de eerste zondag van de veertigdagentijd komen 
we Jezus tegen in de woestijn. Hij moet kiezen. 
Gebruikt hij zijn kracht om er zelf beter van te worden 
en het leven naar zijn hand te zetten? Of kiest hij voor 
de weg van de Eeuwige? 

Evelyn Beimers 

17 maart 
Lucas 9:28-

36 

 

Wakker worden!  
Op de berg gebeurt een wonder: Mozes en Elia 
verschijnen aan Jezus en praten met hem. Maar de 
drie leerlingen die Jezus meegenomen heeft… 
slapen! Als je iets mee wilt krijgen van het wonder, 
zul je in ieder geval wakker moeten worden. 

Jettie de Jong 

24 maart 
Lucas 13:1-

9 

 

Geduld  
Deze week horen we Jezus een gelijkenis vertellen 
over een vijgenboom die al drie jaar geen vruchten 
geeft. Wat moet je met zo’n boom, omhakken? De 
eigenaar van de vijgenboom vindt van wel. Maar de 
wijngaardenier overtuigt hem: geef de boom ook dit 
jaar nog een kans. Heb geduld! 

Yda en Famke 

de Groot 

31 maart 
Lucas 

15:11-32 

Vergeven  
Het is feest als de verloren zoon thuis komt. Iedereen 
is weer bij elkaar. Een nieuw begin! Maar voor dat het 
zover is, is nog wel wat nodig. Zolang de oudste zoon 
moppert, wordt het niks. De vader heeft voorgedaan 
hoe je kunt vergeven. De vraag is of de oudste zoon 
dat ook kan.  

Liesbeth 
Buurstra 
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TIENERKERKTIENERKERKTIENERKERKTIENERKERKTIENER 

 

Wat is tienerkerk? 

 
De tienerkerk is er speciaal voor tieners in onze gemeente. 

Op een voor hun aansprekende manier wordt het geloof onder de 

aandacht gebracht. 

 

We proberen zes keer per jaar bij elkaar te komen.  

 
Graag nodigen wij je weer uit. Je bent er toch ook bij op  

10 maart om 9.30 uur in ‘t Beerdhuus?! 

  

Tot dan! 

 Douwe Wijbenga en Douwe de Haan 
 

 

TIENERKERKTIENERKERKTIENERKERKTIENERKERKTIENER 
 

Kinderkerk - Project veertigdagentijd en Pasen 2019 
 
Een nieuw begin 

Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: 
in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in 
de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in 
de Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En 
als het donker aanbreekt over Zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt 
en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor 
Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, 
zelfs na de donkerste nacht. Hoe kun je een nieuw begin maken? 
 
Hoe kun je een nieuw begin maken?  
Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel wat voor doen. In de  
weken voor Pasen gaan we met de kinderen oefenen: we doen dingen  
die nodig zijn om een nieuw begin te kunnen maken. Elke week krijgen  

de kinderen een ‘beginnersdiploma’. Op dat diploma staat een vaardig- 
heid. De vaardigheden zijn tegelijk de thema’s van de verschillende 
zondagen. 
 
Op zondag 14 april lezen wij niet alleen het verhaal voor, maar we gaan 
dan ook weer een palmpaasstok maken. 
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TER OVERDENKING 

 
Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de  

proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren,  

en engelen zorgden voor hem. (Marcus 1 vers 13) 
 

Wat ik miste in de Tropen waren de seizoenen. In Zambia had je een 

regentijd en een droge tijd. Dat maakte wel verschil maar het is toch anders 
dan de vier seizoenen in noordelijker streken. Daarom is het ook wel 

jammer, dat het lijkt of de seizoenen hier nu ook wat door elkaar lopen. De 

winter stelde ook dit keer weer niet veel voor. Een elfstedentocht blijft, zo 
lijkt het wel, iets van wandelen, fietsen en zelfs zwemmen maar niet meer 

van schaatsen. Voor de gasrekening is het wel beter, dat het geen ijskoude 

winter is geworden maar toch: hoe mooi is een jaar met een echte 
afwisseling van de vier seizoenen?! De dagen zijn dan wat meer 

gemarkeerd. 

Nu hebben we in de liturgie van de kerk toch ook wel weer een markante 
afwisseling van de verschillende tijden van het jaar: advent, kersttijd, 

veertigdagentijd, paastijd en dan de feestloze tijd na Pinksteren. Bovendien 

kleurt elke zondag als rustdag en dag om naar de kerk te gaan iedere week 
weer door het jaar heen. De liturgie van de kerk, met de verschillende 

kleuren - paars, wit, groen, rood - kleurt het jaar en markeert de afwisseling. 

Ik merk altijd weer hoe belangrijk voor mijn eigen geloofsbeleving deze 
afwisseling is en vind het soms moeilijk om die tijden door elkaar te halen 

en nu al bijvoorbeeld afspraken te maken welk koor er komt in de 

kerstnachtdienst al begrijp ik, dat je er vroeg bij moet zijn. Preekvoorzieners 
beginnen nu al te bellen voor diensten in 2020, ze moeten wel, want anders 

vissen ze achter het net maar zelf vraag ik vriendelijk om mij eventueel nog 

weer te bellen na 1 september. Voor mezelf maar niet te ver vooruit plannen! 
 

Maar goed, de komende maand is vanaf 6 maart - Aswoensdag - 

veertigdagentijd. Vanaf die dag veertig dagen tot aan Pasen. Als je precies 
telt kun je zien, dat het tot aan Pasen (21 april) meer dan veertig dagen zijn. 

Klopt, want de zondagen tellen niet mee. Wie ‘vast’ in de veertigdagentijd 

kan dat op zondag even opschorten. 
Het is belangrijk om als kerk de veertigdagentijd te markeren. We doen dat 

met de paarse kleur, met een project van Kind op Zondag, met 

bijbellezingen en liederen die ons verbinden met het lijden en sterven van  
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Jezus Christus. Dat alles uitlopend op de Stille Week waarin we als kerk 

alleen maar geconcentreerd moeten zijn op de diensten voor Pasen. 

Het is moeilijk uit te leggen waarom dit allemaal zo belangrijk is als dit 
buiten je omgaat. Je doet eraan mee en dan ontdek je de waarde wel of het 

zegt je niks. Eigenlijk is het helemaal zo wat het geloof betreft. Je gelooft, 

ook al heb je allerlei vragen maar je kunt niet anders of je gelooft niet en 
dan raakt het je ook niet. Al zijn er wel bewegingen: van mensen die het 

geloof opgeven en van mensen die de sprong van het geloof wagen. De 

eerste beweging komt tegenwoordig oneindig vaker voor dan de tweede 
beweging, maar die beweging is er wel en altijd weer. Wanneer ik hoor dat 

iemand tot geloof komt, ben ik diep geraakt en God dankbaar dat ons dit 

teken van Gods aanwezigheid wordt gegeven. 
 

‘Een nieuw begin’ is dit jaar het thema van het project van Kind op Zondag. 

En dat volgen we vanaf 10 maart tot op zondag 21 april, eerste paasdag. 
Zelf ga ik in maart twee keer voor: 3 maart, dan is het nog geen 

veertigdagentijd en 17 maart, de tweede zondag in de veertigdagentijd.  

 
In maart beginnen de kerkdiensten weer om 9:30 uur. Dat is niet mijn keus, 

zeg ik maar eerlijk. Wat mij betreft begint de kerkdienst een uur later of zo, 

maar predikanten hebben niks te zeggen over het aanvangstijdstip van de 
kerkdiensten, die passen zich maar aan! 

 

Bijbelcafé is er weer dinsdag 5 maart om 20:00 uur in 't Beerdhuus. In de 
serie vrouwen en mannen in de Bijbel die avond over Petrus en Dorcas. 

 

De commissie Kerk en Dorp organiseert op maandag 11 maart om 20:00 
uur in 't Beerdhuus een avond over: “De kansen voor het dorp Sint-

Jacobiparochie, welke rol speelt de provincie daarbij en wat kunnen we zelf  

 

    woensdag 27 maart     
 inloop 19.45 uur  
         start 20.00 uur   
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doen”. Vertegenwoordigers van CDA, PvdA, VVD, SP, FNP, Partij van de 
Dieren, ChristenUnie en (ligt nog niet helemaal vast) GroenLinks gaan dan 

met elkaar en ‘met de zaal’ in debat over dit thema. Een bijzondere avond 

lijkt me, uiteraard met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten 
op woensdag 20 maart en voor heel het dorp een uitgelezen kans om dit mee 

te maken. Ik hoop van harte op een ruime opkomst en een levendige avond. 

 
Dan is er de jaarlijkse gemeenteavond op woensdag 27 maart om 19:45 uur 

in 't Beerdhuus. De cijfers zullen over u heenkomen, maar die zijn belangrijk 

en zeggen veel over de stand van zaken van de gemeente. Verder kan er van 
alles naar voren komen over het kerkelijk leven. Wat de aanwezigen maar 

naar voren brengen. En we praten in ieder geval ook over de plannen om 

verschillende groothuisbezoeken of ontmoetingsavonden te organiseren. 
 

Mevrouw De Vries is nu in Bornia Herne voor verdere revalidatie. We 

hopen en bidden, dat herstel verder doorzet. Gebed en meeleven verder ook 
voor anderen, die ziek zijn of wachten op een belangrijke uitslag van 

onderzoek of leven in de hoop op verder herstel. Aan God mogen wij ons 

leven toevertrouwen! 
 

In het vorige kerkblad stond, dat ik van plan ben om vier jaar in de gemeente 

vol te maken. Laat ik het zelf zo zeggen: ik ben van plan uitstel aan te vragen 
van emeritaat, dat normaal in zou gaan op 9 november dit jaar. Dat kan, met 

goedkeuring van de kerkenraad en dan ga je door met een wederzijdse 

opzegtermijn van drie maanden. Bevalt het de gemeente niet, dan ben je met 
drie maanden weg en hou je het zelf niet meer vol dan kun je ook met drie 

maanden vertrekken. Dit klinkt wat zakelijk. Belangrijker is, dat ik - zo het 

nu staat - graag nog wat langer in uw midden doorwerk maar ook besef, dat 
dit alles is “zo de Here wil en wij leven”. 

 

Vanuit Harlingen de hartelijke groeten, 
 

Douwe Visser 
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KERKENRAADSVERSLAGEN 

 
Er zijn geen kerkenraadsverslagen. 

 

In de bijlagen treft u een verslag van de Gemeenteavond van 15 maart 
2018 en een jaarverslag 2018 aan. 
 

 

OPBRENGST COLLECTEN 
 

   

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   
   

   
 

 

 

VAN DE DIACONIE 

Bijzonder collecten 

 

Zondag 10 maart 2019  Collecte Voorjaarszendingsweek  

Kerk zijn in woord en daad  

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend 

bestaan. Nu het communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de 

bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie 

neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een 

groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel,  
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theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed 

hebben, zieken en kinderen met een problematische thuissituatie. Kerk in Actie 

ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onder-

wijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Met de opbrengst van 
deze Voorjaarszendingscollecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten zoals de 

kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen. Doet u mee? 

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 

t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.  

 

 

Zondag 17 maart 2019  Collecte Diaconaat  

Verlaat de gevangenis....en dan? 

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven op-

bouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak 

schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met 

Gevangenenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen 

naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in 

één van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun 

leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit 

kerkelijke gemeenten - werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden 
in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in 

detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen 

en hun familieleden. Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van 

Kerk in Actie voor (ex)gevangenen.  

Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 

0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd. 

 
 

Zondag 24 maart 2019  Collecte - Stop kinderarbeid in India 

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert 

maar een handjevol mensen daarvan mee. Het overgrote deel van de bevolking 

verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of 

industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid 

moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partner-

organisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen 
voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te 

geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. 

Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin  



[11] 

 

 

 

kunnen maken op school! Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 

89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd. 

 

 

Zondag 31 maart 2019  Missionair werk 

Pionieren rond zingevingsvraagstukken 

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals 

kliederkerken, pioniersplekken en monastieke initiatieven. De initiatiefnemers 

zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en 

aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er meer dan honderd 

pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de 

kerk gaan. In Rotterdam bijvoorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge de 
pioniersplek Seinpost Slinge gestart, een multiculturele gemeenschap waar 

vooral ‘nieuwkomers’ of mensen met een andere culturele achtergrond een 

geestelijk onderdak vinden. De Protestantse Kerk ondersteunt startende 

pioniersplekken. Collecteer mee, zodat de komende jaren nog meer nieuwe 

initiatieven van start kunnen gaan om als kerk weer zichtbaar aanwezig te zijn 

in Nederland. 

 

 
Zondag 7 april 2019  Collecte Zending  

Rwanda 25 jaar na de genocide 

In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht 

door hun buren. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, 

maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen 

door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo 

ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk 
veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders 

aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, 

schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande 

moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun 

gezin. Maakt u dit werk mede mogelijk? Geef aan de collecte of maak uw 

bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 

collecte 40dagentijd. 

 
 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

Minke Stork 
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VEERTIGDAGENTIJDKALENDER 2019: Een nieuw begin 

 
   De jaarlijkse veertigdagenkalender van de   
   Protestantse Kerk is in een nieuw jasje  
   gestoken. Een dagelijkse Bijbeltekst en quote,  
   recept, verhaal of gedicht brengen u steeds  
   een stapje dichter bij Pasen, feest van een  
   nieuw begin. 
   Jezus' liefde leert ons dat we steeds weer een  
   nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde  
   mogen delen met anderen. De veertigdagen- 
   tijdkalender 2019 daagt u uit tot bezinning in  
   de 40 dagen op weg naar Pasen. 
 

 'Een nieuw begin' is de rode draad door alle dagen. De kalender biedt 
tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, 
bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees. 
U kunt een gratis exemplaar van de veertigdagentijdkalender 2019 
aanvragen via www.protestantsekerk.nl/40dagentijdkalender. 
 

De kerk viert het avondmaal,  
omdat de Here Jezus het ons zelf heeft opgedragen. In Lucas 22:14-20 lezen 

we het. De twaalf discipelen van Jezus verwijzen naar de gemeente. Twaalf is 

het getal van het volk van God. Denk maar aan de twaalf stammen van Israël. 

De kerk wordt hier dus opgeroepen het avondmaal te vieren: ‘doe dit, telkens 

opnieuw’. Het avondmaal vieren we door het nemen en eten van het gebroken 

brood en de vergoten wijn. Dat is natuurlijk niet zomaar. Deze tekenen ver-

wijzen naar Goede Vrijdag, naar de gekruisigde Christus. We vieren het 

samen, wat verwijst naar de gemeenschap met elkaar. We drinken wijn – 
teken van vreugde – die we ten volle ontvangen op het komende bruilofts-

feest. Kortom:   - we gedenken wat er gebeurd is in het verleden 

- we vieren het samen als Gods gemeente in het heden 

- en we krijgen alvast een voorproefje van de toekomst. 
 

Bron: www.protestantsekerk.nl/data/import/41fbca68b5deea41f3ee4bc75218665a.pdf  

http://www.protestantsekerk.nl/40dagentijdkalender
http://www.protestantsekerk.nl/data/import/41fbca68b5deea41f3ee4bc75218665a.pdf
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VAN DE ZENDINGSCOMMISSIE 

 

´Mama´ Rose uit Rwanda bezoekt Franeker! Komt u ook? 

 

Op maandag 8 april komt Rose Mukankaka, oftewel ´mama´ Rose uit 
Rwanda op bezoek in Friesland. Deze bijzondere vrouw is de oprichtster 

van Mwana Ukundwa, een organisatie die zich meteen na de genocide (nu 

25 jaar geleden!) inzette voor weeskinderen van wie de ouders waren 
vermoord.  

Nog steeds vangt Mwana Ukundwa wezen op, maar nu zijn het kinderen 

van wie de ouders overleden zijn aan aids. Rose, destijds zelf aan de dood 
ontsnapt, is inmiddels gepensioneerd, maar nog steeds speelt ze een 

belangrijke rol bij de organisatie. Ze heeft in de afgelopen jaren duizenden 

kinderen geholpen. Meer weten? Kijk op www.kerkinactie.nl/40dagentijd. 
 

´Mama´ Rose ziet ernaar uit om over haar werk te vertellen en om u te 

ontmoeten. Wij nodigen u van harte uit om naar haar verhaal te komen 
luisteren. Er is alle ruimte om vragen te stellen, dat waardeert onze gast 

zelfs enorm. 

 
De avond waarop u Rose kunt ontmoeten is maandag 8 april. Het begint 

om 19:45 uur en vindt plaats in De Rank in Franeker (Zilverstraat 36, 8801 

KC). 
We hopen op een drukbezette, inspirerende en onvergetelijke ontmoeting! 

Meld u aan bij Gerdine Klein, g.klein@kerkinactie.nl. 

 
Kunt u niet aanwezig zijn, kijk dan op www.kerkinactie.nl/bezoek2019. 

Hier vindt u een overzicht van alle buitenlandse gasten die Kerk in Actie 

tijdens de 40dagentijd heeft uitgenodigd. U bent van harte welkom om één 
van de gasten op een andere locatie te ontmoeten. 

 

Wie met Trynke mee wil rijden, 
tel. 0631640045 of e-mail trynkebuma@hetnet.nl 

 
 

  

mailto:trynkebuma@hetnet.nl
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Zeister ZendingsGenootschap, brief van 15 februari 2019 

betreft gereedschappen Kilangala Missie 

 

Namens 20 laatstejaars studenten van  
het Kilangala Vocationaal Training  

Centre in Tanzania: bedankt voor het  

kostbaar geschenk dat ze medio  
december ontvingen na een tweejarige  

opleiding. 

Een hagelnieuw passende gereed- 
schapsset om mee huiswaarts te keren,  

voor een kans op economische zelfred- 

zaamheid. 
 

Op de bijgevoegde foto’s spat de  

blijdschap en trots van de gezichten af.  
 

Namens de zending, 

Trynke Buma-Reitsma 
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KERKELIJKE STAND 

 

Huwelijksjubilea 

 

 
 

 

 
 

Verjaardagen 70+ 

  
  

  

  
  

  

 

De bloemengroet  

In de afgelopen weken kregen de volgende mensen een bloemengroet  

van de gemeente: 
 

 

 
 

 

Namens iedereen bedankt voor de bloemen en het bezoek. 
Tietie Klaver 

 

Uw woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad. Psalm 119 : 105 

     Geniet de dagen dat je lacht    

     De zon schijnt en bloemen kleuren 

     er komen nog dagen genoeg 

     dat je eenzaam zit te treuren.  
 

     Lach om somber regenweer   Dans en vier feest iedere dag 

     kijk dwars door grijze luchten  in opgewekt en vrolijk leven 

     negeer je zwaarmoedige bui   dank steeds dat je wezen mag 

     in treurnis moet je niet vluchten.  als je in de schepping is gegeven. 
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Bedankt! 

Wij bedanken iedereen die ons de afgelopen periode verraste met een 
kaart. Het medeleven voor en met elkaar doet een mens goed. 

  

Elderien en Margriet Bree 
 

 

Zieken 

 

 

 
 

Kerkdiensten Zorgcentrum ‘Beuckelaer’ 
De diensten worden gehouden op zondag om 19.00 uur in het restaurant. 

 
datum voorganger kerkenraad 

  3 maart Ds. J. van Twist Protestantse Gemeente 

10 maart P. Knijff Nij Altoenae 
17 maart Ds. H.J. Delwig Vrije Evangelie 

24 maart J. Helfferich Protestantse Gemeente 

31 maart Ds. E.P. Muilwijk-Huis Protestantse Gemeente 
   

  7 april H. van Twist-Posthuma Protestantse Gemeente 

 

 

Uitzendrooster Radio Eenhoorn 
De diensten beginnen om 9.30 uur. 

 
datum gemeente plaats 

  3 maart PKN Ried/Skingen Skingen 

10 maart Gideonkerk Sint-Annaparochie 
17 maart PKN Hervormd Winsum 

24 maart Protestants Menaldum 

31 maart  PKN Bitgum e.o. – Frysktalich Beetgumermolen 
   

  7 april Johanneskerk Tzum 
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Ontmoetingsochtend voor vrouwen in de Skúl  

(bij de Rooms Katholieke Kerk) te St. Annaparochie  

op woensdag 20 maart 2019 van 9.30 uur – 11.30 uur. 

 

Wij nodigen u/jou van harte uit voor de laatste ontmoetingsochtend van dit 

seizoen. We gaan weer samen zingen, samen praten en luisteren om zo 

elkaar in het geloof te bemoedigen en op te bouwen. 

 

De heer Arjen Lont uit Leeuwarden zal deze ochtend een inleiding houden 

over het volk Israël, Gods volk. Als thema heeft hij deze ochtend:  

Israël komt thuis! 

 

Deze ochtend zal er ook weer een stand zijn met Israël producten.  

 

Vanaf 9.15 uur staat de koffie/thee klaar. 

 

Wil je meer weten? Mina Kuiken (tel. 0518 462056) & Bea Zijlstra (tel. 

0518 461350) willen u/jou graag te woord staan. 

 

 

Uitnodiging ledenvergadering van de PCOB afd. het Bildt 

op woensdag 3 april 2019. 

 

Deze middag komt mevr. G. Boersma-de Ruiter uit Drachten bij ons. 

 
Aan de hand van Bijbelse schilderijen, wordt het leven van Jezus 

Christus van geboorte tot aan Zijn sterven en opstanding uitgebeeld. 

Daarbij hier en daar bijpassende gedichten die worden voorgelezen. 
  

De middag begint om 14.30 uur 

in de Bining te St. Annaparochie. 
 

Leden en gasten hartelijk welkom. 

 
Het bestuur, Zwaantje Wijbenga-de Boer 
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UIT DE OUDE DOOS 

 
Goed nieuws! De ontbrekende map met de  

uitgaven van 1976 t/m 1983 is terecht. De  

zoektocht naar de Hervormde versie gaat nog  
verder. En, de uitgaven van Kerknijs (?) van 

 de jaren 2002 t/m 2011 missen ook nog. 

 
Enig idee wat het kost om er voor te zorgen  

dat u Kerknijs kunt lezen? Ikke niet, maar  

Klaas kan ons daar vast meer over vertellen… 
Wat ik wel weet, is wat er gevraagd werd bij  

aanvang van de uitgave van Kerkvenster. Het  

volgende staat er over in het allereerste nummer…. 
 

 

10 cent – guldens, geen euro's! – voor één A4 aan beide kanten gestencild, 
nadat het eerst zorgvuldig uitgetypt werd op een typemachine! Inmiddels 

zullen de kosten hoger liggen, wordt alle tekst verwerkt op een laptop, 

bestaat de uitgave meestal uit 20 pagina's - vijf A-viertjes -, verzorgt de 
drukker de vermenigvuldiging, en zijn er meerdere bezorgers. Tijden 

veranderen… 

 
 

Wordt vervolgd. 

Citaat: 

 

"Om drukte te vermijden, nemen we aan, dat 
iedereen zich abonneert op ons eigen kerkblad. 

Daarvan geve u blijk door aan de bezorger van 

het October-nummer (K. v. Keimpema) het luttele 

bedrag ter hand te stellen van 10 cents. Méér 

kost u dit blad niet per nummer ! Wilt u van de 

hele romplomp áf zijn voor het ganse jaar, geeft 

dan voor de elf resterende maanden van de eerste 

jaargang ƒ 1,10." 
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Wat gebeurt er in het MFC… 
 
Breicafé 
Iedere dinsdagmiddag van 
14.00 uur tot 16.00 uur. Het 
gaat om het gezellig samenzijn 
en creatief bezig zijn. Contact-
persoon Marianne Hoekstra- 
Nauta, tel. 0518 491450 of 
mariannenauta@planet.nl. 
 
Reserveringen van ruimtes in  

 
kunnen gemaild worden naar: 
mfcstjacob@gmail.com 
Belangrijk om door te geven is: 
datum, tijd, aantal personen en 
catering (koffie/thee, 
koek/cake, borrelhapje). 
 

 
 

Beste lezers, 

 

De afgelopen tijd zijn er van 

verschillende kanten positieve 

reacties binnengekomen op het 

veranderde uiterlijk van ons 

Kerknijs. Het is fijn om te merken 

dat het gewaardeerd wordt!  

Aarzel niet om ons attent te maken 

op mogelijke verbeterpunten, 

zodat alle rubrieken in Kerknijs 

aantrekkingskracht uitoefenen op 

jong en oud. Heb het er met elkaar 

eens over wat u leest en ontdekt! 

 

Ook de mensen die de inhoud 

aanleveren verdienen een 

compliment. Eigenlijk zijn alle 

stukken altijd op tijd binnen, zodat 

er voldoende tijd is om de opmaak 

de verzorgen.  

 

Hartelijk dank voor jullie bijdragen! 

 

 

Met weer een hartelijke groet, 

de redactie 
 
 

 

 De commissie Kerk en Dorp  
 organiseert op maandag 11  

 maart om 20:00 uur in 't Beerd- 

 huus een avond over: “De  
 kansen voor het dorp Sint- 

 Jacobiparochie, welke rol speelt  

 de provincie daarbij en wat  
 kunnen we zelf doen”.  

 Vertegenwoordigers van  

 verschillende politieke partijen  
 gaan met ons in gesprek. 

mailto:mariannenauta@planet.nl
mailto:mfcstjacob@gmail.com
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Een klein beetje iets 
 

 

Een klein beetje weten 

Van 't leven en de zin 

Van sterren en planeten 

En God daar middenin 

 

Iets proeven van het leven 

De vreugde van 't bestaan 

Iets aan de and'ren geven 

Mag je in Zijn naam 

 

Een klein beetje voelen 

Hoe groot en wijs is Hij 

Wat zou Hij bedoelen  

Met jou en met mij 

 

Iets begrijpen van 't wonder 

Hij bestuurt ons lot 

Geen musje valt zonder 

De wil van die God! 

 

Een klein beetje huilen 

Van onmacht om al 't leed 

Bij Hem kun je schuilen 

Als je dat maar weet 

 

Iets weten van waarde 

Dit alles gaat voorbij  

Nieuw wordt hemel en aarde 

Voor jou en voor mij 
 

 

 

Aangedragen door een gemeentelid 


