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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 

 

Koster november    Willem Keizer, tel. 491978 

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 

Beamerdienst:    liturgiepknstjacob@gmail.com 

Bloemendienst:    Tietie Klaver, tietie.klaver@hotmail.com 

tel. 491798  
Het MFC is voor de bloemendienst open op zaterdag tussen elf en twaalf. 

 

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. 7 december as. Kopij graag voor 

vrijdagavond 29 november 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:visserdouwe97@gmail.com
mailto:meindertsma.tine@gmail.com
mailto:jettie74@gmail.com
http://www.pknsintjacobiparochie.nl/
mailto:liturgiepknstjacob@gmail.com
mailto:tietie.klaver@hotmail.com
mailto:kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com
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KERKDIENSTEN: 
 

  3 november 
Na de dienst koffiedrinken. 

 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. D. Visser 

T. Meindertsma 

Bildtse minima (zie pag. 10/11) 

   

10 november 

Dankstond 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Ds. F. de Jong, Leek 

D. de Haan 

1e Dorpskerken, 2e Diaconie 

   

17 november 10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Drs. J.L. de Haan, Sint Anne 

A. Keizer-Vaals 

1e Diaconie, 2e Kerk 

   

24 november 
Laatste zondag kerkelijk jaar 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Ds. D. Visser 

L. Buurstra-Smits 

1e Pastoraat, 2e Kerk 

   

   

 1 december 

1e advent 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. J. Lindeboom, Minnertsga 

D. Wijbenga 

1e Diaconie, 2e Kerk 

 
 

Ontmoetingsbijeenkomst 
5 november van 19.30 - 21.00 uur 

20 november 20.00 - 21.30 uur 

Bijbelcafé 

19 november en 10 december 

Kerkenraadsvergadering 

woensdag 27 november -grote kerkenraad 

Tienerkerk 
3 november 
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KINDERKERK 

 

 

Het rooster ziet er als volgt uit: 

 
 

wanneer wat door wie 
 

 3 november 

Lucas 19:1-10 

 

Wat voor iemand ben jij? 
Deze zondag gaat het over Zacheüs de tollenaar. Hij 
klimt in een boom om Jezus te zien en zelf niet 
gezien te worden. Maar Jezus ziet hem wel en wil 
graag bij hem eten. De mensen snappen er niets van. 
 

Binke  
Koopal 

10 november 

Lucas 19:41-48 

 

Wat voor stad wil je hebben? 
Jezus gaat met zijn vrienden naar Jeruzalem. Wat een 
mooie stad is dat toch! Maar wat wordt Jezus boos 
als hij de marktkraampjes op het tempelplein ziet! Hij 
jaagt de handelaars weg, want de tempel moet een 
huis van gebed zijn. 
 

Elène de 
Groot 

17 november 

Lucas 20:27-38 

 

Wil je dat begrijpen? 
De Sadduceeën stellen Jezus een (strik?!)vraag over 
hoe het is in de hemel: Een vrouw is op aarde met 
zeven mannen getrouwd geweest, omdat de een na 
de ander overleed. Met wie is ze dan getrouwd in de 
hemel? Uit het antwoord van Jezus blijkt: al zou je 
het willen begrijpen, dan nog zou je dat niet kunnen. 

Evelyn 
Beimers 

24 november 

Maleachi 3:19-24

 

Dit is niet het einde 
Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
Vandaag lezen we het allerlaatste stuk van het Oude 
Testament. Over de dag die komt waarop alles wat 
voorbij moet gaan, voorbij is. Je zult je voelen als een 
springend kalfje dat de stal uit mag, zegt Maleachi. 
 

Tjitske  
v.d. Wal 

  1 december 
 

ADVENTSPROJECT – Geef licht Yda en Famke 
de Groot 

Groep geloofsopvoeding  

26 november Sint-Jacobiparochie 
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TER OVERDENKING 

 

Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.  

Matteüs 5 vers 4 

 

Ik was eens bij een collega en zijn studeerkamer keek uit over het kerkhof 

van ‘zijn’ kerk. Daar was een begrafenis aan de gang. Een begrafenis-

ondernemer met zijn dragers, die de kist droegen. Verder niemand. Wij 

stonden samen er even vanachter het raam naar te kijken. We waren 

allebei treurig, dat daar iemand begraven werd om wie niemand treurde. 

Het was haast nog erger om aan te zien dan wanneer je bij een uitvaart 

voelt hoeveel verdriet er wel niet is. De dode om wie niemand treurt. De 

dood waarom niet wordt getreurd. 

Moet de dood ons treurig stemmen? Er zijn godsdiensten, het boeddhisme 

bijvoorbeeld, waarin je leert om de dood te aanvaarden. Leven is een 

illusie en de dood is ook een illusie. In de filosofie zijn het waarachtig 

geen geringe denkers geweest, die met de kracht van hun denkvermogen 

mensen hebben willen leren om de dood onder ogen te zien en te 

aanvaarden. In zijn meesterlijke Essays heeft de 16e eeuwse Franse 

filosoof Michel Montaigne een hoofdstuk met als titel: ‘Filosoferen, dat is 

leren sterven’. Het is een heel mooi hoofdstuk met zeer rijke gedachten. Je 

kunt eruit leren om niet te treuren over de dood en ook niet om je geliefde 

dode. Ik heb bij het lezen ervan weleens gedacht: “Dit vind ik eigenlijk 

mooier dan wat er ook in de Bijbel staat.” Maar daar ben ik toch van terug 

gekomen. Het lukt mij niet echt om niet te treuren over de dood. En het zal 

mij ook niet lukken om niet te treuren wanneer mijn geliefde er niet meer 

is. Jezus zou zeggen: “Gelukkig maar, dat je dat niet lukt!” Geloven in 

Jezus is treuren over de dood en treuren om de doden. En dat moet ook. 

want alleen dan zul je getroost worden. 

Let erop, dat Jezus in de toekomende tijd praat: “Gelukkig de treurenden, 

want zij zullen getroost worden.” Aan wie treurt over de dood heb je nu 

niet zoveel te bieden. Want die dood komt. En ook heb je niet veel te 

bieden wanneer iemand verdriet heeft omdat hij of zij iemand zo mist. Je 

kunt eigenlijk dat verdriet niet eens delen. Verdriet hebben is eenzaam. 

Alleen jij voelt het tot op de bodem. Wanneer je vader of je moeder sterft 

dan voel jij dat vaak meer dan je man of vrouw dat voelt. En het verlies 

van een kind voelt een moeder anders dan een vader en een vader anders 

dan een moeder. Verdriet hebben, treuren, is eenzaam. Je staat apart en  
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soms voel je dat juist zozeer wanneer anderen alle moeite doen om jou in 

de kring op te nemen. Hoe zou het ook anders kunnen? Moeten we dan 

niet treuren? Moeten we het dan aanvaarden en er maar overheen stappen? 

Jezus zegt: “Je komt er in dit leven niet met droge ogen door en je bent 

eigenlijk te beklagen wanneer je denkt, dat je niet verdrietig mag zijn en je 

bent helemaal te beklagen wanneer je denkt, dat geloven in mij betekent, 

dat je niet verdrietig mag zijn!” Gelukkig maar wanneer je verdrietig durft 

te zijn, wanneer je weigert je te laten troosten. Want dan weet je ook, dat 

hoe mooi het leven ook kan zijn – en het kan verrukkelijk zijn – maar dat 

je toch niet met droge ogen er doorheen zult komen. Dat er geen tranen 

meer zijn, dat zal allemaal nog! 

 

Aan het eind van deze maand, zondag 24 november, worden in heel veel 

kerken de namen genoemd van wie gestorven zijn. Het lijkt alsof daarmee 

hun ‘dood-zijn’ nog eens bevestigd wordt. Maar zo is het niet. Het is ten 

diepste ‘roepen bij de naam’ zoals God roept: “…ik heb je bij je naam 

geroepen, je bent van mij…” (Jesaja 43 vers 1) Dit zijn ‘troostwoorden’. 

Niet voor onmiddellijk, maar voor de toekomst. 

 

In het vorige nummer heb ik een fout gemaakt met de data voor het Bijbel-

café. Ik geef het opnieuw door, maar nu correct. De eerstvolgende keer is 

dinsdag 19 november en de keer daarop dinsdag 10 december. In 

november over Jozef en de vrouw van Potifar. In december over de 

gelijkenis van de verloren zoon. 

 

De serie geloofsopvoeding gaat in de komende maand verder op dinsdag 

26 november. Dan in Sint Jacobiparochie, in ‘t Beerdhuus. De bijeen-

komst duurt van 8 tot 10 uur en is bestemd voor ouders van kinderen in de 

leeftijd van 0 tot 10. 

 

We zijn al weer een maand verder dan het startweekend (28/29 sept.), maar 

ik kijk er nog met genoegen op terug. Zaterdag naar het Natuurmuseum in 

Leeuwarden en daarna eten met elkaar in ‘t Beerdhuus en zondag de start-

dienst met Bijbelse verhalen verbeeld. Hulde aan de vele medewerkers. 

Het gaf mij moed om verder te gaan en zo doe ik u vanuit Harlingen de 

hartelijke groeten. 

Ds. Douwe Visser 
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------- TIENERKERK ---- TIENERKERK ---- TIENERKERK ----- 

 

------- TIENERKERK ---- TIENERKERK ---- TIENERKERK ----- 

 

 

 

Wie komt het Beamerteam versterken?  
 
Hilly Meijer heeft aangegeven te stoppen met de Beamer- 
groep. Met grote dank voor haar inzet respecteren  
we haar keuze. Dit betekent dat wij op zoek zijn naar ver- 
sterking in het Beamerteam. Leeftijd is onbelangrijk, er is  
veel ruimte voor flexibele inzet.  
 
Informatie over het maken van een presentatie: 
* Er is een eigen emailadres waar predikanten tijdig de liturgie opgeven. 
* Er is een powerpoint die gedeeltelijk is geprogrammeerd. 
* We zijn aangesloten bij het Nederlands Bijbelgenootschap voor Bijbel-teksten 
en bij Liedboek Online voor de liederen met notenbalk, zodat de presentatie met 
kopiëren en plakken in elkaar komt. 
* We hebben een jaarplanning met daarop de data wanneer je aan de beurt 
bent. 
* Je kunt aangeven welke periode je wel of niet beschikbaar bent. 
* Ben je ingedeeld en kun je niet, dan is de groep flexibel genoeg om te ruilen.  
* De powerpoint kan ook worden aangeleverd, maar alle taken op zondag 
rondom aansluiten laptop en bedienen tijdens de dienst is wel noodzakelijk. 
* Je kunt gebruikmaken van een inwerkperiode zolang je dat nodig vindt. 
 
Wil je nog wat meer informatie of een keer meekijken? Dat is natuurlijk mogelijk. 
Neem dan contact op met een lid van het Beamerteam:  
Tjitske van der Wal, Cobie Swart, Hans Keizer of coördinator Anneke Keizer of 
mail naar liturgiepknstjacob@gmail.com. 
 

Hallo jongens en meiden, 
Zondag 3 november en 15 december is er weer tienerkerk! 

Schrijf het op in je agenda en dan zien we jullie graag! 
Groeten Douwe en Douwe 

 

mailto:liturgiepknstjacob@gmail.com
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OPBRENGST COLLECTEN  

 

   

   

   

   

   

   

 

  

Van de boekhouder  
Nu het einde van het jaar in zicht komt, verzoek ik degenen die hun 
vaste vrijwillige bijdrage nog niet (helemaal) betaald hebben dit alsnog 
te doen, zodat ik op tijd de boeken kan afsluiten. Alvast bedankt.  
Klaas Braaksma 
 

Van de 
Zendingscommissie 

 
Het jaar 2019 is bijna om. 

Heeft u uw toegezegde 
jaarlijkse bijdrage al 

overgemaakt? 
 

Mocht het nog niet 
gebeurd zijn, wilt u het 
dan z.s.m. overmaken? 

Het banknummer is NL67 
RABO 0198 2877 04 

t.n.v. Zending Protestantse 
Gemeente St.-

Jacobiparochie. 

--- Kun je even --- 

 

Kun je even naar me luisteren 

gewoon er even voor me zijn 

Kun je een arm om me heen slaan 

want dat vind ik zo ontzettend fijn 

 

Kun je even met me praten 

zonder goed bedoeld advies 

Zeggen dat je me begrijpt 

en me laten gaan in mijn verlies 

 

Kun je even bij me zitten 

samen starend, in verdriet gehuld 

Me in stilte steunen 

met liefde, begrip en geduld 
 

 

 
Aangedragen door een gemeentelid. 



[9] 

 

VAN DE DIACONIE 

Bijzondere collecten 

 

Zondag 3 november 2019 - Bildtse minima. 

Zie pagina 10 en 11 voor meer info. 

 

Zondag 10 november 2019 - Steun kleine kerkgemeenschappen  

Deze zondag is de landelijke collecte voor de Protestantse Kerk bestemd 

voor ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen en 

financiële middelen, en het moeten sluiten van de kerkdeuren kunnen de 

zichtbare aanwezigheid van de kerk in een dorp onder spanning zetten. De 

Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het 

dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bĳvoorbeeld door mee te 

doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of door 

burenhulp te stimuleren. Of door de oprichting van een voedselbank of het 

bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners. Met de opbrengst van 

deze collecte steunt de Protestantse Kerk dorpskerken om dorp en kerk aan 

elkaar te verbinden. Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk  

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 

777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Dorpskerken. 

 

Zondag 24 november 2019 - Pastoraat,  Eenzaamheid draaglijk maken 

Eenzaamheid, gemis aan écht contact, komt overal in Nederland voor. 

Ouderen, mensen die hun partner verloren zĳn en migranten lĳden er het 

vaakst onder. In veel kerken zĳn er activiteiten om eenzaamheid tegen te 

gaan of draaglĳker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt deze ini-

tiatieven van harte en geeft plaatselĳke gemeenten informatie, materialen 

en tips. Eenzaamheid heeft te maken met waardigheid. Daarom is het 

belangrĳk om er in kerk en samenleving aandacht voor te vragen. Met uw 

bijdrage steunt u het pastorale werk van de Protestantse Kerk. Geef aan de 

collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. 

Protestantse Kerk o.v.v. Pastoraat. 

 

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?  

Hartelijk dank!  

 

Minke Stork 
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Kerstactie voor de minima 2019 
 

Als gezamenlijke kerken hebben we besloten de ‘kerstactie voor 

minima’ ook in 2019 te organiseren.  Deze actie is echter alleen 

bestemd voor bewoners die binnen de gemeentegrenzen van onze 

voormalige gemeente Het Bildt wonen. Onafhankelijk van het feit of zij 

wel/niet lid zijn van een kerkelijke gemeente. 

 

Als u tot één van de volgende categorieën behoort en zelfstandig woont 

in de voormalige gemeente Het Bildt, dan komt u voor een bijdrage in 

aanmerking als;  

1.  u  alleenstaand bent, zelfstandig woont en u 21 jaar of ouder 

bent en geen student. Uw netto maandinkomen bedraagt € 1031,- 

of minder. 

2.  u een eenoudergezin bent met een netto maandinkomen van € 

1031,- of minder. 

3.  u een echtpaar vormt of samenwonend bent (met of zonder 

kinderen) met een netto maandinkomen van € 1473,- of minder. 

4.  u alleen een AOW uitkering (zonder extra pensioen) geniet. 

 

Tevens proberen we ook dit jaar weer een kerstmaaltijd te realiseren.  

 

Als u een bijdrage wilt ontvangen en eventueel aan de maaltijd wilt 

deelnemen moet u dit vóór 1 december as. kenbaar maken door het 

antwoordstrookje in te vullen en op te sturen.  

 

Als u valt onder één van bovenstaande categorieën en u aanmeld om een 

bijdrage te ontvangen, dan gaat u tevens akkoord met het registreren van 

uw persoonlijke gegevens. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk 

behandeld en na gebruik vernietigd. U kunt het ingevulde strookje 

opsturen naar: Diaconaal Team Protestantse Gemeente, Van Harenstraat 

67, 9076 BT  St. Annaparochie. 

 

Behoort u zelf niet tot één van bovenstaande categorieën, maar kent u 

misschien mensen die voor een bijdrage in aanmerking komen, geef hen 

dan een tip door ze bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie te geven. 
 

z.o.z. 
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Het doet ons ook goed om te ervaren dat zowel particulieren als 

bedrijven deze actie elk jaar een warm hart toedragen en geld geven 

waardoor dit initiatief mogelijk wordt gemaakt. Daarom vragen wij 

opnieuw aan mensen die het qua inkomen wat beter hebben in onze 

samenleving om ons te helpen deze actie ook dit jaar weer tot een 

succes te maken. Nadrukkelijk wordt ook bedrijven gevraagd een 

handje te helpen.  

Steun onze actie door uw bijdrage te storten op (IBAN) bankrekening: 

NL21RABO 0 1498.80.294  van de Diaconie Protestantse Gemeente  te 

St. Annaparochie o.v.v. ‘Kerstactie minima’.  

Met z’n allen kunnen we er voor iedereen een mooi Kerstfeest van 

maken. 

 

De antwoordstrook s.v.p. vóór 1 december sturen naar Diaconaal Team 

Protestantse Gemeente, Van Harenstraat 67, 9076 BT  St. 

Annaparochie. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Naam: 

Adres: 

Postcode/woonplaats: 

 

Ik val onder de categorie:   1 2 3 4  (graag omcirkelen) 

 

Met hoeveel volwassenen moet u rondkomen van 1 minimum 

inkomen? Met  ..…. volwassenen. 

Hoeveel minderjarige inwonende kinderen heeft u?  Ik heb ……. 

minderjarige inwonende kinderen. 

 

Ja, ik meld me aan voor de maaltijd met ….. personen;  (aangeven 

aantal personen)  

Telefoonnummer: ……………………………………….. 
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KERKELIJKE STAND 

De bloemengroet  

De afgelopen maand zijn de bloemen  

bij de volgende gezinnen gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

Namens iedereen bedankt voor de bloemen en de bezoekjes,  

Tietie Klaver 

 

 

 

 

Bedankt! 

Lieve mensen, 

Wij willen graag iedereen bedanken, voor de belangstelling tijdens Dirk 

zijn verblijf in het ziekenhuis en Revalidatie Friesland. Zoveel kaarten, 

bloemen en berichtjes gekregen… 

Het was een hele trieste periode. Nu hij ook nog zijn tweede been moest 

missen. Maar hij is gelukkig weer thuis. 

Heel hartelijk bedankt. 

Dirk en Tienke Vis 

 

 Mee-leven 
 
 Laten we meer lachen en   Laten we meer knipogen, 
 meer complimenten delen.  meer schouderklopjes geven. 
 Meer mooie moppen tappen en  Meer bidden en bemoedigen, 
 meer lieve mailtjes mailen.  meer mededelend leven! 
 

M. Wilschut 
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Verhuisd 

Let op! In het oktobernummer staat de verhuizing van Douwe en Klaske 

Wijbenga. Hun vaste telefoonnummer hebben zij niet meer. Ze zijn alleen 

nog mobiel bereikbaar; 0623087623. 

 

Verjaardagen 70+ 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

Kerkdiensten Zorgcentrum ‘Beuckelaer’ 

De diensten worden gehouden op zondag om 19.00 uur in het restaurant. 

 

datum voorganger kerkenraad 

  3 november P. Luehof Protestants 

10 november Ds. F. Visser-van 

Enkhuizen 

Nij Altoenae,  

Heilig Avondmaal 

17 november A. Dijkstra Protestants 

24 november Ds. E.P. Muilwijk-Huis Protestants 

 

Uitzendrooster Radio Eenhoorn 

De diensten beginnen om 9.30 uur. 

 
datum plaats kerk 

  3 november Beetgumermolen PKN 

10 november Dongjum PKN 

17 november Winsum Gereformeerde Kerk 

24 november Franeker Vrije Evangelische Gemeente 
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UIT DE OUDE DOOS 
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Creatieve ochtend  
We komen iedere 14 dagen op 
maandag bij elkaar. Deze maand  
op de 11e en de 25e. Contactpersoon 
Marianne Hoekstra, tel. 0518 491450  
of  mariannenauta@planet.nl. 
 
Reserveringen kunnen gemaild worden. 
Belangrijk om door te geven: datum, 
tijd, aantal personen, koffie, thee, 
koek/cake, borrelhapje. 
Hebt u vragen,  tips, op- of aan-
merkingen m.b.t. het  gebruik  van de 
kerkzaal, of vergaderruimtes: 
mfc.stjacob@gmail.com. 
 

 
 

Beste lezers, 

 

De kopij liet deze keer wat op 

zich wachten. Wat maakte dat 

ik door deez’ en gene nog 

even aangeschoten werd na 

de kerkdienst. De inhoud is er 

des te rijker door geworden. 

Dus, lees ons Kerknijs vooral 

van a tot z! 

 

Met een groet van de redactie 

 
 

 

Ontmoetingsochtend voor vrouwen  

 

in de Skûl te St. Annaparochie 

D.V. woensdag 20 november 2019 

van 9.30 uur – 11.30 uur  

 

 

Wij nodigen u/jou van harte uit voor deze ontmoetingsochtend. We gaan samen 

zingen, praten en luisteren om elkaar in het geloof te bemoedigen en op te bouwen. 

 

Spreker deze ochtend is dominee Jeroen van Olffen, uit Menaldum.  

Het thema voor deze ochtend is: Jubelen, is een werkwoord! 

 

Vanaf 9.15 uur staat de koffie/thee klaar in de Skûl (bij de Rooms Katholieke 

Kerk), J.J. Costerstraat 1 te St. Annaparochie. 

 

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

461350) willen u/jou graag te woord staan. 

 

 

mailto:mariannenauta@planet.nl
mailto:mfc.stjacob@gmail.com
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Genadige en heilige 

God en Vader 

geef ons wijsheid 

om U te ontdekken 

verstand om U te begrijpen 

volharding om U te zoeken 

geduld om op U te wachten 

ogen om U te zien 

een hart dat zich  

in stilte op U richt 

een leven dat u verkondigt 

door de kracht van de Geest 

van Jezus Christus onze Heer. 

 

Amen  

 

Gebed van Benedictus (* 480 – 547) 

 

 

 

 

 


