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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 december    Willem Beimers, tel. 491705 

    januari    Brand de Haan, tel. 491856 

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. 1 februari as. Kopij graag voor 

vrijdagavond 24 januari 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: 
 

  8 december - 2e advent 

Viering Heilig Avondmaal 
Na de dienst koffiedrinken. 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. D. Visser 

B. Koopal 

Kerk 

   

15 december 
3e advent 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Ds. P. Beintema, Dokkum 

L. Buurstra-Smits 

1e Kinderen in de knel, 2e Kerk 

   

22 december 
4e advent 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Drs. J.L. de Haan, Sint Anne 

A. Keizer-Vaals 

1e Werelddiaconaat, 2e Kerk 

   

24 december 

Kerstnachtdienst 

Groate Kerk m.m.v. 

Pro Rege, Dokkum 

21.30 uur 
Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. D. Visser 

T. Meindertsma 

Commissie Kerk & Dorp 

   

25 december 

1e kerstdag 
 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Kerstcommissie 

T. Meindertsma 

Onkosten kerstcommissie 

   

26  december 

2e kerstdag 

Geen dienst  

   

29 december 10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. G. Muilwijk, Sint Anne 

E. de Groot 

1e Diaconie, 2e Kerk 

   

31 december 
Oudjaar 

19.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Douwe de Haan  

?? 

Diaconie 

   

  1 januari 
Nieuwjaarsdag 

Geen dienst  

  z.o.z. 
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  5 januari 
Na de dienst koffiedrinken. 
 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Ds. D. Visser 

L. Buurstra-Smits 

1e Diaconie, 2e Eigen jeugdwerk 

   

12 januari 10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. G. Muilwijk, St Annaparochie 

E. de Groot 

1e Bloemendienst, 2e Kerk 

   

19 januari 10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. J. v.d. Boogaard, Hallum  

B. Koopal 

1e Missionair werk, 2e Kerk  

   

26 januari 
Na de dienst koffiedrinken. 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Ds. D. Visser 

T. Meindertsma 

1e JOP, 2e Diaconie 
 

 

 

 

AGENDA 

 

  2 december kerkrentmeesters en MFC 

  8 december   Trynke Buma laat beelden zien van haarzendingsreizen 

  9 december Vergadering C.v.K. om 19.45 uur  

10 december Bijbelcafé 

15 december Tienerkerk 

24 december Kerstnachtdienst, aanvang 21.30 uur 

Groate Kerk m.m.v. mannenkoor Pro Rege, Dokkum 

 

14 januari   vergadering kleine kerkenraad, 19.30  uur 
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KINDERKERK 

 

Zondag 1 december zijn wij begonnen met het  

adventsproject: Geef licht. Wij lezen 4 weken over  

de verhalen van de profeet Micha en natuurlijk gaan  

we ook knutselen. Zondag 29 december is er geen kinderkerk, maar 5 

januari zijn we weer van de partij.  

Wij wensen jullie alvast fijne kerstdagen en een gezond 2020. 

 

Groeten van de kinderkerk 

 

Het rooster ziet er als volgt uit: 

 

wanneer wat - ADVENTSPROJECT – Geef licht door wie 

  1 december 

 
 

Wie maakt het licht?                                       Micha 2 

Deze zondag maken de kinderen kennis met de profeet 

Micha. Hij gaat naar Jeruzalem om het woord van God te 

verkondigen. ‘Het is donker in de stad,’ zegt hij. ‘Maar het 

kan weer licht worden.’ Dat is een hoopvol bericht. Maar 

wie maakt het licht? Je zult zelf iets moeten doen om het 

licht te maken. 

Yda en 
Famke de 
Groot 

  8 december 

 
 

Een stralende dag                                             Micha 4:1-8 

De profeet Micha voorspelt een stralende dag. Op die dag 

komen alle mensen samen in de stad van de Heer. Ze zijn 

vergeten wat oorlog is, hun wapens hebben ze veranderd in 

gereedschap. En ze zitten ‘in de schaduw’, de plek waar je 

rustig geniet van een mooie dag. 

Klaske 
Faassen 

15 december 

 

Hoe maak je het goed?                                     Micha 6:1-8 

Als de profeet Micha vertelt dat God teleurgesteld is in zijn 

volk, reageren de mensen met: ‘Misschien moeten we offers 

brengen om het goed te maken.’ Maar dat is niet wat God 

wil. Hij vraagt niet om extra geld in de collectezak, maar 

om een andere houding: Doe recht en ga de weg van God. 

Liesbeth 
Buurstra 

22 december 

 

Het wordt weer licht   Micha 7:1-7, 18-20 en Matth. 1:18-25 

Bij de late (tweede) oogst gaat de plukker door de bijna 

leeggeplukte wijngaard om te kijken wat er nog te halen 

valt, wat de eerste ronde nog niet rijp was of vergeten. Zo 

voelt de profeet Micha zich in Jeruzalem. Het lijkt alsof de 

stad kaalgeplukt is. Toch wordt een hoopvol visioen 

geschetst: er zal een nieuw begin komen. 

Binke 
Koopal 

29 december Geen kinderkerk  

 



[6] 

 

 

 

wanneer 
 

wat door wie 

  5 januari 
Mattheüs 2:1-12 

 

Zie je het licht? 

Deze zondag horen we dat wijzen uit het oosten het licht 

zien. Ze zien een ster opgaan en ze weten: er is een 

bijzonder mens geboren. Iemand die het waard is dat wij 

hem eer bewijzen. Koning Herodes wil er alles van weten. 

Hij kan alleen maar denken aan wat hem bedreigt. 

Evelyn 
Beimers 

12 januari 
Mattheüs 3: 13-17 

 

Vertrouw me maar 

Vandaag lezen we dat Johannes de Doper mensen doopt in 

de Jordaan. Ook Jezus laat zich dopen. Johannes de Doper 

snapt daar niets van. Na Jezus ‘doop gaat de hemel open en 

verschijnt er een duif. 

Sita 
Buurstra 

19 januari 
Mattheüs 4: 12-22 

Het licht zien 

Simon en zijn broer Andreas zijn vissers. Maar opeens 

verandert alles. Als Jezus langskomt en hen roept, laten ze 

hun netten achter en volgen hem meteen. Met Jakobus en 

zijn broer Johannes gebeurt hetzelfde. Ze weten gewoon 

wat ze moeten doen. 

Elène de 
Groot 

26 januari 
Mattheüs 5: 1-12 

Niet zielig 

Jezus vertelt Zijn leerlingen over mensen die ’zalig’ zijn. 

Dat is iets anders dan zielig en ook iets anders dan gezellig. 

Zalig betekent dat je belangrijk bent voor God. 

Yda en 
Famke de 
Groot 

 

 

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

 

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

 
Hallo jongens en meiden, 

 
Zondag 15 december is er weer tienerkerk! 

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

Groeten Douwe en Douwe 
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TER OVERDENKING 

 

En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot de Here en mijn geest  

heeft zich verblijd over God, mijn Heiland omdat Hij heeft  

omgezien naar de lage staat van zijn dienstmaagd….. 

Lucas 1:46-55 (vertaling NBG ’51) 

 

Ik zag een afbeelding van Maria en Elisabeth, uit lindehout gesneden, han-

gend in één van de kerken in Neurenberg in Duitsland. Maria zingt haar 

lied en de beide vrouwen zijn omringd door een krans van medaillons 

waarop de zeven vreugden van Maria zijn afgebeeld. Maria zingt haar 

blijdschap zevenvoudig uit in haar loflied:  

1. God heeft omgezien naar de lage staat van zijn dienstmaagd;  

2. hoogmoedigen heeft Hij verstrooid;  

3. machtigen van de troon gestort;  

4. eenvoudigen verhoogd;  

5. hongerigen met goederen vervuld;  

6. rijken ledig weggezonden;  

7. God heeft zich Israël zijn knecht aangetrokken. 

 

Het loflied van Maria, naar het eerste woord in de Latijnse vertaling ook 

wel het Magnificat genoemd, is een lied met een geweldige kracht. Het is 

een lied, dat allerlei motieven uit het Oude Testament samenbalt. Het le-

ven van het aloude verbond met Israël is in dit lied geconcentreerd aan-

wezig. En zo is Maria de aangewezen vrouw om dit lied te zingen, want zij 

draagt in zich het leven van het verbond tussen God en de mensen. Het lof-

lied van Maria is zo rijk aan inhoud, dat je niet alles in een korte meditatie 

kunt overdenken. Eén motief kies ik nu en dat is tevens het grote motief 

voor Maria’s persoonlijke vreugde: God, haar Heiland, heeft omgezien 

naar de lage staat van zijn dienstmaagd. Die woorden vinden we ook in 

een ouder bijbelgedeelte en wel in het boek Genesis. Daar is het Lea, de 

eerste vrouw van Jakob, die onbemind was door haar man maar die na het 

ter wereld brengen van haar kind Ruben uitroept: “De Here heeft mijn el-

lende aangezien”. Lea, een wat tragische vrouw, door haar vader listig aan 

de man gebracht. Haar man ziet niet naar haar om, maar God heeft wel 

naar haar omgezien. 
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In het oude testament is er nog een andere vrouw, die kan zeggen, dat de 

Here God naar haar lage staat heeft omgezien. Het is Hanna, die zo vurig 

verlangt naar een kind. Zij belooft aan God, dat als Hij zal omzien naar de 

ellende van zijn dienstmaagd, haar kind aan God gewijd zal zijn.  

 

'Ellende’, 'lage staat’, het Grieks heeft hetzelfde woord. Lucas, die het lof-

lied van Maria heeft opgeschreven, kende van het Oude Testament alleen 

de Griekse vertaling en hij heeft de lijn gezien, die de drie vrouwen Lea, 

Hanna en Maria met elkaar verbond. Zij waren met elkaar verbonden door 

Die God, Die naar hen omzag. 

 

Het loflied van Maria heeft, vooral in de Latijnse vertaling, een ereplaats 

gekregen in de liturgie van de kerk. Het werkwoord, dat wij vertalen met 

'omzien naar’ is in het Latijn respicere. Daar zit het woord respect in. God 

heeft respect gehad voor die vrouwen voor wie niemand respect had. 

Maria zingt het uit, dat hij voor haar wel respect heeft. Geen wonder, dat 

vrouwen zich in haar lied herkend hebben. Geen wonder, dat armen zich in 

haar lied herkend hebben. Geen wonder, dat mensen naar wie niemand 

omziet, zich in haar lied herkend hebben. Geen wonder, dat anderen op 

hun beurt weinig respect hadden voor dit lied, omdat ze teveel ‘zelf-

respect’ hadden. 

 

Maar het lied heeft zijn ereplaats gekregen in de liturgie van de kerk. 

Dagelijks weer hoort dit lied gezonden te worden. Het is het lied van de 

vesper, de korte dienst voor elke avond. Als de dag voorbij is en de avond 

is gevallen, dan klinkt dit lied van die jonge vrouw, die het uitzong van 

blijdschap, omdat de Here God naar haar omzag. Waarom toch is dit het 

lied van de vesper geworden? Het antwoord is niet met zekerheid te geven. 

Misschien zingt de kerk met dit lied wel iets van haar schuld, omdat ze 

toch te weinig heeft omgezien naar... Misschien zingt de kerk dit lied wel 

om bij het vallen van de avond alles gerust aan God over te geven, want hij 

ziet om naar... Misschien zingt de kerk dit lied wel omdat ze weet, dat er 

andere krachten aan het werk zijn dan de krachten van de trotsen de mach-

tigen en de rijken, die niet omzien naar... In elk geval zingt de kerk dit lied 

van een jonge vrouw, die in haar schoot het leven voelde, dat haar respect  
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gaf, dat aan veel vrouwen respect gaf, dat aan vele onaanzienlijken respect 

gaf. Zij voelde het leven, dat de kracht bood van God, die omzag naar... En 

met haar lied bereiden wij ons voor op het feest van de geboorte van dat 

kind, dat aan Maria al de kracht gaf om het uit te zingen van vreugde. Het 

is goed te weten, dat je zelfrespect van meer afhangt dan van jezelf. God 

heeft omgezien naar… 

 

Kerknijs komt uit voor twee maanden: advent, kerst, de jaarwisseling en 

daarna de ‘feestloze’ wintermaand januari. Kerst is overdonderend com-

mecieel aanwezig en de jaarwisseling zal er ook dit keer weer uitknallen. 

In de kerk klinken andere geluiden. Natuurlijk wordt er luidkeels gezon-

gen, zeker met Kerst, hoe kan het ook anders?, dat is een groot feest! Maar 

er is ook de stilte van de voorbereiding in de weken van advent, van de 

overdenking van het jaar bij de jaarwisseling en de voortgang van de 

‘gewone’ kerkdiensten zondag aan zondag. Wij loven en prijzen de Heer, 

maar wij wachten ook stil op Zijn ontferming. En wat doet het me weer 

goed om met U als gemeente de komende feestdagen te mogen beleven. 

 

In de adventstijd volgt de kinderkerk weer het project van Kind op Zon-

dag. ‘Geef licht’ is dit jaar het thema en daarbij is er een verbeelding met 

kerkramen. Het licht dat daar doorheen schijnt, maakt de verbeelding 

zichtbaar. Uit de Bijbel wordt daarbij het boek Micha gevolgd: de profeet, 

die het grote licht voorzag, dat in Bethlehem zou schijnen. 

 

Zondag 8 december, tweede advent, vieren we het avondmaal. Trynke 

Buma vertelt in die dienst meer over haar reis naar Tanzania waar we bij 

‘ons zendingsproject’ betrokken waren. Ze laat op de beamer ook een 

aantal foto’s zien. 

De kerstnachtdienst is ook dit jaar weer in de Groate Kerk. Het Christelijk 

Mannenkoor Pro Rege uit Dokkum zal dan zingen. Een koor van grote 

omvang en ik stel me zo voor, dat het heel mooi gaat worden. Alleen al 

met de koorleden en eventuele ‘aanhang’ wordt de kerk al aardig gevuld 

maar de commissie Kerk en Dorp, die ook dit jaar de dienst weer voor-

bereidt, hoopt dat met velen uit het dorp de kerk goed gevuld zal worden. 

Ik zelf hoop voor te gaan. Het thema is ‘Delen’ en de dienst begint om  
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21:30 uur. Een half uur vroeger dan gebruikelijk, maar dat is in overleg 

met het koor, omdat de leden daarvan nogal van redelijk ver komen. 

Kerstmorgen 25 december om 10:00 uur in ‘t Beerdhuus een kerkdienst 

voor jong en oud, in een feestelijke ontspannen sfeer, met de verhalen over 

kerst, met muziek en zang en onderwijl ook nog van allerlei lekkers! 

Op oudejaarsavond is er een kerkdienst om 19:30 uur, nieuwjaarsmorgen 

is er geen dienst maar de zondag daarop, 5 januari kunnen we elkaar een 

gezegend nieuwjaar wensen. Ik hoop dan zelf voor te gaan en er is koffie- 

drinken na afloop van de dienst. 

 

Ik schrijf dit alles in de week tussen laatste zondag van het kerkelijk jaar 

en eerste advent. Het was indrukwekkend om met elkaar als gemeente ver-

bonden te zijn met hen, die ons ontvallen zijn. Voor vele namen genoemd 

of in gedachten brandden vele kaarsjes. Deze zondag heeft in de beleving 

van de gemeente een bijzondere plaats gekregen! 

 

Vanuit de gemeente noem ik ….. ……... Zij moet - zo het nu staat - 8 

december in het ziekenhuis in ………. worden opgenomen. We hopen en 

bidden, dat de behandeling goed mag verlopen. 

 

Bijbelcafé is dit kalenderjaar nog één keer en wel op dinsdag 10 december 

om 20.00 uur in ‘t Beerdhuus. Dan komt aan de orde: de gelijkenis van de 

verloren zoon. Hartelijk welkom allen. In het nieuwe jaar gaan we weer 

verder maar niet eerder dan in februari, dus dat komt in het volgende 

Kerknijs wel aan de orde. 

 

De serie Geloofsopvoeding heeft in elk geval een vertraagde start. Er komt 

wel een nieuwe start, met meer gerichte uitnodigingen, maar op dit 

moment weet ik nog niet wanneer we gaan beginnen. Komt! 

 

December is een maand vol gevoel. Vreugde en verwachting maar ook 

weemoed en verdriet. Dat ik u allen goede dagen wens is een korte maar 

welgemeende groet vanuit Harlingen. 

 

Ds. Douwe Visser 
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KERKENRAADSVERSLAGEN 

 

Verslag van de kleine kerkenraad van 30 oktober 2019 

 

Onze predikant opent de vergadering met het voorlezen van een aantal 

verzen uit de Bergrede waarin  het oog de lamp van het lichaam genoemd 

wordt. De kerkdienst wordt beleefd met alle zintuigen en oog en oor zijn in 

dezen belangrijk. Ook met het oog op het prijzen van God in de dienst. 

 

Er staan deze avond weer flink wat punten op de agenda maar met een 

voorzitter zoals wij die hebben  en mensen die van aanpakken weten is dat 

geen enkel probleem. Wat er zoal besproken is: 

 

* De notulen van de vorige keer en die worden na een tekstuele aanpassing 

akkoord bevonden. 

* De verstaanbaarheid tijdens het koffiedrinken in de hal: het geluid blijft 

wel een dingetje en er wordt besloten (en afgekondigd) op 3 november te 

ervaren of het plaatsen van de  kasten in de hal maakt dat we daar kunnen 

blijven koffiedrinken of dat we alsnog moeten uitwijken naar de kerkzaal. 

* De ontmoetingsbijeenkomsten: we zijn blij met de opkomst en vooral 

met wat er gedeeld wordt. Van elke bijeenkomst wordt een verslagje 

gemaakt, zodat we te zijner tijd ons als kerkenraad een beeld kunnen 

vormen van wat de gemeente als toekomst van de kerk ziet. 

* Terugblik op de startactiviteiten: we kijken met vreugde terug op de 

start. Wat fijn ook dat er zoveel jonge mensen aanwezig waren. Er wordt 

geopperd dat we ook volgend jaar een dergelijke start zouden willen. 

* Boeken: zo nu en dan worden er boeken besteld waar iedereen gebruik 

van mag maken. Het betreft boeken met gebeden, gedichten en u kunt ze 

vinden op één van de planken in de kast achterin de kerkzaal. We rekenen 

erop dat de boeken na gebruik weer teruggelegd worden zodat ze voor 

iedereen beschikbaar blijven. Mocht een bundel u erg aanspreken en zou u 

hem graag willen houden , dan kunt u contact opnemen met de scriba. 

* Jubileum: onze predikant is op 20 april 2020  40 jaar in het ambt en dat 

willen we met elkaar vieren in de dienst van 19 april 2020. We hopen dat u 

de datum noteert en er bij kan zijn. Wordt vervolgd. 

* De 16+ groep bestaat uit een mooie groep jongeren en er neemt wel eens 

iemand afscheid, maar er komen er ook weer bij! 
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* Geloofsopvoeding: op de door dominee Visser belegde eerste avond – 

Sint-Jacobiparochie en Sexbierum-  kwam er tot zijn grote spijt niemand 

opdagen. Dat  wens je niemand toe  en we hopen  op een doorstart waarbij 

de zaal de volgende keer te klein is. 

* Acties diaconie: de  diaconie is druk met de actie Bildtse minima en ook 

de kerstattentie vraagt de nodige voorbereiding. We hopen dat de attentie 

in de smaakt valt. Nu het preekrooster zo goed als klaar is,  kan de 

diaconie het collecterooster voor 2020 samenstellen en dat is een flinke 

klus die tijd vraagt. 

* Nieuw lid van de diaconie: vooruitkijkend is Anna Kuik opgevallen dat 

er t.z.t. twee leden aftredend zijn en daarom wordt haar voorstel om nu 

alvast op zoek te gaan naar een nieuwe diaken meteen aangenomen.  Dan 

houden we een op elkaar ingespeelde club diakenen. 

* De bloemengroet: uit de gemeente werd geopperd dat het fijn zou zijn de 

bloemen te bestemmen voor de familie - als het een echtpaar betreft -,  

want dan krijgen én de zieke én degene die hem/haar verzorgt samen de 

bloemen! De kerkenraad omarmt het idee. 

* ‘Zendingsreizen’ van Trynke Buma: Trynke Buma heeft in de dienst van 

3 november jl. prachtig verteld over haar reizen naar Moldavië en 

Tanzania.  Indrukwekkend waren haar ervaringen. T.z.t zal ze de beelden 

nog eens laten zien, zodat ook u er een beeld bij hebt. 

* De kerkrentmeesters bezoeken tegenwoordig nieuw ingekomen leden 

met de vraag of ze (actief) bij onze kerk willen horen en wat ze dan 

verwachten. Wie dat wil kan vervolgens kennismaken met onze predikant 

die graag langskomt.  

* De commissie Kerk en dorp  is druk in de weer met de invulling van een 

aansprekende kerstnachtdienst. 

* Voor de kinderen wordt er in de voorjaarsvakantie van 2020 iets georga-

niseerd dat waarschijnlijk weer terugkomt in de kinderdienst van 22 maart 

2020. De jeugdclubs zijn inmiddels weer gestart en er is behoefte aan extra 

mensen die leiding kunnen geven. Als het jou iets lijkt, meld je aan! Dat 

kan bij froukjeoffinga@hotmail.com. Ook eens een avond meelopen om te 

kijken of het wat voor je is, is mogelijk! 

* Het zingen tijdens de eredienst: uit de gemeente kwam het verzoek om in 

de avondmaalsdienst wat meer bekende liederen te zingen, misschien ook  

 

mailto:froukjeoffinga@hotmail.com
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te zingen tijdens de rondgang. We hebben over het laatste gebrainstormd, 

maar hebben wat tijd nodig om tot een besluit te komen.  

Dominee Visser geeft aan dat er naast het zingen van bekende liederen ook 

aandacht en ruimte moet zijn om nieuwe liederen te (leren) zingen en dat 

we alleen dan kennis kunnen nemen van de rijkdom aan liederen uit het 

liedboek. Dat blijft een spanningsveld en dat pakt de ene keer weer anders 

uit dan de andere.  

We vragen de beamerdienst of ze bij het voorspelen van een (onbekend) 

lied voortaan  de    

hele tekst willen laten zien, zodat wie noten kan lezen, het hele lied kan 

volgen. 

* Vacatures: we hebben goede hoop dat er voor de jeugdclubs, 

beamerdienst en de  preekvoorziening weer mensen gevonden worden, 

want vele handen maken licht werk en dat geldt ook voor kerkenwerk. U 

mag zich ten allen tijde aanmelden als u zin hebt om mee te doen of 

gewoon eens wilt ervaren wat het werk inhoudt! Dat geldt trouwens  voor 

alle activiteiten die plaatsvinden. Kom gerust langs en loop eens mee. 

Wellicht is het wat voor u! 

 * Eeuwigheidszondag: In onze gemeente herdenken we mevrouw Joekje 

de Vries-Heida  die ons dit jaar ontvallen is. We noemen haar naam en  

steken een kaars aan.  In deze dienst mag iedereen die dat wil (zie 

advertentie in de Bildtse Post en op de website van de kerk) een lichtje 

aansteken voor een overleden dierbare. Na de dienst kan er onder het genot 

van een kopje koffie nagepraat worden.       

* De volgende kerkenraadsvergadering was al vastgesteld op 27 november 

en is bestemd voor de  grote kerkenraad. Met  het voorlezen van het 

gedicht ‘Als er maar woorden zijn’ wordt de vergadering afgesloten. 

 

 

Verslag grote kerkenraad 27 november 2019 

Iedereen was aanwezig met uitzondering van Douwe Wijbenga die af 

moest melden omdat hij ziek was. 

 

I 
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In deze vergadering hebben we teruggekeken op de diensten en activiteiten 

van november en vooruitgekeken naar die van december en januari. 

Onze predikant bracht verschillende bezoeken aan gemeenteleden en 

bezoeken worden op prijs gesteld. Weet u nog dat u altijd mag vragen of 

uw predikant langskomt? 

Fijn dat mensen zich zo vrij voelen om wel en wee met elkaar te delen en 

ook vanavond is dat niet anders. Vreugde en verdriet, verdriet en vreugde, 

wat ligt het dicht bij elkaar en wat loopt het soms in gebeurtenissen door 

elkaar heen! Dan is het goed om terug te denken aan de door onze 

predikant bij de opening van deze vergadering  gelezen psalm 8 waarin de 

dichter verhaalt van wat God allemaal aan de mensen heeft toevertrouwd. 

Dan is het goed om terug te denken aan de Eeuwigheidszondag waarin we 

als gemeente  stil stonden bij het overlijden van ons gemeentelid  mevrouw 

Joekje de Vries-Heida  en ons oud-gemeentelid  Henkie Tuinstra, en wij 

allen samen waren in het gedenken van hen die ons zijn voorgegaan. Licht 

ontstoken aan de Paaskaars, wetend dat zij die ons zijn voorgegaan onze 

geloofsgetuigen zijn en als toeschouwers op de tribune bij een 

sportwedstrijd ons aanmoedigen door te gaan op de weg die we hebben te 

gaan, zoals dominee Visser uitlegde in zijn preek van die zondag. 

 

In deze vergadering  bespraken we ook de volgende zaken: 

* De bijeenkomsten geloofsopvoeding worden na de kerst door onze 

predikant opgepakt en daarbij zal de doelgroep naast algemeen ook meer 

persoonlijk worden benaderd. 

*Ook in 2020 zal dominee Visser consulent van de kerk van Sexbierum 

zijn. Hij wilde nadrukkelijk weten of dit consulentschap niet nadelig voelt 

voor zijn functioneren in onze kerk. De kerkenraad laat weten dat dit 

geenszins het geval is en dat we zeer content zijn met zijn manier van 

werken en zijn in onze gemeente. We ervaren dat als zeer verrijkend voor 

ons geloofsleven en leven van alledag! 

* In de kerkdienst van 8 december zal Trynke Buma beelden laten zien 

van haar ‘zendingsreizen’ naar Moldavië en Tanzania. 

* De kerstnachtdienst begint om 21.30 uur en het daar aan meewerkende 

koor van Pro Rege (90 zangers) kan de feestvreugde alleen maar verhogen, 

denken we. 
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* De kerstcommissie die de dienst op eerste kerstdag verzorgt heeft 

dominee Visser gevraagd of ze een beroep op hem mag doen en hij neemt 

de uitdaging graag aan; dus zal er eerste kerstdag naast de traditionele 

zaken, die we graag in ere houden, een preek gehouden worden.  

* Onze mensen die het preeklezen verzorgen zijn beiden actief op 

Oudejaarsavond, Peet Luehof  in Beuckelaer en Douwe de Haan in onze 

kerk. 

* De diaconie gaat deze week nog naar een vergadering van het IDO 

Waadhoeke die haar nieuwe beleidsplan toelicht. Daar zullen we in de 

volgende kerkenraadsvergadering nog iets over horen, wat we dan graag 

weer aan u door vertellen. Uit die koker komt ook het initiatief van Ite mei 

Dei - een open maaltijd op iedere dinsdag op de boerderij van Dei aan de 

Koudeweg 18 in Sint-Jacobiparochie (zie Bildtse Post en Kerknijs). 

*De kerkrentmeesters vergaderen binnenkort met de commissie van het 

MFC en op de vraag of de kerkenraad punten heeft,  komt vanuit de jeugd 

een vraag binnen die meegenomen wordt;  het moet  gezegd worden dat 

we heel tevreden zijn met hoe alles loopt. 

* De begrotingen van kerk en diaconie worden besproken en goedgekeurd. 

* Het koffiedrinken  - we ontvingen geen opmerkingen - blijft in de hal. 

* Het preekrooster van 2020 - met dank aan onze preekvoorzieners - is  

nagenoeg compleet en na wat aanpassingen van de scriba kunnen 

kerkenraadsleden en andere geledingen de uiteindelijke versie binnenkort 

tegemoet zien.  

* Voorstel data kerkenraad en gemeentevergaderingen: 

   januari 2020        kleine kerkenraad   dinsdag 14 januari 19.30 uur 

   februari  2020     grote kerkenraad     dinsdag 11 februari  19.30 uur 

   maart  2020         gemeenteavond       woensdag 18 maart  

* Onze predikant mag even de ruimte verlaten, zodat we zijn 40-jarig 

ambtsjubileum kunnen bespreken: er is een kleine commissie gevormd die 

de ideeën uitwerkt, maar als u als  gemeente een idee heeft, willen we dat 

graag horen (Minke Stork, Binke Koopal, Tine Meindertsma). 

 

Anna Kuik sluit de vergadering met het voorlezen van dit gedicht: 
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  Wat vraagt de Heer 
 

  Wat vraagt de Heer meer van ons 

  dan dat wij recht doen en trouw zijn 

  en wandelen op Zijn weg! 

 

  Wat vraagt de aarde meer van ons 

  dan dat wij dienen en hoeden 

  als mensen naar Gods beeld? 

 

  Wat vragen mensen meer van ons 

  dan dat wij breken en delen 

  als ons is voorgedaan? 

 

  Het is de Geest Die ons beweegt 

  dat wij Gods wil doen en omzien 

  naar alles wat er leeft.        

 

Uit Medemens, Kerk in Actie 
 

   Adventsviering 

U wordt van harte uitgenodigd voor de Adventsviering van de PCOB afd. het Bildt 
op woensdag 11 december 2019 om 14. 30 uur in de Bining te St. Annaparochie. 
Het wordt een gevarieerde middag die door eigen leden wordt ingevuld. Leden 
en gasten zijn van harte welkom. Er wordt een bijdrage van € 3,-, incl. 
consumptie, gevraagd.  
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UITNODIGING 

 

Kerstfeest 1e Kerstdag - woensdag 25 december 2019 

 

 

Als Kerstdienstcommissie willen wij u/jullie van harte uitnodigen 

om met ons het Kerstfeest te komen vieren. 

 

Neem familie, vrienden en buren mee, dan zingen we de alom 

bekende kerstliederen en luisteren we naar het kerstverhaal; 

 

DE GEBOORTE VAN JEZUS 

 

 

Kerstfeest zoals we het graag samen vieren. 

Dit jaar in samenwerking met dominee Visser 

 

 

We zien u/jullie graag op 1e Kerstdag om 10.00 uur  

in ’t Beerdhuus. 

 

De poeiermolke staat weer klaar! 

 

 

Hartelijke groet,  

De kerstdienstcommissie  
 

 

 

 

P.S.  

Vanaf 8 december ligt er in de hal weer een thermoskannenlijst waarop u 

kunt aangeven of u chocolademelk wilt opwarmen voor dit kerstfeest. Deze 

wordt dan in de week voor Kerst bij u thuis gebracht. 
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OPBRENGST COLLECTEN  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

In het bloemenbusje zat het mooie bedrag van € …... 

Allen Hartelijk Dank!! 

 

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. 
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VAN DE DIACONIE 

Bijzondere collecten 

 

1 december 2019 - Collecte voor aidswezen in Zambia 

Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn ouders over-

leden zijn aan aids. Conwa hakte hout voor de bouw, geen vetpot en zwaar 

werk. Hij was steeds te moe om te leren. Zijn cijfers op school holden 

achteruit. Geen mens die hem hielp, uit angst dat hij besmet was met het 

hiv-virus.  

In Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners zoals Conwa als gezins-

hoofd. Zambiaanse kerken sporen deze gezinnen op. Conwa’s schoolgeld 

werd betaald, zodat hij zijn middelbare school kon afronden. Toch blijkt 

geld niet voldoende. Zijn zorgen drukken zwaar op zijn jonge schouders. 

Gemeenteleden en kerkleiders leren nu hoe ze ‘maatje’ kunnen zijn voor 

tieners zoals Conwa. De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje: iedere twee 

weken bezoekt hij drie weeskinderen en hun gezinnen. Hij geniet van hun 

vorderingen op school.  

We collecteren in onze kerk voor dit werk van Kerk in Actie. Dankzij uw 

steun kunnen meer maatjes getraind en meer weeskinderen gesteund 

worden. Laat geen kind er alleen voor staan! 

 

  

15 december 2019  

Kinderen in de knel, een stabiel thuis voor kinderen in Nederland 

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In jeugd-

dorp De Glind wonen 120 getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jon-

geren die door allerlei problemen niet meer thuis kunnen wonen. Ze wor-

den opgevangen in gezinshuizen, die gerund worden door ouders die er 

vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt kinde-

ren structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de omgeving van 

een bestaand gezin. De Rudolphstichting, eigenaar van De Glind, gelooft 

sterk in de helende kracht van het gewone gezinsleven. Met de opbrengst 

van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Nederland licht op hun pad 

bieden richting een goede toekomst. Ook worden andere Kinderen in de 

knelprojecten gesteund.  

Helpt u mee? Meer informatie op kerkinactie.nl/deglind. Geeft u ook? Dit 

kan ook op NL89ABNA 0457 457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. De Glind. 

 

http://www.kerkinactie.nl/deglind
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22 december 2019  Werelddiaconaat  

Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia  

In de sloppenwĳken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelĳk in 

aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een 

ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlĳkste wĳken is 

een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding 

tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC 

soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door 

samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar 

samen te werken. De kookschool draagt hiermee bĳ aan het belangrĳke 

proces van vrede en verzoening. Met de opbrengst van deze collecte steunt 

Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere 

werelddiaconale projecten.  

Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL89ABNA 

0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat 

Colombia.  

  

 

19 januari 2020  - Missionair, een goed verhaal houd je niet voor jezelf 

In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. 

Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging 

en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant 

is, bijvoorbeeld als het gaat om het zorgen voor een ander of de omgang 

met de natuur. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je 

eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een 

spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst, in gespreksgroepen, 

tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken be-

zig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud, 

maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf 

maar deel je met anderen. De Protestantse Kerk biedt hiervoor onder- 

steunend materiaal aan. Daarnaast worden initiatieven ontwikkeld om 

bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia.  

Collecteer in deze Maand van de Spiritualiteit mee voor het ontwikkelen 

van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk 

uitnodigen om de Bijbel te openen.  
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26 januari 2020 - JOP = Jong Protestant 

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, spelen  

kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een  

interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende op- 

drachten uit en strijden tegen andere groepen in heel  

Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale 

media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om 

ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een 

bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak een missionaire 

rol. Er is een kant-en-klaar programma voor twee leeftijdsgroepen: 

Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar).  

Collecteer mee zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven ontwikkelen 

voor jeugd binnen én buiten de kerk. 

 

 

2 februari 2020 Werelddiaconaat, Oeganda  

Goed boeren in een lastig klimaat 

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te 

zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde kli-

maatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. 

Samen met de kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in 

hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame tech-

nieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energie-

zuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd 

en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben 

boeren een stabiel inkomen.  

Collecteer mee, zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast 

het hoofd kunnen bieden. 

 

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

Hartelijk dank!  

 

Minke Stork 
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ZENDINGSCOMMISSIE 

Ooit het levenswerk van Tryntje Beimers zien! 

 

Terwijl op het Bildt, de geboortestreek van Tryntje Beimers, met grote 

machines de oogst van aardappels, uien, suikerbieten, snijmais en 

grasgewas doorging, vertrokken 7 mensen maandag 14 oktober 2019 uit 

een nat en koud Nederland naar een droog en warm Tanzania. 

 

Het gevoel uit een tijdmachine te stappen. Geen sloten, hekken of erf-

afscheidingen op het platteland. Koeien hoeden is gewoon. Koken op 

houtvuur, wassen op de hand, water halen bij de pomp/meer/rivier. 

Mensen in kleurige kleding, waar mode tijdloos lijkt. Souvenirs, speel-

goed, free wifi, plaatsnaamborden, wegwijzers, items van een andere 

planeet.  

 

In de dorpen lijken kippen, geiten en var- 

kens ongehinderd rond te kunnen scharre-  

len. Elke woning heeft een eigen akkertje,  

wat zaaiklaar ligt of waar men met hak of  

ossenploeg bezig was. Bananenbomen,  

avocadobomen, onbekende vruchtbomen.  

Baby’s op moeders rug in plaats van in een  

kinderwagen, ook met 20 liter water op het  

vrouwenhoofd, of een schaal, een zak  

meel of stapel stenen.  

 

 

 

 

Onvoorstelbaar wat ze  

allemaal op fietsen en brom- 

mers weten te vervoeren. 

Ossen voor de ploeg.  

Winkeltjes van 10 à 15 m2 bij 

de doorgaande weg. 

Onderwijs een gunst, GEEN 

recht voor ieder kind. 
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In Katembo en Kilangala leven ze dicht bij de natuur. Er wordt veel samen 

gedaan. Veel momenten van ontmoeting. A capella zingen door jong en 

oud,  puur en zuiver. Onderwijl lenig dansend, ook door jong en oud. 

WIE is ARM ? Zij met wat ze níet hebben? Of wij met waar-we-niet-

zonder-kunnen? 

 

De ambulance wordt goed op gepast en redt levens. Het ziekenhuis van 

Kilangala heeft nog steeds een belangrijke regionale functie, maar is 

afhankelijk van de Nederlandse giften.                                                                                             

Door betere gezondheidszorg  was het babyhuis van Katembo niet vol, 

da’s vooruitgang.  

 

JAMMER dat niet elk kind onderwijs krijgt, door de schooluniformen is 

pijnlijk duidelijk wie dat voorrecht genieten.  MOOI om te zien wat de 

leerlingen van de ambachtsschool creëren en repareren. Het landbouw-

project met de uitdaging van nieuwe gewassen en het weren van vee bij de 

nieuwe plantjes.   
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  Bijzonder om in het museum van        

  Tryntje Beimers te staan en haar graf  

  te kunnen bezoeken. Te gast zijn bij  

  het jaarlijkse VTC certificaatuitrei- 

  king EN de gereedschaps-pakketten  

  mogen overhandigen aan de 2de jaars  

  studenten. Een schitterende ceremo- 

  nie met glunderende studenten en  

  blijde ouders; een afscheid met zang  

  dans en veel lekker eten.  

 

  Enkele weken zijn we zeer gastvrij  

  ontvangen in Tanzania, Katembo en  

  Kilangala. Hopelijk werken de  

  missieposten nog vele jaren door,  

  maar daar heeft GOD voorlopig wel  

  de helpende handen uit Canada en  

  Nederland bij nodig. 

 

DANKBAAR zoveel bijzondere mensen te hebben ontmoet.                                                           

31 oktober 2019 landden we weer in een ijskoud Nederland. 

 

Trynke Buma-Reitsma            

                                                                                                                                                                                                                          

 

Trijntje Beimers overleed op 13 juni 2006, onderweg naar het ziekenhuis 

Sumbawanga, op de leeftijd van 84 jaar. Haar laatste woorden waren: 

‘Het werk gaat toch wel door?’ 

 

Bron: 

http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemnata/data/Beimers

met nog meer artikelen over de missieposten. 

 

Voor een financiële bijdrage: Stichting Trijntje Beimers: NL09 INGB 0000 

5902 00 te St. Annaparochie. Vermeld a.u.b. uw postcode en huisnr. 

http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemnata/data/Beimers
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemnata/data/Beimers
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KERKELIJKE STAND 

De bloemengroet  

De afgelopen maand zijn de bloemen bij de volgende  

gemeenteleden gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

Namens iedereen bedankt voor de bloemen en de bezoekjes, Tietie Klaver 

 

BLOEMENGROET-BLOEMENGROET-BLOEMENGROET-BLOEMEN 
 

Hallo allemaal, 
 

Omdat ik heb besloten om te stoppen met de bloemengroet, wil ik graag 
een oproep doen. Is er iemand, of zijn er meerderen om de dames van de 

bloemengroet te komen versterken? Het is niet veel werk, maar wel 
ontzettend dankbaar omdat de mensen die de bloemengroet ontvangen 

het vaak niet verwachten en erg dankbaar zijn met het feit dat er aan hen 
gedacht wordt. 

 
De bloemen worden gehaald op zaterdagochtend bij het Blommeskuurtsy 
waar de bloemen al klaarstaan. Hierna kunnen ze in de kerkzaal worden 

gebracht. Na de dienst kunnen de bloemen worden weggebracht. 
 

Elke week zorgt Tietie Klaver dat er een persoon/gezin is waar de bloemen 
naar toe kunnen worden gebracht. En wanneer er mensen zijn die ideeën 

hebben, dan hoort zij dat graag. 
 

Het zou erg fijn zijn wanneer er één of meerdere mensen zijn die willen 
komen helpen. Er is een rooster waarin je wordt opgenomen, zodat je 

precies weet wanneer je aan de beurt bent of evt. kunt ruilen als je 
onverhoopt niet kunt. 

 
Mocht je belangstelling hebben, dan hoor ik het graag! 

Fokje Postma, Broedertrouw 22, tel. 491073 
 

BLOEMENGROET-BLOEMENGROET-BLOEMENGROET-
BLOEMENGROET 
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Verhuisd 

Vanuit Leeuwarden heeft zich bij ons aangesloten… 

 

 

 

 
Advent is kijken naar wat komt, 
hoewel er weinig zicht is. 
Je steekt een kaars aan in de nacht, 
omdat je iets van God verwacht: 
een wereld waar het licht is. 

 
Advent is kijken naar wat komt, 
zoals toen, lang geleden. 
Er werd een kind van God verwacht, 
een kind van licht, een kind vol kracht, 
een kind dat zorgt voor vrede . 

 
Advent is kijken naar wat komt. 
Advent is blijven hopen.  
Het kerstkind is een nieuw begin.  
We slaan een weg van vrede in.  
Die moet je verder lopen.  

 
Advent is kijken naar wat komt.  
Advent is durven dromen. 
Is licht zien in de duisternis, 
geloven dat God met ons is 
en dat zijn rijk zal komen. 
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Verjaardagen 70+ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[28] 

 

 

Kerkdiensten Zorgcentrum Het Bildt, locatie ‘Beuckelaer’ 

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

 

datum voorganger kerkenraad 

  8 december J. Helfferich Sint-Jacobiparochie 

15 december A. de Grijs Protestants 

22 december F. de Haan Protestants 

29 december M. Elzenga Vrije Evangelie 

31 december P. Luehof Protestants 

   

  5 januari F. de Haan Protestants 

12 januari J. Helfferich Nij Altoenae 

19 januari Ds. G. Muilwijk Prot. – Heilig Avondmaal 

26 januari Ds. D. Visser Protestants 

 

 

Uitzendrooster Radio Eenhoorn 

De diensten beginnen om 9.30 uur. 

 
datum plaats kerk 

  8 december Vrouwenparochie Bordenakerk 

15 december Winsum PKN Hervormd 

22 december Berlikum Kruiskerk 

24 december Dronrijp Alde Wite (avond) 

25 december Sint Annaparochie Gideonkerk 

29 december Menaldum PKN 

31 december Sint Annaparochie Van Harenskerk  

   

  5 januari Franeker Franciscuskerk 

12 januari Dronrijp Alde Wite (Fryske tsjinst) 

19 januari Franeker Vrije Evangelische Gemeente 

26 januari Vrouwenparochie Bordenakerk 
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Persbericht  
 

Thema van jubileum 2020 is ‘Jouw kerk, jouw verhaal’ 

 

Friesch Dagblad en Alde Fryske Tsjerken organiseren 

verhalenwedstrijd 
 

Leeuwarden, 1 november 2019 - De Stichting Alde Fryske Tsjerken 

en het Friesch Dagblad organiseren samen een verhalenwedstrijd. 

Aanleiding is het 50-jarig jubileum van de Stichting in 2020. Thema 

daarvan is ‘Jouw kerk, jouw verhaal’. Het Friesch Dagblad en de 

Stichting hopen dat veel mensen hun verhaal met hun kerk willen 

delen. 

 

Het Friesch Dagblad kondigde de verhalenwedstrijd zaterdag 2 

november aan in de krant. Hoofdredacteur Ria Kraa schrijft daarin 

onder meer: ‘Kerken zijn niet alleen staaltjes van architectuur en 

geschiedenis, het zijn de behuizingen van het Grote Verhaal van God en 

de ‘kleine’ verhalen van mensen. Alles wat mensen in de kerk horen en 

beleven en meenemen naar huis kleurt hun levens en toetst hun 

overtuigingen.’ 

 

Om de beste taal of literatuur gaat het niet. Bedoeling is zo veel 

mogelijk mooie verhalen te verzamelen over geloof, hoop en liefde. En 

troost, twijfel, vreugde en verdriet. Goeie anekdotes, diep rakende 

gebeurtenissen, feesten en concerten.  

 

De Stichting en de krant nodigen iedereen uit om te graven in het 

geheugen en verhalen op te duikelen die leven in en om de kerk hebben 

verrijkt en gesteund. Kraa: ‘Verhalen over ontmoetingen of 

gebeurtenissen in uw gemeente die u vreugde, verdieping, troost, 

verandering van inzicht of misschien ook twijfel hebben gegeven of 
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die op wat voor andere manier dan ook maar geraakt hebben. U bent 

misschien op één speciaal moment bijzonder geroerd geraakt, u heeft 

een prachtige anekdote of onwaarschijnlijk vertelsel, u weet van hoe 

grote betekenis deze koster of gene predikant, ouderling zus of diaken 

zo is geweest. Of misschien heeft u helemaal geen spectaculair verhaal 

maar is het juist het ‘gewone’ ritueel van de jarenlange wekelijkse gang 

naar de kerk die zo veel voor u betekent.’ 

 

Medewerker Gerko Last is het met Kraa eens. ‘Wij komen natuurlijk 

heel vaak in kerken, en spreken geregeld met bezoekers en mensen uit 

het dorp over wat zij daar ervaren. Dat levert prachtige momenten op. 

We hebben er erg veel zin in om die moment vast te leggen in prachtige 

verhalen.’ 

 

Naast schrijfster Janny van der Molen zitten onder meer schrijver 

Anders Rosendal en Friesch Dagbladredacteur Gerbrich van der Meer in 

de jury. De mooiste verhalen worden in maart gepubliceerd in de krant 

en in kerkblad Geandewei. Ook komen de verhalen op de website van 

het Friesch Dagblad. In het jubileumjaar van de Stichting zullen op 

verschillende momenten ook verhalen voorgelezen worden in kerken. 

 

Verhalen kunnen voor 15 januari gestuurd worden naar 

secretariaat@frieschdagblad.nl of naar info@aldefrysketsjerken.nl. 
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Creatieve ochtend 
 

We komen iedere 14 dagen 
op maandag bij elkaar. dus 

9 en 23 december, 
en 6 en 20 januari.  

 
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 
aanmerkingen m.b.t. het  
gebruik  van de kerkzaal, of 
vergaderruimtes: 
mfc.stjacob@gmail.com. 

 
 

Beste lezers, 

 

Op de voorpagina staat een afbeel-

ding van een kaart uit een serie die 

u via Dagelijkse Broodkruimels, tel.  

0651904206 of mail  

service@dagelijksebroodkruimels.nl 

kunt bestellen. Met hun toestem-

ming hebben wij dankbaar gebruik 

gemaakt van dit bij de december-

maand passende plaatje. 

 

We hebben weer een nieuwe 

rubriek; Agenda. Hier willen we 

graag alle kerkelijke activiteiten in 

één oogopslag bij elkaar hebben. 

Doen jullie allemaal mee bij het 

volledig houden van dit overzicht?! 

Alle data kunnen gemaild worden 

naar kerknijspknsintjacobiparochie 

@gmail.com. 

 

Wij wensen u allen Gods 

overvloedige zegen voor het jaar 

2020. 

 

Met een hartelijke groet,  

van de redactie 
 
 

mailto:mariannenauta@planet.nl
mailto:mfc.stjacob@gmail.com
mailto:service@dagelijksebroodkruimels.nl
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Wat de toekomst brenge moge,  

wij zijn veilig in Uw hand. 

Moedig richten wij de ogen op het onbekende land. 

Uw licht zal ons pad verlichten  

en Uw geestdrift spoort ons aan,  

om in liefde ons te richten op Uw rijk in ons bestaan. 

 

Dat door ons Uw vrede groeie, de gerechtigheid het wint. 

Mogen liefdesbloemen bloeien in het hart van ieder kind. 

Kleinen worden niet verstoten,  

wat geknakt is, breekt Hij niet. 

Nergens grenzen meer gesloten,  

overal weerklinkt een lied. 

 

Hoopvol trek ik met U verder.  

Ik weet niet waarheen het gaat,  

maar u bent de Goede Herder Die mij niet verdwalen laat. 

Ook al heb ik duizend vragen, moet ik zoeken naar wat 

licht. Ik weet dat U mij zult dragen,  

mijn blik blijft omhoog gericht. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangedragen door een gemeentelid 

 

 

 
 


