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Inlegvel bij de Rondzendbrief voor zondag 3 mei e.v. 

  

KERKELIJKE STAND 

 

Huwelijksjubileum 

Op 6 juni is het 25 jaar geleden dat Jan en Yda de Groot-Koopmans, 

Oudebildtdijk 1115, 9075 NM Westhoek elkaar het ja-woord gaven. 

 

Verjaardagen 70+ 

  5 mei 1944 J. Wassenaar-Overal, G. van Swietenstraat 42, 9079 LX St. Jabik 

15 mei 1945 J. Damstra-Kooistra, Oudebildtdijk 1170, 9075 NP Westhoek 

15 mei 1947 Dhr. R. Hoekstra, Oosteinde 43, 9079 LA St. Jabik 

17 mei 1928 E. Monsma-Zwart, Wassenaarstraat 51, 9076 DH St. Anne 

20 mei 1948 J. Kooistra-Zeeders, Hofstraat 9, 9076 MC St. Jabik 

25 mei 1944 Dhr. G.H.T. Kooij, Oosteinde 41, 9079 LA St. Jabik 

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP 
 
 
Eind juni gaan we verhuizen naar Grou.  
Voor de kerk doe ik de ledenadministratie. Het zou fijn zijn als iemand uit 
onze gemeente dit van mij over kan nemen.  

Wat doe ik zoal? 
- Wijzigingen die we binnen krijgen via een internetprogramma 
geef ik door aan ds. Visser, de financiële administratie en het 
kerkblad. 
- Ik zorg dat er lijstjes komen voor kerstcommissie, voor de jeugd 
en voor de ouderen, verjaardagen en jubilea. 
- Ik registreer iemand wel/niet als voorkeurslid. 
- Ik registreer overlijdens, geboortes en dopen. 

 
Het programma is niet ingewikkeld en ik zal ondersteunen zolang het nodig 
is. Heb je interesse en wil je op deze manier ook je steentje bijdragen in je 
eigen tijd, op je eigen tempo, dan is dit een prima klus om te gaan 
doen. Laat het me dan maar even weten, per mail of per telefoon 

 
Hartelijke groet,  
Jettie de Jong 
jettie74@gmail.com, 06-39661541 

 

mailto:jettie74@gmail.com
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Bedankt 

Beste mensen, ondanks het coronavirus hebben we toch een mooi 50-

jarig huwelijksjubileum mogen vieren.  

Bedankt voor alle bloemen, kaarten en gelukwensen. Ondanks het gemis 

van familie en vrienden hebben we toch een fijne dag gehad. 

Willen en Ida, fam. Beimers 

 

De bloemengroet  

De afgelopen maand zijn de bloemen bij de volgende 

gezinnen gebracht. 

 

Mw. C. van Ballengooien, Geert Veenhuizenstraat 25 

Fam. H. de Jong, Zuideinde 11 

Mw. G. Veenstra-Schoorstra, G. van Tuinenstraat 47 

Mw. V.d. Scoop van der Linde, G. van Swietenstraat 2 

 

Namens iedereen bedankt voor de bloemen en de bezoekjes, Tietie 

Klaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontferm U, Heer, de wereld is in nood. 

En onze angst is zo ontzettend groot. 
Het stormt, het waait, de golven huizenhoog. 
Waar is Uw teken toch: de regenboog? 
  
Ontferm U, Heer, in deze crisistijd 
Van veel ellende en onzekerheid. 
De stilte schreeuwt, de mensen smeken U: 
O God, waar bent U toch? Heer, help ons nu. 
  
Ontferm U, Heer, U bent de God, Die leeft, 
De schepper, D ie alles in handen heeft. 
U bent de Heer, Die boven golven staat. 
Die stormen stilt en steeds weer verder gaat. 
  
Ontferm U, Heer, en spreek in onze nacht 
Woorden van leven en ontkiemingskracht. 
Daarom is onze hoop op U gericht 
En zingen wij het mee: Het wordt weer licht! 
  

 
Dichter: Piet Hulshof 
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VAN DE DIACONIE 

 

Dag gemeenteleden, 

 

Het ponkje lopen is door de coronacrisis voorlopig van de baan. Wilt u 

toch een gift doen aan onderstaande bijzondere collectes? Dan mag u 

deze rechtstreeks op de aangegeven rekeningnummers overmaken. Of 

doet u dat liever via de diaconie?  Dat kan ook, dan zorgen wij dat het 

bij het desbetreffende project terechtkomt. 

Ons rekeningnummer is NL31 RABO 0142 8108 51  t.n.v. Diaconie 

Protestantse gemeente St. Jacobiparochie. 

 

Hartelijke groet en mogen wij dit allen gezond doorstaan en elkaar gauw 

weer ontmoeten in ‘t Beerdhuus. 

 

De diaconie; Anna, Trynke en Minke 

 

 

Zondag 3 mei 2020 - NOODHULP  

Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram 

in Nigeria 

In het noordoosten van Nigeria lijdt de bevol-

king onder geweld van de islamitische terreur-

groep Boko Haram. Ze roven, moorden en 

branden hele dorpen plat. Plotseling zijn 

mensen alles kwijt. Joseph vertelt: “Ik kon lang 

niet meer spreken en dacht alleen aan wraak. 

Mijn trauma was als een ziekte die mijn hele 

leven bepaalde.”  

Nigeriaanse kerken helpen slachtoffers door samen te huilen, te bidden, 

pijn te delen en te accepteren. Zonodig verwijst men door naar 

psychiaters. Joseph heeft er baat bij: “Ik leer vrijkomen van mijn pijn en 

wraak. Soms kan ik weer even gelukkig zijn.”  

 

Steun vluchtelingen in Nigeria 

In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te 

heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun 

eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen 

mensen op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De afgelopen 

tien jaar zijn 20.000 mensen door Boko Haram vermoord en 4.000  
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vrouwen en meisjes ontvoerd. Ook in gebieden waar het Nigeriaanse  

leger Boko Haram bestrijdt, is het niet veilig. De vluchtelingen strijken 

neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te ko-

men. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, vernie-

lingen en slechte weersomstandigheden. Via Nigeriaans kerken en hulp-

organisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en hongersnood 

voorkomen.  

 

Bouwen aan vrede in Nigeria 

De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria is ge-

spannen. Door de terreur van Boko Haram zijn de conflicten en geweld-

dadigheden onderling nog meer toegenomen. De organisatie Justice 

Peace and Reconciliation Movement (JPRM), partner van Kerk in Actie, 

brengt mensen bij elkaar. In veel dorpen werken dorpsbewoners nu 

samen aan een betere toekomst. Christenen en moslims slaan bijvoor-

beeld gezamenlijk een waterput of leggen een weg aan. Ook gaan ze in 

gesprek over vrede en gerechtigheid. Volwassenen kunnen bovendien 

dankzij JPRM leren lezen en schrijven of lid worden van een spaar-

groep. Dorpsbewoners ervaren daardoor saamhorigheid en vertrouwen 

in plaats van wantrouwen en vooroordelen. Helpt u mee om christenen 

en moslims samen te laten optrekken om hun situatie te verbeteren en in 

actie te komen tegen terreur?  

Geef aan de collecte door uw bijdrage over te maken op NL 89 ABNA 

0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Nigeria. Kijk voor meer 

informatie op: www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria.  

 

 

Zondag 10 mei 2020   

Collecte Jeugdwerk, Jong en oud leren van elkaar.  

Iedere twee weken komen acht jongeren van #Durfte-

Organiseren in Zwartsluis bij elkaar. Ze zijn heel druk 

met het organiseren van een bezoek aan een kinder-

tehuis in Polen. Alles regelen ze zelf: een begroting, 

tickets, vervoer op locatie, het inzamelen van geld en 

een programma met activiteiten voor de kinderen. Naast #DurfteOrgani- 

http://www.kerkinactie.nl/nigeria
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seren zijn er nog twee groepen actief: #DurfteKlussen, die mensen bin-

nen en buiten de kerk helpt met allerlei klusjes, en #DurfteTechnisch, 

die de beamer en het geluid in de kerk leert bedienen. #Durfte is een 

activiteit waar tieners, jongeren en volwassenen samen aan de slag gaan 

en iets doen waar ze een passie voor hebben. Ze ontdekken met elkaar 

hoe ze hun talenten kunnen inzetten voor de gemeente, hoe ze kunnen 

leren van andere generaties en van de Bijbel. Steun het werk van Jong 

Protestant en geef in de collecte. Van harte aanbevolen!  

U kunt uw bijdrage overmaken op NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. 

Jeugdwerk Protestantse Kerk. 

 

 

Zondag 24 mei 2020 - Werelddiaconaat 

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. 

Ze worden hier door volwassenen neergezet om te 

bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit 

en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie 

organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen 

straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun 

familie, zorgen dat ze weer naar school gaan en 

werken aan preventie in het gebied waar veel van 

deze kinderen vandaan komen.  

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes 

in onze kerk. Uw gift kunt u overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457, 

t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. straatkinderen Oeganda. Bedankt voor uw 

steun! Lees meer op www.kerkinactie.nl/straatkinderenoeganda.  

 

 

Zondag 31 mei Pinksterzending  

Collecte voor jonge open kerk in Marokko 

Vandaag collecteren we voor kerken in Marok-

ko. De kerk groeit in dit islamitische land, voor-

al doordat christenen uit Afrikaanse landen in 

Marokko belanden voor studie of als gestrande migrant. Jean Lanou 

vertrok twintig jaar geleden uit Congo. Hij wilde theologie studeren in 

Europa. Na bijna vijf jaar reizen dwars door de Sahara bereikte hij  

 

http://www.kerkinactie.nl/karamoja
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Marokko. Hij verloor    

dertig vrienden in de 

woestijn, tijdens de 

bootreis en door abortus 

na verkrachting. 

Inmiddels woont Jean 

vijftien jaar in Marokko. 

“Het begin was 

verschrikkelijk. 

Migranten kunnen niet 

naar een ziekenhuis. 

Vrienden van mij 

overleden door gebrek 

aan medicijnen.”  

De kentering kwam toen 

een predikant migranten 

ging helpen. Jean werd 

lid van een huiskerk en 

steunt sindsdien andere 

migranten. “Ik breng ze 

naar de kerk. Ik werd 

meermalen de grens overgezet als ik voedsel uitdeelde.” Sinds Jean een 

werkvergunning heeft, is hulp verlenen makkelijker. Hij studeert nu 

theologie met steun van Kerk in Actie. Hij zegt: “Ik hoef niet meer naar 

Europa. Ook in Marokko of Congo kan ik mensen in nood dienen.” 

 

Dankzij uw bijdrage aan de collecte kan Kerk in Actie de kerk in 

Marokko ondersteunen om predikanten op te leiden en hulp bieden aan 

migranten.  Kijk voor meer informatie op: 

www.kerkinactie.nl/kerkmarokko 

 

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

Hartelijk dank! 
 

 

Zoek de kracht in kleine dingen 

In heel je zijn en in je gaan 

Als is het soms ook nog zo moeilijk 

Om rechtop te blijven staan. 

 

Zoek in elke nieuwe dag 

Een klein en kostbaar doel 

Waarvoor je leeft en wat je zin geeft 

Dat wat je koestert in ’t gevoel. 

 

Vind de liefde en de warmte  

Bij de mensen om je heen 

Dikwijls zijn ze heel dicht bij je 

Ook al voel jij je alleen. 

 

Wees in al je zijn in ’t leven  

Ook een lichtje in de duisternis 

Want in dat licht kun je ook geven 

Zelfs daar waar het zo moeilijk is. 

 
Aangedragen door een gemeentelid 


