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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 juli     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. 5 september as. Kopij graag voor 

vrijdagavond 28 augustus 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: 
 

  5 juli 
 

 

 9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. D. Visser 

T. Meindertsma 

1e Binnenlands diaconaat, 2e Kerk 

 

 12 juli   9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Ds. D. Visser 

A. Keizer-Vaals 

1e Diaconie, 2e Kerk 

 

19 juli 

 

  

 

GEEN DIENST 

 

26 juli 
 

 9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Ds. D. Visser 

D. de Haan 

1e Diaconie, 2e Kerk 

 

 

 2 augustus   GEEN DIENST 

 

  9 augustus  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Dhr. P. Luehof 

A. Keizer-Vaals 

1e Diaconie, 2e Kerk 

 

16 augustus   

 

GEEN DIENST 

 

23 augustus 

 

 9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Dhr. P. Luehof 

T. Meindertsma 

Bloemendienst 

 

30 augustus  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Dhr. P. Glas, Ens 

E. de Groot 

1e Diaconie, 2e Kerk 

 
 

 

In september zal onze eigen predikant de eerste dienst - 6 september -  

verzorgen. Dan is er een nieuw Kerknijs en hopen we – ijs en 

wederdienende - de diensten volgens het rooster te hervatten. 
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VOOR DE KINDEREN 

Ik ben wonderlijk gemaakt (Psalm 139) 

Wist je dat je géén foutje bent, géén toevalligheid, géén ongewenst 

persoon? Maar dat de Schepper je kent, heeft gemaakt en heeft gewild. 

Je zal niet aan Zijn aandacht ontsnappen. Je bent kostbaar voor Hem. 

  

 In dit filmpje van Sandy  

 Tales vertelt de Zand- 

 schepper de boodschap  

 uit een heel oud lied,  

 Psalm 139.   

https://youtu.be/nysF_z3d5ZY 

 

Je kunt het vinden op de volgende site: www.opkijken.nl/wonderlijk-

gemaakt-psalm-139/. 

 

En in de Bijbel kun je in Psalm 139 lezen;  
13U was het die mijn nieren vormde,  

die mij weefde in de buik van mijn moeder.  
14Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 

wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.  

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.  
15Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot 

van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. 
16Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, 

alles werd in uw boekrol opgetekend, 

aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er 

niet één. 
17Hoe rijk zijn uw gedachten, God, 

hoe eindeloos in aantal, 
18ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels 

zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.  

https://youtu.be/nysF_z3d5ZY
http://www.opkijken.nl/wonderlijk-gemaakt-psalm-139/
http://www.opkijken.nl/wonderlijk-gemaakt-psalm-139/
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TER OVERDENKING 
 

 

    … laat mij wandelen op het pad van uw waarheid … 

            (Psalm 86 vers 11b) 

 

Een liefhebber van talkshows ben ik niet. Die shows zijn prima - blijkt ook 

wel uit de kijkcijfers - maar zelf kijk ik er niet naar. Het gezin waarin ik 

opgroeide was aan tafel één grote talkshow. Met als fanatiekste deelnemer 

mijn moeder, die het eten op haar bord koud liet worden om haar mening 

maar met veel woorden kracht bij te zetten. Wie ook maar bij ons aan tafel 

kwam, verbaasde zich erover hoeveel er gediscussieerd werd en hoe fel het 

er soms aan toe ging. Mijn vrouw, stil van aard, wist niet wat ze mee-

maakte en moest er behoorlijk aan wennen. Ze had ook wat minder gang-

bare meningen dan wij gewend waren en ze kreeg soms het hele Visser-

front tegen zich. 

Dat we zo debatteerden lag natuurlijk aan onze karakters maar het had ook 

wel te maken met onze stevige gereformeerde religie. Daarin was het 

debatteren een gekoesterde traditie. Maar in dat alles ging het wel om de 

waarheid. Je moest je mening met argumenten staven en je kon maar niet 

aankomen met allerlei wilde theorieën. Zo was het niet alleen bij ons aan 

tafel. Zo was het in zijn algemeenheid in de samenleving. 

Dat is wel veranderd. De sociale media zijn platformen geworden waar de 

wildste verhalen de ronde doen. En die zijn rond het coronavirus zo moge-

lijk nog wilder geworden. Maar ja, wat is een wild verhaal en wat is de 

waarheid? Ik kijk dan wel niet naar talkshows, maar lees wel twee kranten. 

Ook daarin verschillen de meningen vaak zeer. Wat is waar en wat niet? 

Want de waarheid is heilig. 

  

Laat mij wandelen op het pad van uw waarheid”, zingt de dichter van 

Psalm 86. Die waarheid, Gods waarheid, is heilig. Op het pad van die 

waarheid wil de dichter wandelen. Ik vind dat zo prachtig gezegd. 

Wandelen drukt allereerst uit dat je verder komt, want de wandelaar blijft 

niet stilstaan. De wandelaar ziet ook telkens weer wat nieuws. Want als je 

een traject echt in alle details wilt zien, dan kan dat het best wandelend. De 

fiets is al te snel. Laat staan de auto. Je ziet al wandelend hoeveel verande-

ringen het landschap biedt, of het dorp, of de stad. Zo is het ook met  
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wandelen in de waarheid. Je ontdekt hoe weinig je nog wist, hoe anders 

het soms toch is dan je eerst had gedacht en hoeveel nog onzeker is. 

Dat is ook weer wat ik het meest geleerd heb in de afgelopen maanden als 

het over corona ging. We weten nog steeds lang niet alles. En aan het 

begin van de coronacrisis zei premier Rutte: “We moeten met 80% 

onzekerheid 100% beslissingen nemen.” En daarom was het voor mij 

duidelijk in al die debatten: meningen, die met 100% stelligheid geponeerd 

worden zijn voor mij verdacht. Ik luister liever naar deskundigen, die hun 

mening geven omkleed met de nodige onzekerheid. Want dat zijn mensen, 

die in de waarheid wandelen. En al die lui, die met veel aplomb en 

verpletterende zekerheid hun standpunten verkondigen, die wandelen niet 

maar gaan met een raceauto aan alle nuances voorbij. 

 

Zondag 5 juli beginnen de kerkdiensten weer. Niet als vanouds, maar dat is 

al genoeg bekend en het wordt ook zo georganiseerd, dat het veilig kan. Ik 

ga die zondag 5 juli zelf voor, stond aanvankelijk niet op het rooster maar 

vond, dat de eerste dienst na zo lang er toch wel een moest zijn waarin ik 

zelf voorga. De andere twee, die voor mij wel op het rooster stonden, 12 

en 26 juli, daarin ga ik ook voor. 

Vanaf 1 juli zijn de versoepelingen ruim. Te ruim voor sommigen, niet 

ruim genoeg voor anderen. Uw kerkenraad blijft aan de voorzichtige kant. 

Vanuit een besef van verantwoordelijkheid. Zelf kom ik weer meer onder 

de mensen maar nog lang niet zoveel als voor de crisis en zeker ook niet 

zo spontaan. In goed overleg, liefst buiten en in elk geval op afstand. 

 

Henk Sijtsma (Oude Bildtdijk) moet vrijdag 26/6 (de dag dat ik dit schrijf) 

een ingrijpende operatie ondergaan. We bidden om een zegen over deze 

operatie, om herstel en om kracht voor hem, zijn vrouw en allen dicht om 

hen heen. 

Lidwien Buurstra belt net op dat Marlies dinsdag 30 juni in Groningen 

wordt geopereerd. Zo klein en dan zo’n ingrijpende operatie. Wat een 

vaklui daar om zo’n operatie te kunnen doen! En ik hoop en bid, zoals 

velen ongetwijfeld met mij, dat het heel goed mag gaan met Marlies en 

natuurlijk ook om kracht voor Simon en Lidwien, voor de grootouders van 

Marlies en anderen nauw met haar verbonden. 
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We kregen een bemoedigende kaart met de tekst “We denken aan elkaar” 

van de jeugdclubs. Geschreven tijdens hun slotavond en meerderen uit de 

gemeente zullen zo’n kaart ontvangen hebben. Bedankt! 

 

Zelf had ik een ontmoeting met de 16+ jongeren. Ik vond het heerlijk hen 

weer een keer te zien. Ben onder de indruk van hun vitaliteit, dat hoort bij 

de jeugd en dat beleef ik in de ontmoeting dan ook graag. 

 

Verderop volgen er nog woorden in herinnering aan Tjerk Wijnia. Deze 

zouden in het vorige nummer geplaatst worden maar dat liep even mis. 

 

In augustus heb ik vakantie. Van 1 tot en met 31. Ik wens een ieder een 

goede zomertijd. De thermometer schiet alweer naar inmiddels 

gebruikelijke zomerhoogten. Onze poezen zoeken de schaduw op en 

komen daar nauwelijks meer uit overdag. Een prima tropenrooster maar 

niet zo mogelijk voor velen. Maar toch, als het kan dan is een lagere 

versnelling zeker op het heetst van de dag wel het beste. 

 

Allen hartelijke gegroet, 

Douwe Visser 

Beste mensen, 
 
Een poos terug las ik in de kerk een kaart voor, aan de gemeente 
gericht,  van Janneke Kroon.Ze was aan het opruimen geweest en vond een 
boekje. Dit was door de gemeente voor haar afscheid  gemaakt, en zij raakte 
hierdoor weer ontroerd. 
 
Zij vertelde dit op een hele mooie kaart met een gedicht van Toon Hermans. 
Daarna vroeg iemand of ik dit in het Kerknijs kon zetten voor de mensen die 
toen niet aanwezig waren. 
 
Na een hersenbloeding woont Janneke Kroon in Leeuwarden. 
Als iemand haar nog eens een kaartje wil sturen, ik heb haar adres. 
 

Yda de Groot 
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VAN DE KERKENRAAD 

 

We zijn blij dat de kerkdiensten (5, 12 en 26 juli) hervat worden en dat er 

in de maand augustus (9, 23 en 30 augustus) ook diensten zijn, en wij 

willen u uitnodigen om deze fysiek of via streaming mee te beleven.  

 

U moet zich realiseren dat we graag een dienst houden, maar dat we 

tegelijkertijd ons bewust zijn van het feit dat het coronavirus niet 

verdwenen is. Daarom houden we ons nauwgezet aan de officiële 

richtlijnen en willen we u erop wijzen dat er - hoe lastig ook - niet 

gezongen mag worden.  

Wel kunnen we ons gemeentezijn onderstrepen door iets aan te dragen dat 

een onderdeel van de dienst kan zijn. Hebt u iets in gedachten - gebeds-

intenties, lied, gedicht - laat het uw predikant die alle diensten in juli ver-

zorgt, weten. Hij is bereikbaar per telefoon of via de mail; Douwe Visser

       06 81107529, visserdouwe97@gmail.com. 

Op afstand of nabij, samen kerkzijn in Sint-Jacobiparochie!  

 

Als u liever nog niet fysiek aanwezig wilt of als u dat niet kunt zijn, be-

staat er de mogelijkheid om thuis de kerkdienst mee te beleven via uw 

tablet, computer of telefoon. Als u hier gebruik van wilt maken, dan kunt u 

dit tot vrijdagavond 20.00 uur doorgeven aan Klaas Braaksma via de mail 

kerkdienstensintjacob@gmail.com. U ontvangt dan van hem een uitleg en 

een uitnodiging. 

 

 

Praktische zaken rond de kerkdiensten in juli  

* U kunt zich aanmelden tot vrijdagavond 20.00 uur via telefoonnummer 

06-57393790. 

* De deuren van de officiële ingang staan open. U ontsmet daar uw 

handen. Daarna loopt u door naar de hal. Daar is met tape de anderhalve 

meter aangegeven, zodat u zelf afstand van elkaar kunt houden. De jas gaat 

mee naar binnen. 

* We proberen met elkaar zo weinig mogelijk gebruik te maken van de 

toiletten. In het toilet staat een spray en er liggen doekjes om het toilet 

schoon te maken. 

 

mailto:visserdouwe97@gmail.com
mailto:kerkdienstensintjacob@gmail.com
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* Bij de ingang van de kerkzaal staat een coördinator (hesje) die vraagt 

naar uw gezondheid en brengt u naar uw zitplaats(en). U kunt uw jas  

eventueel aan de rugleuning van de stoel hangen. Kinderen worden meteen 

naar hun eigen ruimte gebracht en blijven daar tot het einde van de dienst.  

* Als de dienst is afgelopen, wacht u op de coördinator die u komt 

ophalen. De kinderen staan dan met hun leiding buiten bij de ingang op u 

te wachten. 

* Er is een collecte bij de uitgang. Bij het verlaten van de zaal kunt u uw 

bijdragen in de daarvoor bestemde schalen doen. 

* We verlaten de kerk via de kortste route, de oude uitgang. 

 

We hopen op goede diensten. 

                    

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u die stellen als u naar het 06-

nummer belt om u aan te melden, maar u kunt ook bellen met de scriba op 

tel. 491882. 
 

 

 

Verslag kerkenraadsvergadering 

15 juni was dan eindelijk de eerste vergadering van de (kleine) kerkenraad 

waarbij we elkaar weer eens echt in de ogen konden kijken. 

Onze predikant, dominee Douwe Visser, heette iedereen dan ook van harte 

welkom en opende de vergadering met gebed. 

 

Terug in ‘t Beerdhuus en terugkijkend op de afgelopen periode zagen we - 

zittend op gepaste afstand van elkaar -  liturgische kleden hangen in de 

kleur paars en ook de oude paaskaars die normaliter vervangen geweest 

zou zijn, stond er nog. Een vreemde gewaarwording die je doet beseffen 

hoe lang we al niet in de kerkzaal zijn geweest. Terugkijkend heeft ieder 

zo zijn/haar eigen verhaal over wat corona in de privé- en werksfeer heeft 

betekend en nog betekent. Pastorale werkzaamheden op afstand, het kan  

wel maar, zoals dominee Visser het verwoordde, er is niks aan: geen ont-

moetingen en geen kerkdiensten en aangepaste uitvaartdiensten en niet  

te vergeten een jubileum - 40 jaar predikant - dat niet gevierd kon worden 

zoals we het ons hadden voorgesteld. Uit de gemeente komen berichten dat  
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het de mensen zwaar valt, zo met al die beperkingen. Toch zijn er ook bij-

zondere zaken: het religieuze leven dat toch wel een boost heeft gekregen 

als we ons realiseren hoeveel mensen er naar de online vieringen kijken en 

hoe de rondzendbrieven gewaardeerd worden. 

 

Op de agenda staan deze keer de volgende punten: 

* Wel en wee van de gemeente: alles passeert de revue en zo is iedereen 

weer op de hoogte van wat er speelt. 

* De preekvoorziening is van Yda Beimers overgegaan naar Carien 

Mennegat en in samenwerking met Cobie Swart komt dat helemaal goed. 

Het is een lastige klus die heel belangrijk is, want zonder preekvoorziener 

geen voorganger. De kerkenraad is dan ook heel blij met het duo Carien-

Cobie en wenst ze succes met deze taak. Yda Beimers heeft door het 

coronagebeuren nog helemaal geen bedankje ontvangen, maar vanaf deze 

plaats zeggen wij haar vooreerst heel erg veel dank voor het feit dat ze de 

taak van preekvoorziener zo nauwgezet heeft uitgevoerd. 

* De kerkdiensten worden in juli hervat en onze predikant zal dan de 

voorganger zijn. Anna en Tine hebben al een protocol opgesteld dat 

vanavond wordt besproken en waar nodig wordt aangepast. 

* De jeugdactiviteiten zijn/worden weer opgestart en in de kerkdiensten 

van juli zal er kinderkerk zijn. 

* De jaarrekeningen van diaconie en kerk worden doorgenomen en van 

een handtekening voorzien. 

* De website is - de oorzaak is niet echt achterhaald -  een week uit de 

lucht geweest maar door snelle actie van betrokkenen is alles weer hersteld 

en kan iedereen ook online lezen wat in rondzendbrieven en Kerknijs 

wordt vermeld. 

 

Als er in de rondvraag geen zaken meer genoemd worden is Elène de 

Groot degene die de vergadering sluit met het voorlezen van een bij deze 

tijd passende tekst. 
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VAN DE ZENDINGSCOMMISSIE   

 

Zending, ver weg en dichtbij  

 

Boukje Fokkema (32) opgegroeid in Menaldum, werkt vanaf 2004 in 

Rusland. Eerst voor kortere periodes, sinds 2016 langdurig  als vrijwillige 

kinderhulpverleenster. 

Ze is uitgezonden door de Evangelische Gemeente van Sneek in 2016 en is 

aangesloten bij Grain of Wheat sinds begin 2020. Doel is het trainen van 

vrijwilligers en het meehelpen bij vakantiekampen en projecten voor  

 

kinderen van 7 tot 15 jaar. Eerder was ze vooral in staatsweeshuizen actief 

om hoop aan kinderen te brengen.  

Give Hope and Bring Live heet haar persoonlijke thuisfront-organisatie, 

want ze is afhankelijk van giften. 

 

Door de corona-regelgeving zit ze weer in Nederland. Ze volgt online-

cursussen qua taal en leiderschap om de tijd nuttig te besteden. Ze hoopt 

de 2de helft van 2020 weer een visum en ticket voor Rusland te krijgen om 

haar missionaire taak weer op te pakken.   

 

Stuur een berichtje naar info@givehopeandbringlive.com als u de digitale 

nieuwsbrief wilt ontvangen, of haar financieel wilt steunen. 

 

 

mailto:info@givehopeandbringlive.com
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GeredGereedschap/TimmeraanTanzania door Jan&Jan vanuit 

Heerenveen  

Sinds januari 2019 zijn Jan Dros en Jan Postma in Heerenveen bezig 

geweest met inzamelen van machines en gereedschap én het reviseren en 

repareren daarvan. Een team van trouwe vrijwilligers hielp hen daarbij.  

Doel voor Kilangala en Moshi is om de school en werkplaats te voorzien 

van machines en gereedschap om vakonderwijs en economische ontwikke-

lingen op een hoger peil te krijgen nu er elektriciteit in die dorpen is.  

 

Een jaar lang zijn er vele dagen uren gezwoegd om twee zeecontainers te 

vullen met afgedankte apparatuur van hier, die daar een grote vooruitgang 

zal geven. Net voor de coronaregelgeving zijn de containers verzegeld ver-

stuurd naar Tanzania. Wonderbaarlijk snel zijn de containers vrijgegeven 

door de douane en in juni 2020 afgeleverd op de plekken van bestemming.  

De tickets waren gekocht door een team dat zou helpen met installeren en 

instrueren, maar daar hapert het nu door de coronaregelgeving. 

 

Onbekend is op dit moment of het Vocational Training Center (ambachts-

school) in Kilangala wel of niet gesloten is vanwege de coronaregelgeving 

in Tanzania. En of de nieuwe werkplaats al klaar is om de machines te 

installeren. 
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In Moshi zal in juli de timmerfabriek ingericht worden met hulp van 

Jan&Jan.  Begin juli zijn ze van plan richting Tanzania te gaan. 

Wie ze wil volgen, kan o.a. meer informatie vinden op 

https://timmeraantanzania.waarbenjij.nu/ of op Facebook (Timmer aan 

Tanzania). Het Zeister ZendingsGenootschap regelt de financiën om het 

project mogelijk te maken.  

 

Namens diaconie en zending,  

Trynke Buma-Reitsma 

 

 
 

Beste lezers, 

 

Een dik nummer boordevol informatie.  

 

We doen ons best om de gemeente tot een 

hand en voet te zijn en vinden het fijn om van 

u te horen wat er beter of anders zou kunnen. 

 

Denkt u met ons mee? Uw reacties kunt u 

mailen naar kerknijspknsintjacobi-

parochie@gmail.com. Ook een telefoontje of 

een briefje in de bus is van harte welkom. 

 

Wij wensen iedereen heel goede 

zomermaanden toe en hopelijk tot gauw! 

 

Hartelijke groet, de redactie 

 
 

 
 
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 
mail dan naar 
mfc.stjacob @ 
gmail.com. 
 

https://timmeraantanzania.waarbenjij.nu/
mailto:kerknijspknsintjacobi-parochie@gmail.com
mailto:kerknijspknsintjacobi-parochie@gmail.com
mailto:mfc.stjacob@gmail.com
mailto:mfc.stjacob@gmail.com
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VAN DE DIACONIE 

Bijzondere collecten 

 

Zondag 5  juli 2020   

Binnenlands diaconaat, vakantiepret voor kinderen in armoede. 

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op 

vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes uitvliegen naar 

zonnige oorden, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in 

Actie kunt u hen als gemeente verrassen met een rugzak vol verrassingen 

voor de zomervakantie.  

 

Op kerkinactie.nl/kinderenenarmoede is meer informatie te vinden over 

wat Kerk in Actie doet voor kinderen en armoede, én andere inspirerende 

voorbeelden van wat u zelf kunt doen. Helpt u mee?  

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

t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. Collecte Diaconaat Zomer. 

 

 

Zondag 16 augustus 2020  Zomerzending 

Rwandese kerk is een plek van hoop, hulp en verzoening. 

Bij de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda staan jongeren, armen en 

slachtoffers van de genocide centraal. Zeventig procent van de Rwandese 

bevolking is jonger dan dertig. Jongeren krijgen trainingen die hen 

toekomstperspectief geven in hun eigen dorp. Arme gemeenteleden leren 

via betere landbouwmethoden en spaargroepen hun omstandigheden te 

verbeteren. Voor mensen met trauma’s vanwege de genocide van 1994 

organiseert de kerk gespreksgroepen, zodat daders en slachtoffers weer 

samen verder kunnen. Wij vragen uw steun voor het werk van de kerk in 

Rwanda. 

 

Wat kan de kerk doen met uw bijdrage? 

● voor 120 euro krijgt een jongere een training om een eigen bedrijf te 

kunnen starten 

● voor 215 euro wordt een spaargroep een jaar begeleid 

● voor 277 euro wordt een gespreksleider opgeleid die in gesprek gaat 

over de trauma’s 

 

http://www.kerkinactie.nl/kinderenenarmoede
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Samen zijn we de kerk in actie, in Nederland en in Rwanda. U kunt uw 

bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 

Actie o.v.v. kerk Rwanda. Bedankt voor uw steun. Kijk voor meer 

informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkrwanda. 

 

 

Zondag 6 september 2020 Werelddiaconaat 

Ghanese kerk leert mensen lezen en schrijven. 

In afgelegen dorpen in Noord-Ghana gaan steeds meer kinderen naar 

school, maar zijn veel volwassenen nog analfabeet. De school was ver 

weg, ze moesten jong werken of de ouders vonden onderwijs niet nuttig. 

De kerk in Noord-Ghana leert hen alsnog lezen en schrijven in hun eigen 

taal. James Neindow (24) geeft les in een van deze dorpen. Hij komt iedere 

dag op de fiets, die hij van de kerk kreeg. Het valt hem op hoe leergierig 

de mensen zijn. Waarom willen Suale en Mirjam zo graag leren lezen? 

Suale (32): “Dan kunnen mensen me niet zo makkelijk voor de gek 

houden.” Mirjam (27): “Ik wil de Bijbel lezen en leren over gezondheid.”  

 

Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Helpt u mee, 

zodat de Ghanese kerk meer mensen kan leren lezen? Wat kan Kerk in 

Actie doen met uw bijdrage? 

● 3,50 euro: een bijbel in eigen taal 

● 17 euro: een schoolbord 

● 250 euro: training nieuwe docenten 

Bedankt voor uw steun! Kijk op: www.kerkinactie.nl/kerknoordghana. 

 

 

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

Hartelijk dank!  

 

Minke Stork 

 

  

http://www.kerkinactie.nl/kerkrwanda
http://www.kerkinactie.nl/kerknoordghana
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Dag gemeenteleden, 

 

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

Zondag 5 juli mogen we op ‘gepaste afstand’ elkaar weer 

ontmoeten in ’t Beerdhuus, daar zal aan het einde van de dienst 

gecollecteerd worden door middel van 2 schalen welke bij de 

uitgang op de tafel staan. 

 

Bent u liever niet aanwezig, maar u wilt toch een bijdrage geven, 

dan mag u deze rechtstreeks op de aangegeven rekeningnummers 

overmaken.  

 

Of doet u dat liever via de diaconie, dat mag ook en 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. 

 

Wij mochten als diaconie al een aantal giften van gemeenteleden 

ontvangen, daarvoor onze hartelijke dank. Wij hebben deze 

aangevuld en ze aan de desbetreffende collectedoelen 

overgemaakt. 

 

Hartelijke groet en mogen wij dit allen gezond doorstaan en 

elkaar gauw weer ontmoeten in ‘t Beerdhuus. 

 

De diaconie, 

Anna, Trynke en Minke 
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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 

 

 

 

 

     

    Vriendschap 
  

Wat kun je je verdrietig voelen 

Als alles dof en donker is: 

Gedachten blijven in je woelen: 

Waarom ging plots’ling alles mis? 

En ja, je wilt het wel vergeten, 

Gewoon je werk doen, als altijd; 

Je tegenslag breed uit te meten 

Dat helpt toch niet. Je zorg en spijt 

Die duw je weg, vertel je niemand; 

Maar als haast alles tegen zit, 

Bedenk dan maar: toch is er iemand 

Die van me houdt en voor me bidt. 

  
Uit: Licht onder de horizon van Nel Benschop 
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Huwelijksjubilea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt! 

Lieve mensen, 

Langs deze weg willen wij graag iedereen hartelijk bedanken, 

voor de vele kaarten, bloemen en attenties  i.v.m. ons 25 jarig 

huwelijksjubileum. 

Jan en Yda de Groot  

 

Verjaardagen 70+ 
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In herinnering aan  

Tjerk Wijnia  

* 9 oktober 1931 - † 14 april 2020 

 

 

Dinsdag 14 april stierf Tjerk Wijnia. Hij was 88 jaar. Het laatste jaar 

woonde hij in Ferwerd, in een verzorgingshuis. Daar is hij ook overleden. 

Tijdens mijn kennismakingsronde in Sint-Jacobiparochie ging ik ook bij 

hem op bezoek. Ik hoorde zo het een en ander over zijn leven maar hij was 

een bescheiden man van weinig woorden en tamelijk gesloten over wat hij 

zoal had moeten meemaken. Heel vriendelijk vond ik en het was goed hem 

te ontmoeten en hem zo toch wat te leren kennen. Ik zocht hem een tijd 

later nog eens op. Toen voelde hij zich niet zo goed en het gesprek was 

maar kort. 

 

In Ferwerd ging het aanvankelijk nog wel maar het werd op het laatst snel 

minder. De kinderen beseften, dat ze afscheid van hun vader moesten 

nemen. Dat kon niet zoals normaal want de corona maatregelen maakten 

het meeste van bezoek en contact onmogelijk. Dat was moeilijk. 

 

In de kleine kring van de allernaaste familie stonden we vrijdag 17 april op 

de begraafplaats in Sint-Jacobiparochie. Voor een korte dienst rond het 

graf. We lazen uit Matteüs 11 over de rust, die we vinden bij Jezus. Die 

rust waar Jezus het over heeft, is de eeuwige rust bij God. En aan God 

vertrouwden we Tjerk Wijnia toe. Want Jezus heeft hem meegedragen 

naar de eeuwige rust en de eeuwige vrede. 

 

Moge de gedachtenis aan Tjerk Wijnia tot zegen zijn. 

 

Ds. D. Visser 
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Kerkdiensten Zorgcentrum ‘Beuckelaer’  - onder voorbehoud 

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

 

datum voorganger kerkenraad 

  5 juli A. Dijkstra Protestants 

12 juli P. Knijff Nij Altoenae 

19 juli Ds. D. Visser Sint-Jacobiparochie 

26 juli P. Luehof Protestants 

   

  2 augustus M. Elzenga Vrije Evangelie 

  9 augustus P. Glas Sint-Jacobiparochie 

16 augustus Tj. Lolkema Protestants 

23 augustus Ds. G. Muilwijk Protestants 

30 augustus J.J. Korf Protestants 

 

 

  

Uitzendrooster Radio Eenhoorn - De uitzending begint om 9.30 uur. 
 
datum plaats kerk 

  5 juli Minnertsga Ds. J. Lindeboom 

12 juli Folsgeare Piet Speelman 

19 juli  Franeker Dick Wolbers 

26 juli 

 

Sneek Haitze Wierda 

  2 augustus Leeuwarden Majoor Freek v.d. Werf 

  9 augustus Menaldum Ds. J. van Olffen 

16 augustus Minnertsga Ds. J. Lindeboom 

23 augustus  Leeuwarden Majoor Freek v.d. Werf 

30 augustus Via gemeente Oude 

Bildtzijl 

Andre v.d. Meer 

 
  



[22] 

 

  

 

 

Ervaringsdeskundige Tjerk Wiersma werd SchuldHulpMaatje 

‘Schaam je niet, vraag hulp!’ 

 

,,Wie had dat ooit gedacht? Van een miljoen op de bank, naar 

de voedselbank!” Met deze speelse verwijzing naar de telefoon-

reclame vat Tjerk Wiersma uit Ryptsjerk zijn levensloop vaak 

samen. Zijn ervaring als succesvol ondernemer die in de bij-

stand belandde – en weer opkrabbelde – zet hij  in voor Schuld-

HulpMaatje Waadhoeke. ,,Schaam je niet om over je problemen 

te praten, er zijn altijd mensen die je willen helpen”, is zijn 

advies.  

Hij had niet letterlijk een miljoen om vrij te besteden, maar het ging 

Tjerk Wiersma jarenlang wel voor de wind. ,,Keihard werken” als ict-

projectmanager, horeca- en vastgoedondernemer in het Westen des 

lands bracht hem en zijn gezin ,,financiële en materiële overvloed.”  

Door de banken- en economische crisis brokkelde zijn imperium vanaf 

2011 echter stukje bij beetje af, tot hij in 2014 alles kwijt was, 

inclusief zijn huis. ,,We hadden niets meer, waren afhankelijk van 

mensen die ons wilden helpen met eten of onderdak. En die waren er 

gelukkig, vooral in onze kerk.” Dankzij die hulp - ,,zowel stoffelijk als 

via gebed” – en door een optimistische instelling kwamen de 

Wiersma’s door ,,vier, vijf heel zware jaren” heen.  

Nog altijd lossen ze schulden af, maar sinds ze in 2016 terugkeerden 

naar Fryslân kunnen ze wel weer zonder bijstandsuitkering. ,,Ik pakte 

ieder baantje aan dat ik krijgen kon. Ik ben onder meer taxi- en rouw-

chauffeur geweest, beheerder van een begraafplaats en koster. En 

momenteel werk ik als gemeentebode.” 

 

SchuldHulpMaatje 

Daarnaast zet hij zich sinds twee jaar vrijwillig in als SchuldHulpMaatje 

voor stichting Lyk is Ryk in de gemeente Waadhoeke. Hij helpt mensen 

die kampen met (dreigende) schulden om weer grip te krijgen op hun 

financiën. 
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Daarbij leunt hij gedeeltelijk op zijn praktijkervaring, maar vooral op 
zijn intensieve driedaagse opleiding tot Maatje – mogelijk gemaakt 

door het Kansfonds en het Oranje Fonds. ,,We leerden daar om ge-
structureerd in kaart te brengen hoe de hulpvrager ervoor staat. 

Hoeveel schulden zijn er precies, wat zijn de inkomsten en uitgaven, 

hoe valt eventueel ruimte te vinden om bedragen af te lossen? Iedere 
hulpvrager heeft zijn eigen verhaal over hoe de problemen zijn ont-

staan, maar de route richting de oplossing is in grote lijnen dezelfde.” 

Statistieken van onder meer incassobureaus tonen aan dat één op de 

vijf huishoudens in Nederland te maken heeft met schulden. Slechts 

een fractie daarvan zoekt (op tijd) hulp. Schaamte is daarvoor de 

belangrijkste oorzaak, weten ze bij SchuldHulpMaatje.  

Wiersma wil daarom benadrukken dat hij absoluut geen oordeel uit-

spreekt als hij iemand komt helpen. ,,Zowel door mijn eigen ervaring 

als dankzij de opleiding die ik bij SchuldHulpMaatje heb gevolgd, weet 

ik dat iedereen in omstandigheden terecht kan komen waardoor hij 

onderuit gaat. Schaam je niet om over die problemen te praten, is 

mijn oproep. Ik ben er zelf altijd open over geweest. Mede daardoor 

kwamen er mensen op mijn pad die me wilden helpen. Zo iemand wil 

ik als SchuldHulpMaatje ook graag zijn.” 

 

Opluchting 

De vier gezinnen die Wiersma tot nu toe bijstond, waren heus niet van 

de ene op de andere dag uit de problemen. ,,Er waren erbij die in een 

traject van schuldsanering zijn ondergebracht. Dat betekent dat ze 

ongeveer drie jaar lang moeten rondkomen van een absoluut 

minimum, omdat de rest van hun inkomen naar de schuldeisers gaat. 

Dat is niet leuk, dat is zwaar. Maar toch zijn ze opgelucht en dankbaar 

dat ze hulp hebben gevraagd. Want ze hebben weer perspectief, ze 

weten dat ze toewerken naar een schuldenvrije toekomst.” 

 

Contact 

Mensen met (dreigende) geldproblemen kunnen hulp zoeken bij 

SchuldHulp-Maatje door het contactformulier in te vullen op 

www.uitdeschulden.nu of te bellen met coördinator Adriaan Stap op 

(06) 282 321 90. Hij en de Maatjes vinden altijd wel een manier om 

toch contact te hebben.  

 

http://www.uitdeschulden.nu/
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