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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,   

e-mail: jettie74@gmail.com 

 

Koster november   Willem Keizer, tel. 491978 

Boekhouder:    K. Braaksma,  tel. 491882 

Protestantse Gemeente:  NL43 RABO 0151 3856 29 

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

Diaconie:     NL31 RABO 0142 8108 51 

Zendingscommissie:   NL67 RABO 0198 2877 04 

Website:     www.pknsintjacobiparochie.nl 

Beamerdienst:    liturgiepknstjacob@gmail.com 

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

tel. 491798  
 

 

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 december as. Kopij graag voor 

vrijdagavond 27 november inleveren bij Carien Mennegat-Zwaan,  

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

 

Felicitatie-/deelnemingskaarten 

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

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

dan voor een felicitatie- of deelnemingskaart. 

 

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

   

8 november 10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Ds. D. Visser 

L. Buurstra-Smits 

Bildtse minima (zie pagina 16, 17) 

 

15 november 

 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

 

Da. A. Muilwijk-Huis, St. Anne 

B. Koopal 

1e JOP, 2e Kerk 

 

22 november 
Laatste zondag  

kerkelijk jaar  

(zie pagina 7) 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Ds. D. Visser 

T. Meindertsma 

1e Pastoraat, 2e Kerk 

 

29 november 
1e advent 

10.00 uur 

Oud van dienst 

Collecte 

Dhr. T. van der Meulen, Tytsjerk 

D. de Haan 

1e Kinderen i.d. knel, 2e Diaconie 

 

6 december 
2e advent 

 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

 

Ds. D. Visser 

E. de Groot 

Kerk 
 

 

AGENDA 

datum aanvang Wat 

15 november 10.00 uur Tienerkerk  

17 november 20.00 uur Bijbelstudieavond o.v.b. 

13 december 10.00 uur Tienerkerk 

15 december 20.00 uur Bijbelstudieavond o.v.b. 
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VOOR DE KINDEREN 

Het rooster voor de kinderkerk… 

1 november 
Matteüs 5:1-12 

 

Bij God in de hemel 
Jezus spreekt de mensen toe vanaf 
een berg (de ‘bergrede’). Hij vertelt 
over mensen die zalig zijn. Mensen 
die zacht zijn, oprecht, 
vredestichters. 

Evely Beimers 

8 november 
Matteüs 25:14-30 

 

Laat het groeien 
Een man gaat op reis en geeft zijn 
dienaren een geldbedrag om op te 
passen. De eerste dienaar krijgt vijf 
talenten, de tweede krijgt er twee en de 
laatste krijgt één talent. De eerste twee 
gaan handel drijven en verdubbelen het 
bedrag, de derde is voorzichtig en 
begraaft het in de grond. Hij wordt 
gestraft. 

Tjitske v.d. 
Wal 

15 november 
Matteüs 25:31-45 

 

Jij maakt het verschil 
Jezus vertelt over de dag dat de 
Mensenzoon komt. Hij zal de mensen 
scheiden. Tegen een deel zegt hij: ‘Wat 
fijn dat je me geholpen hebt. Tegen 
anderen:  
‘Waar was je, toen ik je nodig had?’ 
 

Eléne de 
Groot 

 

22 november 
Matteüs 24:14-35 

 

Een woord dat nooit verdwijnt 
Jezus vertelt dat hij weggaat en zegt: 
‘Denk aan mij. Juist als je bang bent. 
Als je zoekt naar een veilige plek, als je 
wakker ligt in de nacht. Want het duurt 
niet lang, dan kom ik terug!’ 
 

Liesbeth 
Buurstra 

29 november 

t/m 20 december 

 

Adventsproject  

Het beste nieuws 

 

 

Evelyn 
Beimers 
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TER OVERDENKING 

 

Zes dagen lang mag je werken maar op de zevende dag moet  

je rust houden …  Exodus 34 vers 21 

 

Al heel lang lees ik elke dag de ‘dagtekst’ van de Hernhutters. Vroeger 

bestelde ik het boekje met de teksten, tegenwoordig krijg ik ze per email. 

Hierboven staat de tekst van vandaag, 30 oktober 2020. Het voordeel van 

de dagelijkse korte teksten is, dat je weinig woorden hebt waar je de hele 

dag over na kunt denken. Ik houd niet van een bijbelrooster waarbij je elke 

dag een nogal lang bijbelgedeelte moet lezen. Dat houd ik niet vol. Zoals ik 

ook niet van lange gebeden houd aan tafel en ’s avonds voor het slapen gaan. 

Ook het geloofsleven heeft baat bij ‘kort maar krachtig’. 

Wie de tekst ’s morgens leest, kan vaak denken: wat moet ik daar nou mee? 

Maar als je ’t dan een paar keer door het hoofd laat gaan, wordt niet zelden 

de toepassing in je leven steeds duidelijker. Neem die tekst over de zes 

dagen werk en de ene dag rust. Veel mensen werken nu thuis. De scheiding 

werk/privé vervaagt en vaak hoor je mensen zeggen: ik ben altijd aan het 

werk en tegelijk lummel ik maar wat om. Misschien wel meer dan anders 

vraagt deze tijd om een duidelijke indeling van de dagelijkse en de 

wekelijkse routine. 

Rust is een Godsgeschenk en je mag het breed zien. Rust van het werk. Maar 

ook rust van het scherm van je smartphone. Of rust van al je zorgen. En 

mensen dan, die zich in deze tijd een slag in de rondte moeten werken, zoals 

in de gezondheidszorg? Ook zij verdienen rust. Absoluut! Velen gaan nu 

door omdat ze tot het uiterste willen gaan voor de mensen die aan hun zorgen 

zijn toevertrouwd. Eigenlijk kan dat alleen maar wanneer wij allemaal, oud 

en jong, tot het uiterste willen gaan om het coronavirus zo min mogelijk te 

verspreiden. Rust zien als een godsgeschenk betekent, dat je jezelf en 

anderen dit geschenk gunt. En dat betekent nogal wat. En zo had ik ook 

vandaag weer veel stof tot nadenken bij die ene Bijbeltekst. 

 

Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Zoals elk 

jaar is dan de gedachtenis van hen die in het afgelopen jaar gestorven zijn. 

Vanuit de kring van onze kerk zijn drie gemeenteleden overleden en hun 

namen zullen in gedachtenis genoemd worden. De naaste familieleden van 

hen worden uitgenodigd de dienst van 22 november bij te wonen en een 

kaars aan te steken. Zoals elk jaar. Alleen, het is nu een ander jaar dan de  
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jaren hiervoor. Want normaal is de kring van het aantal kerkgangers groot 

in die dienst op de laatste zondag. De dienst leeft in de harten van velen. 

Want altijd kon iedereen van de kerkgangers naar voren komen om een 

kaarsje aan te steken. En zo is dit een indrukwekkende traditie geworden, 

die we met alle liefde ook dit jaar weer wilden voortzetten. Alleen, het kan 

niet zoals in de jaren hiervoor. Er mogen naast de ‘medewerkers’ maar 

dertig mensen de kerkdienst bijwonen. Voor deze dienst wil de kerkenraad 

graag de naaste familieleden uitnodigen. De ruimte om de dienst bij te 

wonen moet er voor hen zeker zijn. Dat zal waarschijnlijk betekenen, dat 

naast hen maar een klein aantal anderen de dienst kan bijwonen. Dat is 

zwaar, want uitnodigen en verwelkomen zit ons als kerk ‘in de genen’. Maar 

dit keer vragen we u zich op te geven wanneer u de dienst wilt bijwonen. 

Dan zullen er misschien meer zijn dan aanwezig kunnen zijn en moet de 

kerkenraad wellicht meedelen, dat er geen plaats meer is. Maar toch: wie 

wil komen, laat die zich alsjeblieft melden. Schroom niet. Hoor je dan, dat 

het niet kan, maak dan de dienst eventueel online mee. Want we zorgen 

ervoor dat dat kan. Dan heb je wel een inlogcode nodig en die krijg je 

natuurlijk als je erom vraagt. Verder ben ik zelf van plan om in de week 

voor zondag 22 november een rondzendbrief te schrijven. Daarin 

waarschijnlijk ‘verkort’ de preek, die ik die dienst wil houden en verder 

meer ter inspiratie om de dienst van gedachtenis thuis te ervaren. En 

uiteraard is via televisie en radio ongetwijfeld ook een kerkdienst mee te 

maken op deze zondag. Hoe graag hadden we het anders gewild! Hoe graag 

hadden we gewild, dat het ‘weer normaal’ is. 

 

Naar aanleiding van de maatregelen die door het kabinet zijn afgekondigd 

en in overleg met de kerkenraad heb ik besloten om pastorale contacten weer 

zoveel mogelijk telefonisch te doen. Kerkelijke activiteiten, zoals het 

Bijbelcafé, zijn opgeschort. Ik blijf wel, ook in overleg met de jongeren zelf, 

de 16+ groep doen. Bij de kerkdiensten is er weer het maximum van 30 

kerkgangers en wordt er niet gezongen. Vergaderingen gaan weer zoveel 

mogelijk online. Zo past het ’t beste binnen wat het kabinet van ons vraagt. 

Het is een groot offer dat kerken brengen want het snijdt door de ziel al die 

beperkingen wat betreft het kerkelijk leven. Maar velen brengen in deze 

dagen offers. Daar voel ik me meer mee verbonden dan met mensen, die  
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telkens weer de grenzen opzoeken of daarover heen gaan. En laten we hopen 

en bidden, dat al deze offers niet vergeefs zijn en we hier doorkomen. 

 

Ik heb besloten een half jaar langer door te werken dan ik eerst wilde. Niet 

met emeritaat te gaan per 1 april 2021, maar per 1 oktober 2021. Ik kan daar 

eigenlijk geen goede argumenten voor geven. Ik voelde, dat het beter was 

zo en zo voelt het nu ook. De kerkenraad heeft er inmiddels mee ingestemd. 

Van harte hoop ik, dat u als gemeente dit besluit draagt en met mij bidt, dat 

God mij de kracht geeft dit mooie werk nog wat langer te doen. 

 

Concreet vanuit de gemeente heb ik dit keer niet iets. Maar dat wil natuurlijk 

niet zeggen, dat er niet van alles is aan ervaringen en belevingen: verdriet 

en vreugde, ziekte en gezondheid, en wat al niet meer en daarom: Allen 

vrede en zegen toegewenst! 

Douwe Visser 
 

 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

 
22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Na lang 
wikken en wegen heeft de kerkenraad gekozen voor een dienst 

die ook via streaming te volgen is. Omdat we even tijd nodig 
hebben om alles in goede banen te leiden, kunt u zich voor deze 

zondag tot woensdag 18 november 20.00 uur opgeven via 
telefoonnummer 06-57393790. 

 
Als u een rondzendbrief voor deze zondag wilt ontvangen en/of 

wilt streamen dan kunt u dat tot woensdagavond 20.00 uur 
aangeven bij Klaas Braaksma op tel. 491882 of via mailadres 

kerkdienstsintjacob@gmail.com. Dan krijgt u tijdig de 
rondzendbrief in de bus en/of hoort u hoe u de kerkdienst thuis 

kunt meebeleven. 
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TIENERKERK TIENERKERK TIENERKERK TIENERKERK TIENERKERK 

 
Dag Tieners, 
 
Ook in deze tijd vergeten we jullie niet en willen we jullie 
uitnodigen voor de Tienerkerk. 
 
De eerste keer zal zijn op zondag 15 november 2020. 
 
De volgende data zijn 13 december, 17 januari en 14 maart. 
Jullie ontvangen thuis ook nog een briefje/uitnodiging.  
Het zou fijn zijn als jullie kunnen komen. 
 
Groet en tot ziens van Douwe en Douwe. 
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VAN DE KERKENRAAD 

Verslag van de vergaderingen van de kleine kerkenraad van 19 en 27 

oktober 2020 via Zoom 

Nu de besmettingen weer oplopen en daarmee ook de maatregelen aan-

gescherpt worden, besluiten we om wekelijks elkaar bij te praten via 

ZOOM. In de praktijk betekent dat 40 minuten  digitale vergadertijd per 

week. Dominee Visser nodigt de deelnemers uit en als iedereen zich heeft 

aangemeld kan de vergadering starten. 

We bespreken in deze vergaderingen vooral de urgente zaken. Zaken die 

ook per mail gecommuniceerd kunnen worden, doen we per mail 

(gebruiksplan kerkgebouw, preekrooster 2021). 

Het inloggen vereist de nodige vaardigheden maar al doende leren we, en 

zo kan het gebeuren dat we in de tweede vergadering allemaal online zijn. 

 

Wat is er besproken tijdens de eerste bijeenkomst: 

* De organisatie van de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Nu we met 

maximaal 30 personen (exclusief medewerkers) in het kerkgebouw mogen 

zitten, is het handig om vooraf ongeveer te weten hoeveel familieleden we 

kunnen verwachten.  Er wordt een eerste brief naar de betrokken families 

gestuurd. We hopen in de volgende vergadering dit punt verder te 

bespreken. 

* Er komt een brief voor de gastpredikanten waarin uitgelegd wordt hoe 

wij hier de dienst organiseren. Die brief gaat naar de preekvoorzieners met 

de vraag of zij die willen doorsturen. 

* De startdienst met bescheiden activiteiten wordt vervangen door een 

gewone kerkdienst. Betrokkenen worden op de hoogte gesteld. 

* Bijbelcafé voor oktober wordt afgelast. 

* 16+ groep: heeft elkaar ontmoet. Er is behoefte aan fysieke ontmoeting. 

Als iedereen het ziet zitten, gaan de fysieke ontmoetingen door. 

* Kinderkerk: is gestart en kan blijven doorgaan. 
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* Clubwerk: deze week nog is er een online vergadering, maar wat de 

kerkenraad betreft Groen licht voor activiteiten! Doe waar je je goed bij 

voelt!  Er komen meteen al concrete ideeën op tafel. 

* Wat de coronaregels betreft: we zijn als kerkenraad zeer verheugd met 

het aantal gemeenteleden dat zondags aanwezig is. Ook fijn dat er mensen 

via streaming meedoen. We spreken af dat we ons houden aan de richtlijn 

van 30 gemeenteleden, maar dat we bij een forse overschrijding (weten we 

via vooropgave) aan de bel trekken en ter plekke gaan kijken hoe we dit 

gaan oplossen. Misschien zouden kinderen nog naar de schoolruimte 

kunnen gaan, uiteraard na overleg met de school. We prijzen ons gelukkig 

met het nog kunnen houden van kerkdiensten. Iedereen houdt zich keurig 

aan de regels en dat geeft vertrouwen. 

 

Wat er is besproken tijdens de tweede bijeenkomst: 

Deze bijeenkomst ging voornamelijk over de laatste zondag van het 

kerkelijk jaar. We hebben uiteindelijk gekozen voor één dienst die fysiek 

en via streaming te volgen zal zijn. We vertrouwen erop dat zo iedereen de 

dienst kan meemaken. Dominee Visser zal hier elders in het Kerknijs 

uitvoerig over vertellen. 

De kerkenraad is zeer verheugd u te kunnen vertellen dat haar predikant, 

dominee Visser te kennen heeft gegeven dat hij de wens heeft niet per 1 

april te gaan stoppen maar tot 1 oktober onze predikant te blijven. We zijn 

unaniem voor deze verlenging  en ook de combinatie St. Annaparochie en 

Vrouwbuurt geeft haar fiat en is blij met de blijden.  

De grote Paaskaars gaat naar Douwe de Haan. 

 

Met Gods zegen voor een ieder besluiten we deze digitale vergadering. 
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NBG inspireert ouders over ‘Kind en Bijbel’ 
Omdat veel ouders de Bijbel graag willen meegeven aan hun kind en 

daar hulp bij zoeken, lanceert het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) 

het magazine Goud, een podcastserie en blogs over kinderen en 

bijbellezen. ‘De periode vóór het twaalfde levensjaar is van groot 

belang’, zegt NBG-godsdienstpedagoog Maartien Hutter. ‘Daarom 

helpen we ouders om én hun kind én de Bijbel centraal te stellen.’ 

 

‘We merken dat ouders zitten met vragen als: “Hoe kan ik mijn kinderen vertrouwd 

maken met de Bijbel? Hoe help ik ze om de waarde ervan te ontdekken zonder die op 

te dringen? Welke aanpak is goed? Welke bijbel past bij mijn kind?” In het 

magazine Goud gaan we daarop in, aan de hand van concrete ervaringen uit de 

opvoedingspraktijk’, aldus Hutter.’ Zo hopen we als NBG eraan bij te dragen dat de 

Bijbel vaker open gaat en dat dit positieve ervaringen oplevert voor kind en ouder.’ 

 

Lezen en luisteren 

Goud is kosteloos aan te vragen via bijbelgenootschap.nl/goud. Naast Goud biedt het 

NBG ouders meer inspiratie aan. Zo is er via Spotify een podcastserie over Kind en 

Bijbel. Daarin interviewt Danielle Koudijs van Power to the Mama’s auteurs als Corien 

Oranje en Melanie van der Peut over hoe je kunt aansluiten bij de belevingswereld 

van kinderen. Blogs over dit thema zijn te lezen op kindenbijbel.nl en inspiratie voor 

elke dag op de Instagram @kindenbijbel. 
 

 

Bron: www.bijbelgenootschap.nl/nbg-inspireert-ouders-over-kind-en-bijbel/ 

Opvolger Nieuwe Bijbelvertaling gaat NBV21 heten 
 

De nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 (NBV) is nu vrijwel 

gereed en verschijnt volgend najaar. ‘De naam ervan is NBV21’, zegt direc-

teur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenoot-

schap. ‘De NBV21 is een verbeterde versie, dankzij duizenden reacties van 

bijbellezers en nieuwe wetenschappelijke inzichten. De kwaliteit en sterke 

kanten van de NBV komen in de NBV21 nog scherper naar voren.’ 
 

https://www.bijbelgenootschap.nl/goud
https://debijbel.nl/kind-en-bijbel
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OPBRENGST COLLECTES  

  9 augustus Kerk    €  31,50 

23 augustus Kerk              €  24,00 

30 augustus  Kerk                     €  31,85 

 

  6 september     Kerk                    €  52,80 

27 september     Vredeswerk       €  37,60 

   Kerk    €  49,60 

 

4 oktober           Kerk & Israël          €  36,50 

4 oktober           Diaconie           €  31,50 

11 oktober         Diaconie           €  30,50 

   Kerk    €  31,00 

18 oktober         Wereldvoedseldag     €  64,50 

25 oktober  Kerk    €  43,10 

 

In het bloemenbusje zat € 35,50.  

 

Van de boekhouder 

 

Nu het einde van het jaar in zicht komt, verzoek ik degenen die hun 

vaste vrijwillige bijdrage nog niet (helemaal) hebben betaald dit alsnog 

te doen, zodat ik op tijd de boeken af kan sluiten. Alvast bedankt. 

 

Klaas Braaksma 
 

Van de kerkrentmeesters 

 

Geachte gemeenteleden,  

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de kerkdiensten bij te wonen en 

toch een financiele bijdrage willen doen voor de kerk dan kan dat t.n.v. 

Prot. Gemeente Sint-Jacobiparochie op rekeningnummer NL 53 RABO 

0184 3086 07 met de mededeling ‘collecte’. 

 

Namens Kerkrentmeesters Douwe Wijbenga 
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VAN DE DIACONIE  

Bijzondere collecten 

 

Zondag 1 november - najaarszending 

Sterke vrouwen opleiden op Papoea 

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van 

hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een 

maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven  

 

binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar 

verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbel-

studies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of ze krijgen een 

vakopleiding.  Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun 

lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij 

geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.  

Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea. Van harte 

aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 

t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vrouwen kerk Papoea. 

 

 

Zondag 15 november - JOP 

Opvoeden doe je niet alleen 

Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, 

een geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om 

ervaringen uit te wisselen. De kerk is zo’n plek waar ouders hun geloof 

kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen kunnen delen en 

bemoedigd kunnen worden door anderen. Jong Protestants heeft materiaal 

ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te stimuleren. 

Omdat de rol van vaders in de levens van jonge kinderen nogal eens wordt 

onderschat, zijn er ook speciaal materialen gemaakt rond het vaderschap 

en geloofsopvoeding. Daarnaast worden kerken ondersteund om een plek 

te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en gehoord weten. Steun het 

jeugdwerk van de Protestantse Kerk.  

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 

415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jeugdwerk 

september.  
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Zondag 22 november - pastoraat 

Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk  

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het 

is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle om-

standigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de 

muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. 

Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord. 

Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft de  

Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de training 

‘Leiding van uitvaarten’, waar ingegaan wordt op wat er komt kijken bij 

het verzorgen van een uitvaart, zoals het gesprek met de nabestaanden, het 

samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar. Naast de 

diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebeden-

boekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het 

organiseren van pastorale activiteiten. Met uw bijdrage aan de collecte 

steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen 

en toerustingsmaterialen. 

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

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

 

 

Zondag 29 november, 1e advent - Kinderen in de knel 

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne 

worden opgevangen in staatsinternaten die moeite hebben om een echt 

gezinsvervangend huis te zijn. Zo ook in het stadje Vynnyky. Het 

personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs in 

Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het 

eten was ongezond, de medische zorg was slecht, het personeel was 

onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice Liliya Svystovych 

richtte daarom de School of our Dream Vynnyky op om deze kinderen 

betere kansen te geven. Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs 

in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een 

goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, 

voogden of verzorgers. Het personeel leert om te gaan met de sociale 

problemen en gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in  
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Polen, die zich hier ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw 

opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen. 

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het 

projectnummer 'W 014627' of doneer online.  

 

 

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

Hartelijk dank!  

Minke Stork 

 

Dag gemeenteleden, 

 

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

Zondag mogen we op ‘gepaste afstand’ elkaar ontmoeten in ’t 

Beerdhuus, daar zal aan het einde van de dienst gecollecteerd 

worden door middel van 2 schalen die bij de uitgang 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 betreffende 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 betreffende 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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Kerstactie voor de minima 2020 
 

Met ingang van 1 januari 2018 is Gemeente “Het Bildt” samen met 

die van Menaldumadeel, Franekeradeel en (gedeeltelijk) Littensera-

deel overgegaan in Gemeente Waadhoeke. Als gezamenlijke kerken 

hebben we besloten de “kerstactie voor minima” ook in 2020 te 

organiseren. Deze actie is echter alleen bestemd voor bewoners die 

binnen de gemeentegrenzen van onze voormalige gemeente “Het 

Bildt” wonen, onafhankelijk van het feit of zij wel/niet lid zijn van 

een kerkelijke gemeente. 

 

Als u tot één van de volgende categorieën behoort en zelfstandig 

woont in de voormalige gemeente “Het Bildt” dan komt u voor een 

bijdrage in aanmerking als;  

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

en geen student. Uw netto maandinkomen bedraagt € 1059,- of 

minder. 

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

1059,- of minder. 

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

kinderen) met een netto maandinkomen van € 1512,- of minder. 

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

 

Als u een bijdrage wilt ontvangen moet u dit vóór 1 december as. 

kenbaar maken door het antwoordstrookje in te vullen en op te 

sturen.  

 

Als u valt onder één van bovenstaande categorieën en u aanmeldt om 

een bijdrage te ontvangen, dan gaat u tevens akkoord met het 

registreren van uw persoonlijke gegevens. Uiteraard worden uw 

gegevens vertrouwelijk behandeld en na gebruik vernietigd.  

 

U kunt het ingevulde strookje opsturen naar Diaconaal Team 

Protestantse Gemeente, Van Harenstraat 67, 9076 BT  Sint 

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

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

hen dan een tip door ze bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie te 

geven. 

 

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

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

waardoor dit initiatief mogelijk wordt gemaakt. Daarom vragen wij 

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

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

succes te maken. Nadrukkelijk wordt ook bedrijven gevraagd om een 

handje te helpen.  

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

NL21RABO 0 1498.80.294  van de Diaconie Protestantse Gemeente 

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

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

maken. 

 

In verband met covid-19 (corona) zal er dit jaar geen maaltijd 

worden georganiseerd.   

 

Antwoordstrook s.v.p. langs deze lijn afknippen en vóór 1 december 

sturen naar Diaconaal Team Protestantse Gemeente, Van Harenstraat 

67, 9076 BT  Sint Annaparochie.  

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

Naam: 

Adres: 

Postcode/woonplaats: 

 

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

Met hoeveel volwassenen moet u rondkomen van 1 minimum 

inkomen?  …. (volwassenen) 

Hoeveel minderjarige inwonende kinderen heeft u?     

 ……. (minderjarige inwonende kinderen) 

 
 



[18] 

 

KERKELIJKE STAND 

 

De bloemengroet  

De afgelopen maanden zijn de bloemen bij de  

volgende gezinnen gebracht.  

 

Fam. J. Veenstra, G. van Tuinenstraat 47 

Mw. A. Hemrica-Streekstra, Zuideinde 14 

Dhr. W. Beimers, G. van Tuinenstraat 39 

Fam. S. Vellinga, Oosteinde 74 

Mw. G. Wallendal-Krol, Nij Bethanië 30, Tzummarum 

 

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

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vandaag Nog 
  

  Leg een ruzie bij. Vandaag nog. 
  Zoek een verwaarloosde vriend op. 
  Roep de achterdocht een halt toe; 
  Leef in vertrouwen. 
  Schrijf een liefdesbrief. 
  Deel iets kostbaars met elkaar. 
  Antwoord met gevoel. 
  Steek iemand een hart onder de riem. 
  Laat je genegenheid merken 
  In woord en daad. 
  Los een belofte in. 
  Maak tijd vrij. 
  Koester geen wrok. 
  Vergeef een vijand. Luister. 
  Geef toe dat je ernaast zat. 
  Probeer begrip op te brengen. 
  Steek de draak met jaloezie. 
  Stel geen onmogelijke eisen. 
  Denk eerst aan een ander. 
  Wees vriendelijk, gevoelig 
  En complimenteus. 
  Lach eens wat vaker. 
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Zieken 

Eind oktober is Corrie Luehof vanwege ernstige pijnklachten voor 

onderzoek opgenomen in het ziekenhuis.  

Wilt u haar een kaartje sturen? Haar gegevens zijn als volgt:  

Mw. K.M. Luehof-Woudstra, UMCG afd. D2-69   

Postbus 11120, 9700 CC Groningen   

 

 

Huwelijksjubilea 

Johannes Veenstra en Gepke Veenstra-Schoorstra, Gerben van 

Tuinenstraat 47, 9079 MH, Sint-Jacobiparochie zijn op 27 november 50 

jaar met elkaar verbonden door de huwelijksband. 

 

Verjaardagen 70+ 

  8 november 1939 mw. H. Sijtsma-de Boer, Oudebildtdijk 831,  

9079 NE Sint-Jacobiparochie 

  8 november 1945 dhr. D. Buurstra, G. van Saksenstraat 38, 9079 KH  

11 november 1937 mw. A. Hemrica-Streekstra, Zuideinde 14, 9079 LN 

11 november 1948 dhr. J. Hoitinga, Oudebildtdijk 1018, 9075 NK  

Westhoek 

12 november 1950 dhr. J. Wobbes, Eikenstraat 9-3, 8924 JA  

Leeuwarden 

29 november 1946 dhr. J. Kooistra, Hofplein 9, 9079 MC 

 

  2 december 1927 mw. G. Wallendal-Krol,  Nij Bethanië 30, 8851 EK  

Tzummarum 

  2 december 1939 mw. B.A. Scoop-van der Linde, Gijsbert van  

Swietenstraat 2, 9079 LW 

  3 december 1933 dhr. A.P. Machiela, Kadal 10, 9079 KW 

 

 

Ingekomen 

Jurjen Spoelstra (partner van Geertje Stork) is nieuw ingekomen bij onze 

kerk. Hun adres is It Apelhof 10, 9074 BJ  in Hallum. 
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Verhuizingen 

Mw. G. Wallendal-Krol is van Oosteinde 34 verhuisd naar Nij Bethanië 

30, 8851 EK in Tzummarum. 

Johanna de Haan is verhuisd binnen Leeuwarden naar Keizerskroon 

255, 8935 LS. 

 

 

Bedankt! 

Hallo lieve gemeenteleden, 

Op 1 oktober waren wij 50 jaar getrouwd. We hebben een prachtige dag 

gehad ondanks de coronamaatregelen. Het huis stond vol bloemen en 

kaarten. We zijn God ook heel erg dankbaar dat Hij ons zo lang heeft 

gespaard voor elkaar. 

We hebben van jullie als gemeente ook heel veel kaarten en bloemen 

gehad en daar willen we jullie graag heel erg voor bedanken. 

Hartelijke groeten van Anne en Griet Steensma 

 

 

 

 

Uitzendrooster Radio Eenhoorn - De uitzending begint om 9.30 uur. 
 

Datum plaats kerk 

  1 november Ds. J. Lindeboom Minnertsga 

  8 november Rennie Schoorstra Ternaard 

15 november Christa Akkerboom Ried Schingen 

22 november Ds. J. van Olffen Menaldum 

29 november Majoor Freek v.d. Werf Leeuwarden 



[21] 

 

 

 
 

Afgelopen 6 oktober was het alweer 3 jaar geleden dat onze 

stichting “Lyk is Ryk” werd opgericht. Wij zijn blij dat het 

bestuur voltallig is om zo de coördinator en de 10 maatjes 

bestuurlijk bij te staan in hun belangrijke werk in de maatschappij. 

Hierbij willen zij de diaconieën in de gemeente Waadhoeke helpen 

in het zelfredzaam maken van mensen met schulden.  

. 

Dat dit werk ook door de burgerlijke gemeente is waargenomen 

heeft geresulteerd in het subsidiëren van onze stichting, die handelt 

onder de naam Schuldhulpmaatje Waadhoeke. Onderhand hebben 

wij ca. 35 hulpvragers kunnen bijstaan en wij verwachten dat, na 

een rustige periode tijdens deze coronatijd, dit aantal behoorlijk 

groter zal gaan worden. Verder is er steeds meer contact geweest 

met andere hulporganisaties, zodat meer naamsbekendheid en 

samenwerking zal kunnen worden gerealiseerd. Een belangrijk 

orgaan hierin is het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO), wat in 

het voormalige Franekeradeel al bestond, en bezig is diaconale 

samenwerking in heel Waadhoeke tot stand te brengen (IDO 

Waadhoeke). Wij hopen dat hiermee een sterke samenwerking 

ontstaat van alle diaconieën, samen met alle andere 

hulporganisaties zoals Voedsel- en kledingbank, Leger des Heils, 

Caritas, Humanitas, Skûle Welzijn e.a.  

Alles staat op dit moment wat op een laag pitje, maar als deze 

moeilijke tijd achter de rug is, hopen wij, met Gods hulp, als kerken 

gezamenlijk hulp aan onze naaste te kunnen bieden in deze 

maatschappij. 
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Beste lezers,  

Een Kerknijs vol met nieuws. Nieuws vanuit de kerk, nieuws vanuit 

de maatschappij en nieuws vanuit het Bijbelgenootschap.  

Mocht u ook nieuws hebben, schroom dan niet om het met ons te 

delen. Want… ‘samen delen is pas fijn’.  

Hartelijke groet van de redactie. 

 

 

 

 

Voor inlichtingen of opgave als maatje kunt u terecht bij de coördi-

nator: coordinator@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl of tel. 06-

28232190.  

Voor hulpvragen kunt u dezelfde contactgegevens gebruiken of, als 

u dat liever anoniem doet, via www.schuldhulpmaatje.nl of 

www.uitdeschulden.nu.  

 

Namens het bestuur van SchuldHulpMaatje Waadhoeke, 

Met vriendelijke groet,  

Anneke Politiek-Terpstra, Secretaris   

 

http://www.uitdeschulden.nu/
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Goede doelen wenskaarten 

en Kerst- en Nieuwjaarwensen 

in Wereldwinkel het Bildt 
 

Je dierbaren, vrienden of kennissen bezoeken is lastig vanwege het 

aanscherpen van de nieuwe coronamaatregelen. Nog steeds mogen 

we niet handen schudden of knuffelen, niet dichter dan 1,5 m bij 

elkaar komen. Voor onze bestwil moeten wij ons hier nog steeds aan  

houden. Hoe moeilijk dat ook is. Gelukkig zijn er andere manieren 

om te laten weten dat je aan hem/haar denkt, zoals een mooie 

wenskaart sturen. 

 

Wat is er mooier dan in december Kerst- en Nieuwjaarswensen te 

schrijven aan familie, vrienden, buren en kennissen, waarmee we 

een goed doel steunen. Kaarten die in Nederland worden gemaakt, 

maar waarvan de opbrengst wordt besteed aan projecten in de 

Derde Wereld. Zoals aan ziekenhuizen voor de allerarmsten in 

India, die hier specialistische hulp krijgen en zo nodig worden 

verpleegd, aan projecten in Bangladesh voor een mobiel ziekenhuis, 

aan het scheppen van betere levensomstandigheden voor arme 

jongeren en gezinnen in Indonesië. 

 

Door de strenge lockdowns worden de mensen in 

ontwikkelingslanden door de corona heel hard getroffen. Meestal is 

er geen steun van de overheid. En geen werk betekent geen geld 

voor voeding en medische zorg. De beste wensen uit de 

Wereldwinkel geven mensen in de Derde Wereld een beter 

bestaan. Juist nu kunnen ze een extra steuntje in de rug gebruiken. 

 

Wereldwinkel het Bildt, Warmoesstraat 61 in Sint Annaparochie 
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Anders - Alles is anders! 
 
Al een tijdje ben ik niet op bezoek geweest 
Op zondagochtend mis ik jou het allermeest 
Het luiden van je klokken op die morgen 
Lokten mij weg van doordeweekse zorgen 
 
Gezeten in de bank met oud en jongeren samen 
Een zonnestraal prikte plagend door de ramen 
Het orgel speelde, eensgezind konden we dan zingen, 
Danken en bidden voor ontvangen zegeningen 
 
As jij geen plek meer bent om veilig te zijn 
Geen doop en geen tafel meer met brood en wijn 
Waar moet ik dan heen om te schuilen 
Om eventjes drukte voor rust in te ruilen? 
 
En al klinkt Goddank de preek nog via internet 
Op een andere manier woord en gebed 
Toch mis ik mijn plaats onder jouw dak enorm 
En ook de mensen waarmee ik een gemeente vorm 
 
Het is ongeloof’lijk dat ik weg moet blijven 
Je was een voorrecht zeg ik zonder overdrijven 
Het is net alsof ik nu een beetje rouw 
Nooit geloofd dat ik jou zo missen zou 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aangedragen door een gemeentelid 

 

 


