
[1] 

 

  

Informatieblad 

van de 

Protestantse Gemeente 

te 

Sint-Jacobiparochie 

 
 
 
 

december 2020 
januari 2021 

  

K
e

rk
n

ij
s 

20
20

 
22

20
19

 2
01

9 
 



[2] 

 

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 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  
 

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 februari as. Kopij graag voor 

vrijdagavond 29 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 kaartje. 

 

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


[3] 

 

KERKDIENSTEN 
 

 

6 december 
2e advent 

Heilig Avondmaal 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. D. Visser 

E. de Groot 

Kerk 

 

13 december 
3e advent 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Dhr. P. Glas, Ens 

T. Meindertsma 

1e Kinderen in de knel. 2e Kerk 

 

20 december 
4e advent 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. P. Beintema, Dokkum 

A. Keizer-Vaals 

1e Missionair werk, 2e Diaconie 

 

24 december 
Kerstnachtdienst 

21.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Ds. D. Visser 

T. Meindertsma 

Commissie Kerk en Dorp 

 

25 december 
1e Kerstdag 

10.00 uur 

Oud van dienst 

Collecte 

Ds. D. Visser 

D. Wijbenga 

Kerk 

 

26 december 

 

 2e Kerstdag  Geen dienst 

27 december 10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. D. Visser 

E. de Groot 

1e Kinderen in de knel, 2e Kerk 

 

31 december 
oudjaar  

leesdienst 

19.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Dhr. P. Luehof, Sint-Jabik 

L. Buurstra-Smits 

Diaconie 

 

 

 

De diensten van januari vindt u op de volgende pagina… 
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AGENDA 

datum aanvang wat 

13 december 10.00 uur Tienerkerk 

15 december 20.00 uur Bijbelstudieavond o.v.b. 

 

17 januari  

 

10.00 uur 

 

Tienerkerk 

   

 

 

KERKDIENSTEN 

 

1 januari 
 

Nieuwjaarsdag  Geen dienst 

3 januari 

nieuwjaar 

wensen o.v.b. 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

 

Ds. D. Visser 

D. Wijbenga 

1e Diaconie, 2e Eigen jeugdwerk 

10 januari  

 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

 

Mw. A. Stork, Berlikum 

D. de Haan  

1e Bloemen, 2e Kerk  

17 januari   10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

 

Ds. D. Visser 

A. Keizer-Vaals 

Ondersteuning gemeenten 

24 januari 10.00 uur 

Oud van dienst 

Collecte 

 

Drs. J.C. Dondorp, Franeker 

T. Meindertsma 

1e Missionair werk, 2e JOP 

31 januari 11.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. J. Bakker, Stiens 

E. de Groot 

1e Diaconie, 2e Kerk 



[5] 

 

VOOR DE KINDEREN 

 
Hallo allemaal, 
 
Zondag 29 november zijn we in de kerk begonnen met het 
adventsproject van Kind op Zondag. Wij zouden het fijn vinden  
als jij ook komt!  
Meld je dan wel even aan; tel.  06-57393790 vóór vrijdagavond  
20.00 uur.  
 
Vier weken lang lezen we weer een verhaal in de kinderkerk en  
dat brengt ons steeds een beetje dichter bij Kerst…  Ook gaan  
we dan een lantaarntje maken - elke week een zijkant -  en na  
vier weken kan het lichtje schijnen! 
 
Verder hebben we een gezinsboekje voor jullie besteld. Van  
zondag 29 november t/m zondag 27 december staan hier elke  
dag leuke dingen in zoals een verhaal, knutselopdracht en een  
spel. Alvast veel plezier ermee!  
Wij hebben genoeg van deze boekjes besteld dus als u er ook  
één wilt, neem dan even contact op met Tjitske,  
tel. 06-41110926, dan zorgt zij ervoor dat u er ook één krijgt. 
 
Tot ziens in de kerk.  
 
Groeten van de kinderkerkleiding.  

 
 
 

 
* De diensten van de advents- 
zondagen - 29 november,  
6 december, 13 december  
en 20 december - beginnen  
om 10 uur.  
 
* In 2021 beginnen we weer  
op zondag 10 januari. 
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Het rooster voor de kinderkerk… 

 

6 december 
Johannes 1:19-28 

 

Wie ben jij dan wel? 
Johannes de Doper wordt 
door priesters en Levieten 
ondervraagd: ‘Ben jij de 
Messias?’ Johannes vertelt 
dat hij dat niet is en dat na 
hem iemand komt die veel 
belangrijker is. 

Yda de 
Groot 

13 december 
Jesaja 65:17-25 

 

 
 

Ben je er klaar voor? 
De profeet Jesaja spreekt de 
mensen moed in; De Heer 
zegt: “Ik maak alles nieuw en 
jullie mogen mij helpen. Wees 
goed voor elkaar. Help elkaar. 
Doe wat je kunt en ik, de 
Heer, zal de rest doen.” 

Klaske 
Faassen 

20 december  
Lucas 1:26-38 

 

Wat een geschenk! 
De engel Gabriël verschijnt 
aan Maria en vertelt dat ze 
een kindje krijgt dat ze Jezus 
moet noemen, Gods Zoon. De 
engel vertelt ook dat de oude 
Elisabet een kindje krijgt. 

Liesbeth 
Buurstra 

 
                                    27 december en 3 januari is er geen kinderkerk 
 

10 januari  
Marcus 1: 1-11 
 

De hemel gaat open. 
Vandaag lezen we het verhaal 
waarin Jezus gedoopt wordt 
door Johannes de Doper. Er 
klinkt een stem uit de hemel: ‘Jij 
bent mijn geliefde Zoon, in jouw 
vind ik vreugde.’ 
 

Eléne  
de Groot 
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17 januari 
Johannes 2: 1-11 
 

Het is zover 
Jezus is op een bruiloft in Kana. 
Als de wijn op is, vraagt hij de 
bedienden om zes grote vaten 
met water te vullen. Het water 
verandert in wijn. 
 

Tjitske  
v.d. Wal 

24 januari  
Marcus: 1: 14-20 
 

Kom, volg mij 
Jezus roept zijn eerste 
leerlingen: Simon, Andreas, 
Jakobus en Johannes. Ze zijn 
aan het vissen bij het meer van 
Galilea, maar laten meteen alles 
achter om hem te volgen. 

Evelyn 
Beimers 

31 januari  
Marcus: 1: 21-28 
 

Wie begrijpt dit? 
Jezus gaat met zijn leerlingen 
naar de synagoge in 
Kafarnaüm. De mensen zijn 
diep onder wat Jezus vertelt. Hij 
geneest er ook een man die 
bezeten is. 

Yda 
de Groot 

 

  

 
TIENERKERK TIENERKERK TIENERKERK TIENERKERK TIENERKERK 

 
Dag Tieners, 
 
Ook in deze tijd vergeten we jullie niet en willen we jullie 
uitnodigen voor de Tienerkerk. En wel voor de volgende 
data 13 december, 17 januari en 14 maart. 
We hopen jullie te zien. 
 
Groet en tot ziens van Douwe en Douwe. 
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TER OVERDENKING 

 

“… vandaag is in de stad van David voor jullie een redder  

geboren …” (Lucas 2 vers 11) 

 

Een paar weken geleden had het NOS 8-uurjournaal een item over de 

begonnen ‘kerstkoorts’. Zo zagen we hoe tuincentra er klaar voor waren. 

Te zien was zelfs een groot pluchen zingend rendier. Over de kerk ging het 

nieuwsitem niet. Over Jezus ook al niet. Ik weet het, elk jaar lijkt het 

kerstfeest meer en meer los te komen van de christelijke traditie, maar ook 

elk jaar trek ik me daar niet veel van aan. We zullen advent en kerst in de 

kerk vieren. We zullen veel van de bekende mooie liederen zingen en de 

vreugde om de komst van het kind Jezus op aarde zal verkondigd worden. 

Tenminste dat was wat ik me altijd kon bedenken en dat betekende 

voldoende bestendigheid tegen de vercommercialisering van het kerstfeest. 

Dit jaar is anders. Er is even wat meer moed en creativiteit voor nodig 

voor de concentratie op waar het met kerst om gaat. 

Om dat te weten, waar het om gaat, is het goed de eerste kerstpreek voor 

ogen te hebben. Die klinkt wanneer de engelen in de kerstnacht tegen de 

herders zeggen: “… vandaag is in de stad van David voor jullie een redder 

geboren …” Die redder is Jezus de Messias en gered, dat is het kernwoord, 

dat bij kerstfeest past. 

 

Toen een paar weken geleden de nabije komst van een vaccin tegen corona 

werd aangekondigd, leek het wel alsof engelen uit de hemel de 

heilsboodschap hadden aangekondigd. De vreugde over die aankondiging 

klonk door in de stijging van een aantal aandelenbeurskoersen. Maar de 

vreugde was van korte duur. Het leek wel of niet eens zo ontzettend veel 

mensen op redding zaten te wachten. Want heel veel mensen, niet in ’t 

minst werkend in de zorg, lieten weten er nog niet zo zeker van te zijn of 

ze zich zouden laten vaccineren. 

 

Terug naar de heilsboodschap uit de eerste kerstnacht: vandaag is Jezus de 

redder geboren! Redder waarvan? Van ziekte? Van honger? Van armoede? 

Van milieuvervuiling? Van oorlog? Van eenzaamheid, verdriet, 

somberheid? Van dood? In elk geval komt de redder in de kerstnacht niet 

in ‘vaccin vorm’ (liefst zonder bijwerkingen). Nee, de redder in de 

kerstnacht komt in de vorm van geloof, van volhouden, van vrede zoeken  
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en vrede stichten, van eigen verantwoordelijkheid voor de juiste keuzes, 

kortom de redder in de kerstnacht komt als iemand, die ons voorgaat op 

een hele lange weg naar die redding. Maar wat voegt die redder dan nog 

toe aan wat we zelf moeten doen? Het lijkt er toch immers op of alles van 

onszelf af blijft hangen? Wat Hij toevoegt is zijn levensverhaal. Het 

verhaal van een bestaan op leven en dood om er te zijn voor ons. Een 

verhaal, dat inspireert, dat bemoedigt, dat vertrouwen wekt en waarvan je 

eigen levensverhaal vol mag zijn. Dat kerstverhaal is tegen veel bestand. 

Het relativeert op z’n minst het feit, dat kerst in ‘coronatijd’ anders dan 

anders zal zijn. 

 

Kerknijs komt met dit nummer voor twee maanden uit. Dat is altijd nogal 

een heel lange tijd om te overzien, maar in deze tijden is het haast te lang. 

Dus maar niet te ver vooruit kijken wat kerkdiensten betreft. Ik noem als 

eerste de dienst van 6 december. Zondag tweede advent. Dan vieren we het 

avondmaal. Weer aan tafels in de zaal opgesteld. Dit keer zit er in de 

bekertjes in principe wijn. Wilt u liever druivensap, geef dat dan van 

tevoren op en wel bij hetzelfde adres als waar u zich opgeeft om de 

kerkdiensten bij te wonen. 

 

Dan de kerstdiensten. Een hele puzzel. Een kerstnachtdienst met een volle 

Groate Kerk, een koor en veel gemeentezang, dat kan dit jaar niet. Zo het 

nu staat, blijft het maximum aantal kerkgangers staan op dertig. Als er 

geen versoepeling komt blijft dat voor alle kerstdiensten ook zo. Zo de 

plannen nu zijn, hebben we met de kerstdagen drie diensten. In de 

kerstnacht (24 december) om 21:30 uur een dienst in ‘t Beerdhuus. Dan op 

kerstmorgen (25 december) om 10:00 uur ook in ‘t Beerdhuus. En op 

zondag 27 december (‘derde’ kerstdag) om 10:00 uur in ‘t Beerdhuus. Hoe 

de diensten er precies gaan uitzien, is nog niet bekend. Er wordt aan 

gedacht om in de kerstnacht en op kerstmorgen buiten na afloop van de 

dienst een ‘erehaag’ (coronaproof) te vormen en met elkaar ‘Ere zij God’ 

te zingen. Maar dat moet mogen en kunnen. Wordt aan gewerkt. Zoals er 

aan veel meer wordt gewerkt. Ik hoop in al de drie diensten voor te gaan. 

Maar voor wat betreft de invulling en uitvoering van de diensten zal er ook 

vanuit verschillende geledingen in de gemeente onmisbare medewerking 

worden verleend. Het wordt zoveel anders dan anders, maar kerst is te  
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Beste lezers,  

De laatste uitgave van 2020 en tevens de eerste voor  

het jaar 2021. Naast het Kerknijs ontvangt u ook  

een nieuwsbrief  van Stichting Trijntje Beimers en  

het Zeister Zendingsgenootschap met een schat aan informatie over het 

prachtige werk dat gedaan mag worden onder dank aan onze Schepper.  

Wij wensen u zegenrijke advents- en kerstdagen toe en een gezond 2021 

onder de hoede van onze Zaligmaker. 

Hartelijke groet van de redactie. 

 

 

belangrijk, veel te belangrijk om niet te vieren als kerk! Meer informatie 

over de kerstdiensten zal te vinden zijn in een flyer die huis-aan-huis mee 

zal gaan met de Bildtse Post van 16 december. 

In de adventsdiensten, te beginnen zondag 29 november, wordt zoals elk 

jaar een project van Kind op Zondag gevolgd. Dit jaar is het thema ‘Het 

beste nieuws’. 

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

is er geen dienst maar de zondag daarop, 3 januari kunnen we elkaar een 

gezegend nieuwjaar wensen. Ik hoop dan zelf voor te gaan. We sluiten een 

jaar af zo anders als wie ook had kunnen verwachten. We beginnen aan 

een jaar, dat hopelijk nieuwe kansen biedt voor terugkeer naar een 

normaal leven. 

 

Vanuit de gemeente schrijf ik over mevrouw Luehof, die opgenomen was 

in het ziekenhuis in Groningen. Ze is sinds een week of wat weer thuis. 

Het ging aanvankelijk niet zo goed, maar nu gaat het ietsje beter. We 

bidden en wensen haar en haar man Gods zegen toe! 

 

December is sowieso 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. 

 

Douwe Visser 
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VAN DE KERKENRAAD 

Verslag van de kerkenraadsvergadering  

In deze tijd waarin veel sociale contacten op een laag pitje 

staan, is het waardevol om met elkaar in contact te blijven 

en ervaringen en zorgen te delen. Wij van de kerkenraad 

blijven elkaar bijna wekelijks online ontmoeten en voor het 

overige hebben we appverkeer. 

 Als de handen uit de mouwen moeten worden gestoken, 

komen we bij hoge uitzondering even fysiek bij elkaar. 

Online - en dan maar hopen dat iedereen verbinding kan 

maken -  vergaderen betekent dat er binnen een tijdsbestek 

van een uur (Zoom tijd) over de meest urgente zaken 

gesproken wordt. 

 

De afgelopen periode hebben we het gehad over: 

• Wel en wee van de gemeente 

• Stand van zaken van de verschillende commissies 

• Kerkdiensten 

• Streaming 

• Preekrooster 2020-2021 

• Vergadering van de combinatie St. Annaparochie-Vrouwenparochie-

St. Jacobiparochie. 

• Communicatie naar gemeenteleden (Kerknijs, rondzendbrief, kerstpost) 

• Coronamaatregelen en aanmelding. 

• Wel en wee van de gemeente: we informeren elkaar over wat we weten 

- fijn dat mensen ook rechtstreeks ons op de hoogte brengen - en 

omwille van de privacy blijft dat binnen de groep. 

• Stand van zaken van de verschillende commissies: 

De jeugdclubs zijn nog niet fysiek gestart en dat heeft alles te maken 

met corona. Wat wel weer routine is geworden dat is de kinderkerk. 

Wat fijn dat jullie weer in ons midden zijn! We hopen straks bij het 

Adventsproject het mooie clubje kinderen dat vanouds  aanwezig was 

bij projecten, in haar geheel te mogen begroeten. 
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Kerkrentmeesters, commissie kerk en dorp, diaconie… ze hebben 

allemaal weer plannen gemaakt en daar zult u in dit Kerknijs meer over 

te weten komen. 

• De beamerdienst is - vooral nu we naar liederen kijken en luisteren - 

een vaste waarde in de kerkdienst en we zijn dan ook heel blij met deze 

attente en altijd bereid om mee te denken groep gemeenteleden. 

Onlangs is er een nieuwe laptop aangeschaft en dat was ook wel nodig 

want de oude had een lange opstarttijd nodig en dat is niet handig. Ook 

de kabel - we hadden zo nu en dan een kink in de kabel - is vervangen, 

dus qua techniek loopt alles gesmeerd. Dat kunnen we nog niet 

helemaal van de streaming zeggen. Op de  zondag van de gedachtenis is 

er geprobeerd om via YouTube te streamen - handig als er veel mensen 

meedoen - maar dat gaf nog wel wat haperingen.  

Klaas Braaksma hanteert daarom voorlopig even weer het oude systeem 

van aanmelden en uitnodigen (kerkdienstsintjacob@gmail.com). Ook 

nieuwe mensen worden van harte uitgenodigd om de kerkdienst thuis 

mee te beleven. Als u aarzelt omdat u niet precies weet hoe het werkt, 

dan kunt u hem gerust  bellen (tel. 491882). Hij kiest dan een door de 

weeks oefenmoment om het u te leren. Als streamen via YouTube 

zonder haperingen gaat, zal dat op de website vermeld worden. 

• De gedachteniszondag vroeg de nodige voorbereiding maar met de hulp 

van de Kerknijsbezorgers is het gelukt alle gemeenteleden een rond-

zendbrief met lichtje te geven, zodat wie niet fysiek in de kerkdienst 

aanwezig kon zijn, toch mee kon doen. 

• De diensten van december vroegen de nodige vergadertijd en aandacht, 

want in coronatijd is alles anders en niemand kan zo ver vooruitkijken 

maar qua organisatie moeten er wel lijnen uitgezet worden. Dominee 

Visser gaat dat in dit Kerknijs toelichten. 

• Carien Mennegat heeft het preekrooster voor 2021 bijna helemaal 

ingevuld gekregen waarvoor wij haar ook vanaf deze plek heel hartelijk 

willen bedanken. 

• In november heeft er in St. Annaparochie een vergadering plaats-

gevonden waarbij er van elke kerk van de combinatie een afvaardiging  

mailto:kerkdienstsintjacob@gmail.com
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aanwezig was. Dat is een jaarlijks terugkerend gebeuren maar deze keer 

stond het in het teken van elkaar vertellen hoe we in coronatijd ons 

kerk-zijn gestalte geven. Ook het beroepingswerk (vacature St. Anna-

parochie per februari en per oktober St. Jacobiparochie) kwam ter 

sprake. Wat zijn de wensen en plannen van de drie gemeentes die 

samen een combinatie vormen?  Anna Kuik zal vanuit onze gelederen 

zitting nemen in de beroepingscommissie van St. Annaparochie.  Begin 

december komen we opnieuw bij elkaar en dan komt dhr. Wim 

Beekman van de classis langs en zullen deze  onderwerpen opnieuw op 

tafel liggen. 

• Wat de communicatie betreft en de aanmeldingen voor de kerkdiensten 

van de komende tijd, verwijzen we naar elders in dit Kerknijs. 

De start van het kerkelijk seizoen had als thema ‘Het goede leven - 

Bloeien in Gods licht’ en de nieuwe Petrus- adventskalender past daar 

helemaal bij, want die heeft als thema ‘Geef licht! Het goede leven met 

elkaar delen’. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het 

donker. Wij mogen dat licht betekenis geven en laten zien dat we leven 

vanuit de hoop op een beter leven. Dát delen en dát vieren met de 

mensen om ons heen, maakt het leven goed. In de ander komt iets van 

God naar ons toe en zien we een glimp van het licht van Christus. Op de 

website van onze kerk vindt u de online versie van deze kalender met 

dagelijkse overdenkingen, kerstinspiratie en leuke extra’s. 

 

Gezegende Kerstdagen! 
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OPBRENGST COLLECTES  

25 oktober         Diaconie        €   43,50 

1 november       Najaarszending  €   55,60 

8 november       Bildtse Minima  € 120,00 

15 november     JOP                   €   22,70;  Kerk             €  24,00 

22 november     Pastoraat       €   33,05,  Kerk             €  35,15 

 

 

VAN DE ZENDINGSCOMMISSIE 

 

Als bijlage bij dit Kerknijs treft u een exemplaar aan van de Nieuwsbrief 

Kilangala/Kantembo Missiepost. Een stukje zendingswerk waar onze 

gemeente aan bij mag dragen. Op pagina 5 komt Ida Beimers aan het 

woord. Warm aanbevolen! 

 

Trynke Buma 

 

Van de zendingscommissie 
 

Het jaar 2020 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. 

Van de kerkrentmeesters 

 

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

toch een financiële 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 de Kerkrentmeesters Douwe Wijbenga 
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VAN DE DIACONIE  

Bijzondere collecten 

 

Zondag 13 december -  Kinderen in de knel 

Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs 

om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. 

Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie 

leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in 

Nederland daarbij betrekken. Rainbow, de duif van Kids in Actie, vliegt de 

wereld over en vertelt verhalen over kinderen ver weg. Hij laat zien wat er 

in de wereld gaande is en hoe wij daarin kunnen delen. Zo helpt Rainbow 

om de projecten van Kerk in Actie dichtbij te brengen. 

Kerk in Actie ontwikkelt bij de verhalen van Rainbow creatieve ideeën en 

materialen voor plaatselijke kerken om kinderen, en daarmee de hele 

gemeente, op een speelse manier te betrekken bij diaconaat. 

Met uw bijdrage maakt u het mogelijk om kinderen en ouderen in de 

gemeenten op een creatieve manier te betrekken bij het (wereld)diaconale 

werk van Kerk in Actie. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op 

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte Kids in 

Actie 

 

 

Zondag 20 december - Missionair werk 

Iedereen welkom op het Kerstfeest! Voor christenen draait het kerstfeest 

om de geboorte van Christus. In Hem gaf God licht in het donker. Dat 

mogen we doorgeven en delen met de mensen om ons heen. De 

Protestantse Kerk wil een open, uitnodigende kerk zijn. Om ook dit jaar, 

ondanks de coronamaatregelen, de boodschap van Kerst te kunnen delen, 

heeft de Protestantse Kerk met ‘Daarom Kerst’ diverse materialen gemaakt 

om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de 

échte kerstboodschap. Zoals de cd’s van ‘Daarom Kerst’, speciaal bedoeld 

om uit te delen aan buren of vrienden. Voor kinderen is een eigen cd 

gemaakt. Met uw bijdrage steunt u het missionaire werk van de 

Protestantse Kerk om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het goede 

nieuws van Kerst.  

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

777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Daarom Kerst. 
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Zondag 27 december     

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten 

duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter 

die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel 

mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels 

die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook 

niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en chronisch zieken. Er is geen 

hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen 

de verschillende bevolkingsgroepen.  

Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. 

Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water, en 

een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en 

hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een 

veilige plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen 

geholpen naar een betere plek. 

U mag dit storten op ons rekeningnr. Wij zorgen dat het op de goede plek 

terechtkomt. 

NL31 RABO 0142 8108 51 onder vermelding van: Kerstcollecte 

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente St. Jacobiparochie. 

 

 

Zondag 17 januari - Collecte Ondersteuning Gemeenten 

Goed toegerust aan de slag in de kerk 

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei 

terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot 

jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt 

de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo 

goed mogelijk te doen. Steeds meer ontwikkelt de Protestantse Kerk ook 

online trainingen, e-learnings en webinars. Daardoor kunnen tijdens de 

coronacrisis trainingen, met de nodige aanpassingen, toch doorgaan. Met 

de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op 

en wisselen ze ervaringen uit.  

Met uw bijdrage steunt u de Protestantse Kerk bij het ontwikkelen van 

trainingen voor ambtsdragers, zodat zij goed toegerust aan de slag kunnen!  

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

777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. ondersteuning gemeenten. 
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Zondag 24  januari - Missionair werk 

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor 

de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. 

Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op 

allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze 

zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse 

Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van 

gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis. 

 

Zondag 24  januari - JOP 

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan 

bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de 

jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen 

jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. 

Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen - met wie ze online in 

verbinding staan - om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een 

bijbelverhaal centraal. 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. 

 

Zondag 7 februari - Werelddiaconaat 

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de 

klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De 

overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. 

Dit heeft directe gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt 

de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo 

goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan 

bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en 

regen. 

 

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

Hartelijk dank! 

 

Minke Stork  
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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 

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.’ 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 

 

Aan alle leden  

van de Protestantse gemeente  

van Sint-Jacobiparochie. 

 

 

Beste gemeenteleden, 

 

Zoals u bekend zal zijn, houden de PKN kerken jaarlijks de actie 

KERKBALANS. Wij, als gemeente van Sint-Jacobiparochie, hebben 

afgesproken dit één keer in de drie jaar te doen. In januari 2021 zal dit dus 

weer het geval zijn.  

 

Wat is Actie Kerkbalans precies? De feiten op een rij: 

 

Wat is Actie Kerkbalans? 

Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie waarbij aan leden van de plaatse-

lijke kerk wordt gevraagd een financiële bijdrage te geven voor het unieke 

werk van hun eigen plaatselijke kerk. Mede door Actie Kerkbalans kan de 

plaatselijke kerk haar positieve bijdrage leveren in het dorp, de wijk of de 

stad. 

 

Hoe werkt Actie Kerkbalans? 

In januari ontvangt ieder gemeentelid het verzoek om een financiële 

bijdrage te leveren aan zijn of haar gemeente. Daarbij gaat de voorkeur uit 

naar een maandelijkse gift en de daarbij horende automatische incasso.  

 

Waarom wordt het eens per drie jaar opnieuw gevraagd? 

De persoonlijke situatie kan veranderen en daarom vragen we eens in de 

drie jaar om de bijdrage tegen het licht te houden en daar waar mogelijk 

aan te passen. Hierdoor weten we wat de gemeente de komende jaren aan 

financiële bijdragen kan verwachten en kan daar haar samenbindende en 

unieke werk op afstemmen. 

 

Welk bedrag is nodig? 

Wij draaien de vraag liever om: Welk bedrag vindt u nodig, zodat deze 

gemeente een uniek perspectief kan blijven uitdragen? 
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Waar wordt dit geld aan besteed? 

Landelijk gezien is de Actie Kerkbalans verantwoordelijk voor 80 procent 

van de inkomsten en daardoor enorm belangrijk voor de lokale kerken om 

hun unieke positie in de maatschappij in te nemen. Het geld wordt gebruik 

voor het organiseren van vele belangrijke activiteiten, zoals 

jeugdactiviteiten, inspirerende kerkdiensten, geloofstoerusting, 

seniorenactiviteiten, persoonlijke bezoeken en de heilzame aanwezigheid 

van de kerk in de buurt. 

 

Is iedere euro van belang? 

Wij vinden iedere euro van belang en we hopen dat u dat ook vindt. 

Daarom vragen we iedereen om een bijdrage, hoe groot of klein ook. Ook 

willen we jongeren bewust maken van het feit dat Kerkbalans er mede 

voor verantwoordelijk is dat al die hartverwarmende activiteiten 

uitgevoerd kunnen worden. 

Ook niet-leden zijn van harte welkom om mee te doen aan de Actie 

Kerkbalans. De kerk is onmisbaar voor het dorp Sint-Jacobiparochie.  

Als u meer informatie wilt over deze actie, kijk dan op de website van de 

PKN (www.protestantsekerk.nl). 

 

Wat kunt u van onze kerk verwachten:  

De actie start op 16 januari 2021 en eindigt veertien dagen later. 

Vooraf krijgt u van ons een brief waarin u aan kunt geven wat uw bijdrage 

zal zijn voor de komende drie jaar, dus voor 2021, 2022 en 2023. U kunt 

dit per maand, kwartaal, half jaar of per jaar betalen.  

Deze brieven worden ook weer bij u opgehaald. Ook als u niet wenst te 

verhogen of niet meer wilt betalen zien wij de brief graag terug. Dit om 

onze administratie op orde te houden. Ook kunt u in deze brief aangeven 

of u bij niet-betalen wel of geen lid wilt blijven.  

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Kerkrentmeesters,  

Lideke Buurstra-Smits 

(voorzitter) 

  



[21] 

 

KERKELIJKE STAND 

 

De bloemengroet  

De afgelopen maanden zijn de bloemen bij de  

volgende gezinnen gebracht.  

 

Fam. E. Bree, Oosteinde 83 

Fam  D. Buurstra, Georg van Saksenstraat 38 

Mw. K Luehof, Geert Veenhuizenstraat 41 

Mw. H. Sijtsma de Boer, Oudebildtdijk 831 

 

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

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Advent 
 

De donkere tijd van het jaar, 

Veelal de tijd van overdenkingen 

Of althans het zoeken ernaar. 

  

Met veel of weinig bedenkingen. 

Iedere week het ontsteken 

Van een nieuw licht. 

  

Met alle bezinning en verlossing 

Op het Kerstfeest gericht. 
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Verjaardagen 70+ 

  8 december 1950 dhr. T. de Jong, Kade 10, 9076 DP Sint-Anne 

10 december 1945 dhr. J. Streekstra, Oosteinde 45, 9079 LA 

13 december 1932 mw. B. Dorst-Groothof, Westeinde 2 

22 december 1944 dhr. Y. de Haan, G. van Saksenstraat 10, 9079 KG 

26 december 1942 dhr. Sj. Meijer, G. van Swietenstraat 9, 9079 LV 

 

5 januari 1938 mw. L. Bloemhof-Paulusma,  

G. van Saksenstraat 47, 9079 KE 

  5 januari 1940  dhr. S. Vellinga, Oosteinde 74, 9079 LE 

  7 januari 1948  dhr. A.C. van Alfen,  

Van Wijngaardenstraat 7A, 9079 KA 

  9 januari 1942  dhr. P. Luehof, G. Veenhuizenstraat 41, 9079 KM 

13 januari 1947  mw. M. Bree-Lugtigheid, Oosteinde 83, 9079 LB 

19 januari 1947  dhr. L. Boonstra, G. van Saksenstraat 35, 9079 KE 

29 januari 1944  mw. P. Streekstra-Rooda, Oosteinde 45, 9079 LA 

29 januari 1948  dhr. W.D. Beimers,  

G. van Tuinenstraat 39, 9079 MH 

31 januari 1942 mw. J. Boersma-Steegstra,  

 G. van Tuinenstraat 32, 9079 MJ 

 

 

Bedankt! 

Beste mensen, 

 

Hartelijk bedankt voor alle kaarten die wij mochten ontvangen in het UMC 

te Groningen. Ik ben nu weer thuis en ook daar vele kaarten met 

bemoedigingen. 

Het gaat tot dusver redelijk goed, maar de genezing moet door het lichaam 

zelf worden gedaan (geen medicijn) en is daardoor een zaak van lange 

adem en tijd. 

 

Met vriendelijke groet, Corrie en Peet Luehof 
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Bedankt! 

Bij deze willen wij een ieder hartelijk bedanken voor de vele kaarten, 

bloemen en attenties die we naar aanleiding van ons 50-jarig huwelijk op 

23 oktober jl. mochten ontvangen. Het was geweldig. 

 

Van hieruit een hartelijke groet van Aart en Paula van Alfen 

 

 

 

Uitzendrooster Radio Eenhoorn  

De uitzending begint om 9.30 uur. 
 

wanneer wie  

  6 december Ds. H. Kamphuis  

13 december Dick Wolbers, Franeker  

20 december Ds. H. Kamphuis  

27 december Dick Wolbers, Franeker  

31 december Dick Wolbers, Franeker  

   

  3 januari Ds. J. van Ollfen, Menaldum  

10 januari Dick Wolbers, Franeker  

17 januari Rennie Schoorstra, Ternaard  

24 januari Freek v.d. Werf, Leeuwarden  

31 januari Dick Wolbers, Franeker  
 

  

 

 

wanneer    voorganger  kerkenraad 

   3 januari    P. Luehof  Protestants 

10 januari    J. Helfferich  Nij Altoenae 

17 januari    Ds. G. Muilwijk Protestants (Heilig Avondmaal) 

24 januari    M. Elzenga  Vrije Evangelie 

31 januari    A. de Grijs  Protestants 
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Kerstfeest is een feest van vrede 
Vrede hier en overal 
En die vrede voor de mensen 
Is begonnen in een stal 
 
Kerstfeest is een feest van lichtjes 
Lichtjes in de duisternis 
In een wereld waar het leven 
lang niet altijd vrolijk is 
 
Kerstfeest is een feest van blijdschap 
Feest voor jou en feest voor mij  
Kerstfeest maakt je warm van binnen 
En die warmte maakt je blij 
 
Zo is kerst een feest voor mensen 
Mensen groot en mensen klein 
Want voor ieder op de wereld 
Wil de Heer de Vader zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Aangedragen door een gemeentelid 

 

 

 


