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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 maart     Willem Beimers, tel. 491705 

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. 3 april as. Kopij graag voor 

vrijdagavond 26 maart 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 vanuit de gemeente. 

 

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 
 

N.a.v. de adviezen van het moderamen van de generale synode (zie 

volgende pagina's) heeft de kerkenraad na intensief overleg besloten om 

voorzichtig te zijn en de persconferentie(s) van maart en de 

besmettingscijfers af te wachten alvorens de kerkdiensten op te starten.  

 

Als alles meezit, zullen we 28 maart - Palmpasen - onze eerste eredienst 

richting Pasen houden, om dan op 1 april - Witte Donderdag - 

(avondmaal) en op 4 april - Paaszondag - te vieren. In alle diensten zal 

onze eigen predikant de voorganger zijn. De diensten zullen gestreamd 

worden. 

 

We vragen iedereen om  - als de start mogelijk is - zich aan te melden 

bij Anna Kuik via tel.nr. 06 57393790.  Daarna mag u zich net als de 

vorige keer opgeven voor langere tijd. 

 

Wat de praktische zaken rond de kerkdiensten zijn, blijven de volgende 

afspraken van kracht: 

• U kunt zich aanmelden tot vrijdagavond 20.00 uur op 

telefoonnummer 06-57393790.    

• We komen binnen via de officiële ingang. U loopt door naar de hal 

en daar ontsmet u uw handen. De jas gaat mee naar binnen. 

• Bij de ingang van de kerkzaal staat een coördinator die vraagt naar 

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

eventueel aan de rugleuning van de stoel hangen.  

• Er is een collecte bij de uitgang; u kunt uw bijdrage in de daarvoor 

bestemde schalen doen. 

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

 

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. nummer 491882. 

 

Namens de kerkenraad, 

Tine Meindertsma,  

scriba                                                                                        z.o.z. 
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Onder voorbehoud: 

 

28 maart       9.30 uur  Ds. D. Visser 

 

1 april - Witte Donderdag 19.30 uur  Ds. D. Visser 

Viering van het Heilig Avondmaal 

 

4 april - Paaszondag     9.30 uur  Ds. D. Visser 
 
 
 

 
 

 

   Houd de nieuwsbrieven in de gaten, want daar zal              

   vermeld worden of de diensten wel of niet kunnen  

   doorgaan. 

 

De kerkenraad 
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Van het moderamen van de generale synode 

 
Na bijna een jaar met coronamaatregelen is de rek er niet alleen in de 
samenleving uit, ook in kerkelijke gemeenten klinkt de roep om maatwerk 
steeds luider. De  
behoefte aan ruimte binnen de kaders is groot. Het moderamen van de generale 
synode is van mening dat binnen de basisregels van de overheid het 
verantwoord is hieraan tegemoet te komen door het kerkelijk leven iets meer 
ruimte te geven. We adviseren dit advies in uw lokale context op een passende 
wijze te overwegen en te concretiseren.   
Scriba ds. René de Reuver merkt dat het steeds lastiger wordt om vol te houden: 
“Het duurt al zo lang. Wanneer kunnen we weer gezamenlijk het geloof innen 
en uiten in het lied en God de lof zingen?”  
Vanuit veel plaatselijke gemeenten hoort hij de verzuchting dat het nu allemaal 
wel heel lang duurt. “Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat we konden 
samenkomen. Dat valt ons allen zwaar. Als moderamen herkennen en voelen wij 
deze pijn. Onderlinge bijeenkomsten dragen zoveel bij aan ons welbevinden, 
omdat we daar God én elkaar ontmoeten.” 
 
 
Maatwerk binnen de kaders 
Het moderamen van de generale synode hecht er belang aan gemeenten 
perspectief te bieden en is daarom van mening dat de deur naar voorzichtige 
versoepelingen moet worden opengezet. Daarbij is het heel goed ons te 
realiseren dat meer ruimte ook meer verantwoordelijkheid betekent. “Met 
elkaar moeten we verantwoorde risico´s overwegen en binnen de kaders 
maatwerk toepassen,” aldus De Reuver. “Op deze manier kunnen we wat ruimte 
nemen om de schraalheid van deze tijd iets te verzachten. Daarom adviseren wij 
u als kerkenraad onderstaande op een bij uw situatie passende wijze te 
concretiseren:   

• Ontvang maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers) in uw fysieke 

diensten op basis van de onderlinge afstand van 1,5 meter, vooraf 

reserveren en triage.  

• Wees u bewust van de samenstelling van gemeenteleden die de 

kerkdienst fysiek bijwonen. Kwetsbaren en risicogroepen wordt 

geadviseerd de dienst online te (blijven) volgen.  
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• Bied uw eredienst naast fysiek ook online aan voor kerkgangers. Zo is de 

eredienst - zij het op afstand - ook voor niet in het kerkgebouw 

aanwezigen toegankelijk. 

• Voor jongeren is dit een zware tijd. Weeg af wat wel/niet past en verant-

woord is in uw lokale context om georganiseerd jeugdwerk op te starten  

 
 
Gemeentezang 
De samenzang in kerkdiensten brengt nog steeds risico´s met zich mee. De 
Reuver: “Deze risico’s hebben we niet volledig in beeld, maar kunnen we niet 
uitsluiten, terwijl de gemeentezang fundamenteel is voor de eredienst.” Daarom 
adviseren wij u betreffende de gemeentezang:  

o Beperk het aantal personen dat zingt tot een maximum van 4 

voorzangers. 

o Zorg voor een onderlinge afstand van 3 meter tussen de 

voorzangers en houd een afstand van 5 meter aan tot de mensen in 

de kerk, rekening houdend met de mogelijkheden van het 

kerkgebouw.  

o Neem de leeftijd van de zangers mee in uw afweging. Oudere 

zangers lopen een groter risico dan jongeren.  

o Professionele zangers lijken een zodanig betere stembeheersing te 

hebben dan niet professioneel geschoolde zangers, dat het risico op 

verspreiding kleiner lijkt. Ook dit kunt u meenemen in uw beslissing 

waar het gaat om voorzang. 

o Het gebruik van blaasinstrumenten brengt risico’s met zich mee. Als 

er een combinatie is van zang en blaasinstrumenten, hanteer dan 

hierbij ook een maximumaantal. 

 

De Reuver: “We beseffen het grote belang van onderlinge gemeenschap. Laten 
we zorgzaam blijven voor elkaar en naar elkaar blijven omzien. In alles wat op 
onze weg komt, weten we ons afhankelijk van God die onze toekomst in Zijn 
handen heeft. Ik bid u de woorden toe van Paulus:   

Moge God, die ons hoop geeft,  
u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede,  
zodat uw hoop overvloedig zal zijn  
door de kracht van de heilige Geest.” 

(Romeinen 15:13) 
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VOOR DE KINDEREN 

 

De veertigdagentijd voor de kinderen: 

De gezinnen van kinderen die naar de kinderkerk gaan, hebben thuis óók 

een tasje gekregen met daarin een project-boekje voor de tijd richting 

Pasen.  In het boekje staan niet alleen de verhalen van de zondagen, maar 

voor álle dagen staat er een verhaaltje, opdrachtje, gedichtje, kleurplaat 

etc. in.   

Het thema is deze keer “LEVENSWEG”.  Op een 

spelbord volgen de kinderen de weg van Jezus naar 

Pasen. De komende periode zal de bijdrage voor de 

kinderen dan ook beperkt zijn, omdat ze immers het 

boekje volgen. Wel noemen we steeds het Bijbelgedeelte 

van de betreffende zondag en waar u, mocht u hier 

belangstelling voor hebben, evt. meer informatie kunt 

vinden. 

 

Zolang we nog niet fysiek naar onze kerk kunnen, missen we natuurlijk 

heel erg het moment met de kinderen voor in de kerk, maar gelukkig heeft 

Tjitske samen met Famke, Baukje, Hilde en pionnetje Brecht wél filmpjes 

voor ons gemaakt en wie dit wil krijgt deze op aanvraag toegestuurd!! 

Even een whatsappje naar 06-41110926 of via de mail: 

henktjitske@hotmail.com. 

Hier de tekst van het projectlied van de kinderkerk: 

 

Wij zetten stapjes op de weg die Jezus is gegaan.  

Wij horen dat God steeds weer zegt: 'Ik ben er' is Mijn naam.  

 

Woestijn en berg en tempelplein en in het zachte gras;  

waar mensen zijn, zal God ook zijn, zelfs in de diepste nacht.  

 

In duizend huizen klinkt vandaag een lied en een verhaal.  

Hier straalt het licht, er brandt een kaars; God ziet ons allemaal. 

 

 

mailto:henktjitske@hotmail.com
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TER OVERDENKING 
 

Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt  

jullie tegemoet komen; volg hem. (Marcus 14 vers 13) 

 

Vlak voor Zijn dood aan het kruis wil Jezus het pesachmaal  

vieren met Zijn leerlingen. Twee worden er op pad gestuurd om alles voor 

te bereiden. Wanneer ze de stad Jeruzalem binnenkomen zullen ze een 

man met een waterkruik zien. Die moeten ze volgen. Vervolgens komen ze 

uit bij een huis en treffen ze de eigenaar. Die moeten ze vragen om in het 

gastenvertrek alles klaar te kunnen maken voor de maaltijd. Dit is allemaal 

te lezen in Marcus 14: 12-16. 

Je zou haast denken, dat je een spionageroman leest. Met twee spionnen, 

die elkaar ontmoeten in een park. De één zit daar op een bank met een 

opgerolde krant. De ander gaat daar naast zitten en vraagt of er veel kinde-

ren spelen in het park. Die met de krant zegt dan, dat er de dag daarvoor 

meer waren. Beiden weten daarna dat ze goed zitten. Nou ja, zoiets. 

Allemaal afgesproken. Alles zorgvuldig geregisseerd. En zo lijkt het ook 

alsof Jezus alles in de hand heeft. Dat Hij van begin tot eind de regie heeft. 

Het drama van kruis en opstanding als een zorgvuldig geregisseerde film. 

Was dat zo? Wist Jezus precies wat Hem te wachten stond? 

Op zich wist Jezus wel, dat Zijn einde nabij was. Daar had Hij ook meer 

dan eens over gesproken. Iedereen had trouwens wel kunnen weten dat het 

leven van Jezus fataal moest aflopen. Het moest een keer fout gaan. Hij 

ging ook veel te openlijk te werk. 

Tegelijk betekende het niet, dat het naderend einde Jezus niet heel zwaar 

viel. Je hoeft maar te lezen over zijn worsteling in de hof van Getsemane 

om te zien, dat Hij wel terug had gewild. Zo zwaar viel het Hem. Dan is 

ook te zien, dat Jezus de regie niet meer in handen heeft. Hij geeft zich 

over en laat gebeuren wat zal gebeuren.  

Juist daarom staat het pesachmaal zo in contrast met wat volgt. Tot in alle 

details blijkt hoe Jezus hierbij de regie in handen heeft. Natuurlijk is het 

afgesproken werk, dat de twee leerlingen de man met de waterkruik op het 

juiste moment zullen treffen. En met de eigenaar van het huis is ook alles 

afgesproken. Het is duidelijk: Jezus wil absoluut pesach (pasen) vieren met 

zijn leerlingen. Het zijn bizarre dagen waarin Hij met zijn leerlingen is 

terechtgekomen. Maar de rituelen moeten gevolgd worden. Pasen moet 

worden gevierd. 
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Het zijn bizarre dagen waarin wij verkeren en dat al een jaar. Een jaar 

geleden, 8 maart 2020, hadden wij onze laatste ‘gewone’ kerkdienst. Het 

was de tweede zondag in de veertigdagentijd. Op mijn liturgieblad staat 

voor die zondag achter ‘inzameling van gaven’: (geen hand uitgang). Dat 

moest ik dan zeggen, dat u mij bij de uitgang maar geen hand moest geven. 

Ik had geaarzeld, vond het wat overdreven maar toch: we moesten maar 

voorzichtig zijn. Een week later was er geen kerkdienst meer. We vierden 

Pasen en zelfs Pinksteren zonder kerkdiensten. En later in het jaar ook 

geen kerkdiensten met Kerst. En dit jaar? Het moderamen van de PKN 

heeft aangegeven, dat we wel kunnen versoepelen door weer diensten te 

hebben met maximaal 30 kerkgangers. Kerkenraden moeten zelf het 

besluit nemen om het wel of niet te doen. Wij hebben als kerkenraad 

hierover gesproken en u leest meer over het besluit in dit nummer van 

Kerknijs. 

 

Kerkdiensten of niet. Het is weer veertigdagentijd en het wordt weer 

Pasen. Het zijn bizarre dagen maar we vieren Pasen. Voor Jezus zelf was 

het van het grootste belang om pesach te vieren. Bizarre tijden of niet. Het 

was een houvast voor Hem. Pesach ging door en leidde tot het instellen 

van een maaltijd van brood en wijn, die de volgelingen van Jezus voortaan 

altijd weer zouden vieren. 

Hou de rituelen vast. De veertigdagentijd. De stille week. Pasen. Laat die 

dagen niet weg dobberen in die zee van saaie ‘coronadagen’. Gebruik de 

attributen van het veertigdagen tasje. Als er kerkdiensten komen, zie maar 

of je ze kunt en wilt bijwonen. Anders online of met een thuisliturgie. Wij 

vieren deze dagen. De tijd voor Pasen en Pasen zelf. Laten we de regie 

voor het vieren van deze dagen niet uit handen geven. 

 

 

Vanuit de gemeente 

Josefien Kooistra (Hofstraat) is erg ziek en zal ook niet meer beter worden. 

Haar man Jan heeft op Facebook regelmatig een bericht. Door al hun 

activiteiten samen zijn er veel, die hen kennen en meeleven. Dat doet hen 

goed. Ook van hieruit meeleven en gebed voor Josefien en Jan! 
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   Beste lezers, 

 

Het was deze keer een hele klus om alles op tijd voor elkaar te 

krijgen; problemen met laptop, wifi en office en heel veel pas- en 

meetwerk om alles weer overzichtelijk bij elkaar te krijgen. Maar, het 

is weer gelukt; veel leesplezier gewenst! 

Hartelijke groet van de redactie. 

 

 

Met een zonnige groet van de redactie. 

 

 

 

Tenslotte 

Antoinette kreeg van haar kerk ook een veertigdagen kalender. Daarop 

vond ik deze tekst: Herinner je, dat de mensen, 

hoewel ze moeten sterven, 

niet geboren zijn om te sterven 

maar om te vernieuwen, 

om zich open te stellen 

voor de geboorte 

en voor de wedergeboorte. 

(Hannah Ahrendt) 

 

Allen de hartelijke groeten! 

Douwe Visser 

 

 

   

Van de kerkrentmeesters 
  
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de kerkdiensten bij te 
wonen en toch een financiële bijdrage willen doen, dan kan dat 
t.n.v. Prot. Gemeente Sint-Jacobiparochie op rekeningnr. NL53 
RABO 0184 3086 07 o.v.v. ‘collecte’. 

 Douwe Wijbenga 
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VAN DE KERKENRAAD 

 

De laatste (grote) kerkenraadsvergadering van 

17 februari jl. vond plaats via ZOOM en het 

was fijn om bijna iedereen (Douwe Wijbenga 

was met kennis-geving afwezig) te zien en te 

spreken. Nu we een betaalde versie van 

ZOOM hebben, kunnen we de tijd nemen om 

de hele agenda af te werken. Al blijft het natuurlijk wel online vergaderen. 

 

Wat stond er op de agenda? 

* Rondje aanwezigen: we beginnen de online vergadering altijd met een 

rondje langs alle mensen die met de vergadering meedoen en in dit rondje 

vertelt iedereen hoe het gaat en wat hem/haar bezighoudt. Ja, hoe gaat het 

met ons? Dat is voor iedereen verschillend en hangt van meerdere factoren 

af die meestal niet te beïnvloeden zijn. Zo valt het onze predikant zwaar 

om het predikant-zijn vanachter een bureau gestalte te geven. Je ontmoet 

niemand en menselijk contact is er nauwelijks. Wat je graag doet 'gesprek-

ken voeren met mensen en voorgaan in een dienst' kun je niet doen en 

soms heb je het gevoel dat de gemeente wegsmelt. De groep die onze 

gemeenteleden een Veertigdagentasje is komen brengen, kon vertellen dat 

de gemeente er nog wel degelijk is en dat de rondzendbrieven en het 

initiatief van een tas met inhoud erg gewaardeerd worden. De kerkrent-

meesters konden vertellen dat de actie Kerkbalans goed is ontvangen en 

dat de meeste papieren ingevuld en wel naar de boekhouder zijn gebracht. 

Fijn dat onze gemeente van zich laat horen en laten we - zij het op afstand 

- dat blijven doen. 

 

* Wat doen we met de Stille Week en Pasen? Toen die vraag gesteld werd, 

bleef het lange tijd stil. Misschien kunnen we beter zeggen:  ”Wat zou er 

mogelijk zijn met Pasen?” werd er gesuggereerd. We richten onze aan-

dacht voorlopig op de veertigdagenkalender en de daarbij behorende 

activiteiten die we zo mooi in een tasje hebben ontvangen, zodat we thuis 

kunnen toeleven naar Pasen. De werkgroep eredienst mag zich gaan bezig-

houden met het voorbereiden van de diensten op Witte Donderdag, Goede 

Vrijdag en Paaszondag. Ds. Visser participeert daar natuurlijk ook in. We 

hopen op fysieke diensten, maar het zouden ook zomaar thuisvieringen  
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kunnen worden. Wat het wordt hangt af van wat er qua verruimende 

maatregelen mogelijk zal zijn.   

 

* De diaconie heeft het collecterooster gemaakt maar ze constateert dat er 

momenteel qua giften weinig binnenkomt. Tot nu toe kunnen ze met 

middelen uit eigen reserves alle collectedoelen nog bedienen. 

 

* Normaliter is maart de maand waarin de gemeentevergadering wordt 

gehouden. Op die vergadering kijken we middels een verslag  terug op het 

kerkelijk jaar en worden ook de financiële verslagen gepresenteerd en 

besproken. Maart 2021 wordt evenals maart 2020 niet de maand waarin we 

een gemeenteavond houden, maar net als vorig jaar worden er wel 

verslagen gemaakt.  Die van het afgelopen kerkelijk jaar verschijnt in het 

april nummer van Kerknijs en als u de financiële verslagen wilt inzien dan 

kunt u  via de mail (klaas.braaksma@gmail.com) of via de telefoon 

(491882) contact opnemen met de boekhouder, Klaas Braaksma. 

Afhankelijk van het aantal belangstellenden zal dan bekeken worden, hoe 

dit coronaproef valt te organiseren. 

 

* Onze jeugd: de kinderen van de kinderkerk krijgen hun eigen tas met 

daarin een werkboek passend bij het Paasthema. Op de rondzendbrief 

komt dan een korte verwijzing naar dat boekje. 

De clubleiding gaat via de telefoon in gesprek met de kinderen: even 

bijpraten en aftasten waar de behoeftes liggen. (Deelname aan cirkelslag is 

niet gelukt.) Dat zou ook voor de 16+ groep kunnen; dominee Visser denkt 

na over een contactvorm. 

 

* Dominee Visser vertelt wat er qua pastoraat heeft plaatsgevonden en de 

aanwezigen vullen dit aan met zaken waarvan zij weten dat die aandacht 

behoeven. 

 

* Jettie de Jong heeft te kennen gegeven dat ze voor de zomer wil stoppen 

met het beheer van de ledenadministratie. De kerkenraad gaat op zoek naar 

iemand die daar affiniteit mee heeft. Het is geen lastige en tijdrovende 

klus, maar wel iets wat gedaan moet worden. Als u/jij dit leest en denkt dat 

het iets voor u/jou is dan kunt u contact opnemen met iemand van de  

mailto:klaas.braaksma@gmail.com
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kerkenraad. Jettie heeft al aangegeven dat ze graag een moment met u/jou 

rond de tafel wil om alles uit te leggen. 

 

* Met de zegen van onze pastor sluiten we de vergadering en voor de 

volgende bijeenkomst staan in ieder geval de 

volgende zaken op de agenda:  - beroepingswerk 

- preekrooster 2021 

 

Allen een hoopvol voorjaar toegewenst!   

Uw kerkenraad 

 

 

 

1. Zolang wij ademhalen,               

schept Gij in ons de kracht. 

Om zingend te vertalen  

waartoe wij zijn gedacht:  

elkaar zijn wij gegeven  

tot kleur en samenklank.  

De lofzang om het leven  

geeft stem aan onze dank.    

 

2. Al is mijn stem gebroken,  

mijn adem zonder kracht,  

het lied op and’re lippen  

draagt mij dan door de nacht.  

Door ademnood bevangen  

of in verdriet verstild:  

Het lied van uw verlangen  

heeft mij aan ’t licht getild! 

     
 

3. Het donker kan verbleken  

door psalmen in de nacht.  

De muren kunnen vallen:  

zing dan uit alle macht!  

God, laat het nooit ontbreken  

aan hemelhoog gezang,  

waarvan de wijs ons tekent  

dit lieve leven lang.  

 

4. Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop,  

het stijgt de angst te boven,  

om leven dat verloopt.  

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest.  

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest.                         
(Lied 657) 
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   De bundel - Als het leven broos wordt -  
    
   kregen we als Protestantse Gemeente  
   aangeboden van de Classis Fryslân. Het 
   is bedoeld om de harten van gelovigen te  
   bemoedigen en als hulpmiddel bij het als  
   gemeente gaande en staande blijven in de  
   woestijn van deze corona-vastentijd. 
  
   U kunt het lenen bij de scriba.  
 
   T.z.t. zal het zijn plek vinden in de kast  
   achter in de kerkzaal. Ook dan kunt u het  
   meenemen om thuis te lezen. 
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VOOR DE JEUGD 

 
Ach, wat is het toch jammer dat er door corona zo weinig kan… 
 
Afgelopen zomer startten we vol goede moed de kinderkerk weer op, 
hadden we overleg over de clubs en kon dominee de 16+ leden weer 
even ontmoeten. 
Helaas werd nog vóór onze startzondag alles al weer anders;  er 
kwamen wéér maatregelen waardoor we tóch niet bij elkaar konden 
komen.  
In december kon het Sinterklaas vieren gelukkig nog nét even, maar 
ook rond Kerst was het stil… en konden we elkaar niet zien.  
 
Het duurt nu wel erg lang en daarom hebben we voor de kinderkerk-
kinderen maar iets bij jullie thuis gebracht. Een tasje met daarin het 
boekje waarin jullie in deze tijd voor Pasen verschillende dingen 
kunnen lezen en doen. We hebben er nog maar iets lekkers bij 
ingestopt en de cadeautjes die al een tijd op jullie lagen te wachten! 
 
In de voorjaarsvakantie hebben de kinderen van de oudste club thuis, 
of bij Hilly, een online-bingo gedaan en Hilde won een bon voor de 
Mac Donalds! Een uitje naar Jumpstyle leek jullie ook wel wat; wie 
weet kunnen we dat ooit als uitje organiseren!  
 
We hopen dat we toch binnenkort weer de mogelijkheid krijgen om 
weer eens samen bij elkaar te komen; de 16+ groep, de kinderkerk, 
de oudste club en wie weet kunnen we dan ook de kinderen van de 
jongste club weer eens uitnodigen! Gelukkig mogen jullie als jeugd 
weer net iets meer en we gaan z.s.m. kijken wat er mogelijk is. 
 
Mocht je zelf een idee hebben, dan mag je dit altijd laten weten aan 
iemand van de leiding of aan onze dominee.  
 
We hopen jullie snel te zien!  
 
Een hartelijke groet van de jeugdcentrale, de jeugdouderlingen en alle 
club-en kinderkerkleiding. 
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VAN DE DIACONIE  

Bijzondere collecten 

 

Zondag 7 maart  - Voorjaarszending Libanon 

Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten 

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er 

wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in 

Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of 

Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen 

als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van 

Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen 

in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de 

kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo 

verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!  

Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt Kerk in Actie Willem 

van Saane en zijn predikanten in opleiding in Beiroet. 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. onderwijs Libanon. 

 

 

Zondag 14 maart  - Binnenlands Diaconaat 

Armoede: ook in ons land komt het voor. In Oost-Groningen en Limburg 

wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig 

werk en er zijn minder voorzieningen. Juist in deze regio’s zijn de kerken 

klein en hebben ze weinig financiële middelen. Hoe kun je dan als 

diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je 

bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede? Kerk 

in Actie ondersteunt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak. 

 

 

Zondag 21 maart - Werelddiaconaat 

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwe-

lijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren 

en boerinnen om een coöperatie op te zetten waardoor ze minder afhanke-

lijk zijn van tussenhandelaren en zo een hogere prijs voor hun producten 

krijgen. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere land-

bouwmaterialen kopen. De organisatie leert hen ook hoe je met zo weinig 

mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft. 
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Zondag 28 maart - JOP 

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor míj? Met deze 

vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in 

groepen - de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden 

in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de 

jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Door middel van allerlei 

opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal, ontdekken ze waarom 

Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. 

 

 

Zondag  4 April  - 1e Paasdag - Werelddiaconaat 

Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in 

gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de 

middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 

jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt 

met huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Er worden ook 

jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren sociale en creatieve 

vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een 

beter leven. 

 

Al de bovenstaande collectes (14 maart t/m 4 april) zijn onderdeel van de 

40dagentijdcampagne 2021. Meer informatie en alle materialen voor deze 

campagne vindt u op kerkinactie.nl/40dagentijd. 

 

 

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

Hartelijk dank!  

Minke Stork  

 

 

 

OPBRENGST COLLECTES  

Geen nieuws. 

 

http://kerkinactie.nl/40dagentijd
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Dag gemeenteleden,  

 

Het ponkje lopen is door de coronacrisis voorlopig van de 
baan. We zitten in een lockdown en daardoor is er ook geen 
ontmoeting mogelijk in ’t Beerdhuus. Hopelijk is dit 
binnenkort wel weer mogelijk. Dan zal er 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 wilt u toch een bijdrage 
geven, dan mag u deze rechtstreeks op aangegeven 
rekeningnummers overmaken. Doet u dat liever via de 
diaconie, dat mag ook. Dan zorgen wij dat het bij het 
desbetreffende project terechtkomt. 
 
Ons rekeningnummer is NL31 RABO 0142 8108 51 t.n.v. 
Diaconie Protestantse gemeente St.Jacobiparochie. 
 
Wij mochten als diaconie al een aantal giften van 
gemeenteleden ontvangen, daarvoor onze hartelijke dank. 
Wij hebben deze aangevuld en ze aan de desbetreffende 
collecte 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 maanden zijn de bloemen bij de  

volgende gezinnen gebracht.  

 

Fam. W. Koopmans, Geert Veenhuizenstraat 57 

Fam. J. Kooistra, Hofstraat 9 

Dhr. P. Luehof, Geert Veenhuizenstraat 41 

Fam. D. Vis, Van Wijngaardenstraat 23A 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen 70+ 

18 maart 1951 mw. H. Stapert-van Dijk, Zuideinde 2, 9079LN 

25 maart 1940 dhr. M. Boersma, G. van Tuinenstraat 32, 9079MJ 

30 maart 1944 mw. G. Meijer-Posthumus, G. van Swietenstr. 9, 9079LV 

 

  2 april 1941 mw. J. Vellinga-Miedema, Oosteinde 74, 9079LE 

  3 april 1950 mw. T. Vis-Kamma, Van Wijngaardenstr. 23A, 9079KA 
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Bedankt! 

Broeders en zusters, beste mensen, 

In de eerste plaats willen wij jullie bedanken voor het meeleven en de vele 

kaarten tijdens Corrie haar ziek zijn.  

Ze voelde zelf al heel snel dat het niet goed kwam, maar ze wilde beslist 

geen chemo’s meer ondergaan. 

Op 13 januari ging ze rustig naar haar Heer. 

Ook na haar overlijden mochten we vele, vele kaarten ontvangen met 

troostende en bemoedigende woorden. En niet alleen van en uit onze 

gemeente, maar ook uit het hele dorp en daarbuiten.  

Het heeft ons zeer goed gedaan. Het was en is nog steeds hartverwarmend.  

Bedankt. 

Peet Luehof 

kinderen en kleinkinderen 

 

Bedankt! 

Vanuit St.Annaparochie wil ik heel graag die gemeenteleden bedanken 

voor het vele werk wat er wordt verricht voor de kerk van St.Jacob. 

Vooral de ouderen worden niet vergeten en dat geeft een fijn gevoel. Zo 

voel je toch in deze moeilijke tijd een verbonden zijn met elkaar. 

Ik hoop, en dat hoop ik niet alleen, dat er spoedig weer een mogelijkheid 

komt om elkaar te ontmoeten in de kerk (het Beerdhuus).Sorry als ik het 

fout schrijf. 

Allen de hartelijke groeten en tot ziens. 

Jeanette Nonnekes. 

 

 
Uitzendrooster Radio Eenhoorn - De uitzending begint om 9.30 uur. 

 

Datum    plaats  wie 

 7 maart    Menaldum  Jeroen van Olffen 

14 maart    Leeuwarden Freek v.d. Werf 

21 maart    Tzum  Mw. M. Gort-Terpstra 

28 maart    Folsgeare  Piet Speelman 

 2 april Goede Vrijdag Menaldum  Jeroen van Olffen 
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Omdat iedereen vakantie verdient! 

 
Al verschillende jaren biedt Het vakantiebureau (bekend van de 
diaconale senioren-/zorgvakanties) en RCN Vakantieparken gratis 
vakanties aan mensen voor wie een vakantie minder vanzelf-
sprekend is door eenzaamheid, gebrek aan geld of fysieke 
omstandigheid. Twee van die initiatieven zijn de gezinsvakantie-
weken en de midweek ‘ouderen in het zonnetje’ waar weer 
deelnemers voor gezocht worden. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezinsvakantieweken 
Voor gezinnen, die moeten leven van een inkomen op bijstands-
niveau is op vakantie gaan helaas veelal niet mogelijk. Voor deze 
gezinnen wil Het vakantiebureau en RCN een vakantie ook 
mogelijk maken. Daarom kunnen in 2021 opnieuw 100 gezinnen 
met schoolgaande kinderen die jarenlang niet op vakantie zijn 
geweest (of nog nooit), gaan genieten van een heerlijk kosteloos 
verblijf op een van de RCN Vakantieparken in Nederland. 
  
 
Midweek ‘ouderen in het zonnetje’ 
In de week van 6 tot en met 10 december 2021 kunnen 150 
ouderen genieten tijdens de gratis midweek ‘ouderen in het 
zonnetje’ op 3 RCN vakantieparken in Nederland. 

“Het was de eerste vakantie in ons leven, wat een 

geweldige ervaring, die wij, maar vooral onze kinderen 
nooit zullen vergeten” 

Familie Issa n.a.v. een van de gratis gezinsvakanties op RCN 

Vakantiepark het Grote Bos. 

 

Het was voor mij zo speciaal omdat dit de eerste keer is 

dat ik op vakantie ben geweest en ik heb er echt van 
genoten. 

Mevrouw Westerhoven, n.a.v. de midweek ‘ouderen in het zonnetje 
2019’ 
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Deze midweek is bedoeld voor (mobiele) senioren die vanwege 
een klein sociaal netwerk en een smalle beurs al jaren niet meer 
op vakantie zijn geweest en het juist zo verdienen er eens lekker 
uit te gaan. In de midweek is er een gevarieerd all-inclusive 
programma, en volop ruimte om elkaar te ontmoeten! 
 
 
Aanmelden 
Voor beide vakanties geldt dat de aanmelding moet worden 
ingediend door de diaconie (die beoordeelt of de aanvraag 
voldoet aan de voorwaarden). Aanmelding van de gezinsvakanties 
vindt plaats van 1 tot 30 maart. Als er meer aanmeldingen komen 
dan dat er plaatsen zijn, zal er gekeken worden naar 
respectievelijk urgentie en volgorde van binnenkomst. 
De aanmelding van de ouderenmidweek vindt plaats vanaf half 
juni. Ouderen kunnen samen met een begeleider worden 
aangemeld, maar er zijn ook enkele individuele plaatsen 
beschikbaar. 
  
Kent u gezinnen of ouderen, die hiervoor in aanmerking komen? 
Neem dan contact op met: Anna Kuik, Trynke Buma of Minke 
Stork (diaconie van de Protestantse Gemeente van Sint-
Jacobiparochie) 
  
 
RCN Vakantieparken; Vakanties met een dubbele glimlach 
RCN Vakantieparken biedt een bijzondere combinatie van 
kamperen en verblijfsaccommodaties op prachtige locaties in 
Nederland, Frankrijk en sinds kort Duitsland. Al bijna 70 jaar is 
het de missie van RCN Vakantieparken om de vakantiebeleving 
met zoveel mogelijk mensen te delen, óók voor wie dit nu niet 
bereikbaar is. Want alleen als je deelt, krijgt het waarde! Jij een 
glimlach, zij een glimlach. 
Voor meer informatie over deze mooie organisatie en de 
vakantiemogelijkheden in Frankrijk, Duitsland en Nederland kijk 
eens op: rcn.nl. 
  
 

 

http://www.rcn.nl/
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