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Kerkelijke adressen 

Pastoraat:     Ds. D. Visser, tel. 06 81107529 

      visserdouwe97@gmail.com 

Scriba:     T. Meindertsma, tel. 491882 

      meindertsma.tine@gmail.com  

Contactpersoon bezoekwerk:   H. de Haan-Bilker, tel. 491759 

           hannekebilker@hotmail.com  

Ledenadministratie:   K. Braaksma, tel. 491882 

adm.pkn.sintjacob@gmail.com 

 

Koster juli:     Brand de Haan, tel. 491856  

   augustus:    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, tel. 491798 

tietie.klaver@hotmail.com 
 

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. 28 augustus as. Kopij graag vóór 

zondagavond 22 augustus inleveren bij Carien Mennegat-Zwaan,  

tel. 412770, 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:adm.pkn.sintjacob@gmail.com
http://www.pknsintjacobiparochie.nl/
mailto:liturgiepknstjacob@gmail.com
mailto:tietie.klaver@hotmail.com
mailto:kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com
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KERKDIENSTEN 
 

 

 27 juni 

     

 9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

ds. J. v.d. Wiel, Leeuwarden 

B. Koopal-Dijkstra 

1e Diaconie, 2e Kerk 

   

   4 juli  

Koffiedrinken  

 9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Ds. D. Visser 

L. Buurstra-Smits 

1e Binnenlands diaconaat, 2e Kerk 

 11 juli 

 

 9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Drs. A. Altena, Assen 

D. Wijbenga 

1e Diaconie, 2e Kerk 

 

18 juli 

 

 9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Ds. D. Visser 

B. Koopal-Dijkstra 

1e Bloemendienst, 2e Kerk 

25 juli    9.30 uur  

Oud van dienst 

Collecte 

Dhr. P. Glas, Ens 

L. Buurstra-Smits 

1e Diaconie, 2e Kerk 

   

  1 augustus   9.30 uur 

Oud. van dienst 

Drs. J.C. Dondorp, Franeker 

A. Keizer-Vaals 

1e Diaconie, 2e Kerk 

  8 augustus   9.30 uur 

Oud. van dienst 

Ds. D. Visser 

D. de Haan 

1e Diaconie, 2e Kerk 

15 augustus   9.30 uur 

Oud. van dienst 

Ds. J. Bakker, Veenwouden 

E. de Groot 

Zomerzending 

 

22 augustus 

Koffiedrinken 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Ds. D. Visser 

T. Meindertsma 

1e Diaconie, 2e Kerk 

29 augustus 11:00 uur 

Oud. van dienst 

Ds. J. Bakker, Stiens 

T. Meindertsma 

1e Diaconie, 2e Kerk 
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"Hij Die het Brood des levens is, begon 

Zijn werk hongerig. 
 

Hij Die het Water is dat leven geeft, 
voltooide Zijn werk 

uitgedroogd. 
 

Hij Die vermoeid was, is onze ware rust. 
 

Hij Die eer bewees, is de Koning der 
Koningen. 

 
Hij Die bad, maar onze gebeden hoort. 

 
Hij Die huilde, maar onze tranen droogt. 

 
Hij Die verkocht werd voor 30 

zilverstukken, maar onze schuld inloste. 
 

Hij Die als een lam naar de slachtbank 
geleid werd, en toch de Goede Herder is. 

 
 

Hij stierf en gaf Zijn leven, en door Zijn 
dood versloeg Hij de dood voor ieder die 

in Hem gelooft." 
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TER OVERDENKING 

 

Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet… 

(Spreuken 14 vers 10) 

 

Wie heeft nooit iemand, soms zelfs degene met wie je samenleeft of samen 

hebt geleefd, horen zeggen: “Laat mij nou maar, je weet niet wat ik voel, 

ik kan het je niet uitleggen, ik moet het zelf doormaken!”? Wie heeft nooit 

iemand zoiets horen zeggen? Of het juist niet horen zeggen, maar wel 

gevoeld, dat die ander niet met jou kon, wilde of durfde delen wat hij of zij 

op het hart had? Of wie heeft nooit zelf gevoeld, of voelt het nog steeds, 

dat je verdriet of dat je zorgen, angst en pijn alleen moet doormaken? Is er 

kortom ook maar iemand, die niets van herkenning voelt wanneer in 

Spreuken 14 vers 10 staat: “Alleen je eigen hart kent je diepste 

verdriet…”? Ja, dat is zo en dat blijft zo. 

 

“Gedeelde smart is halve smart”, luidt het gezegde. Het betekent, dat het 

goed is om je verdriet met iemand te delen, maar verwacht niet dat jouw 

verdriet ook zijn of haar verdriet wordt. Natuurlijk kun je verdrietig zijn 

om wat een ander moet meemaken, maar jouw verdriet om de ander is wat 

anders dan het verdriet van die ander. Wij leerden indertijd niet veel met 

het oog op pastorale bezoeken, maar we leerden wel om niet te zeggen: “Ik 

kan me voorstellen hoe u zich voelt…” “Want”, zei onze docent, “je kunt 

je niet zoveel leed voorstellen wanneer je jong, gezond en gelukkig 

getrouwd bent.” In een ingezonden stuk in de krant schreef iemand 

verontwaardigd, dat chirurgen niet kunnen voelen hoeveel pijn een 

operatie iemand doet. Nou, dat is maar goed ook, want anders zou de 

dokter nooit meer het mes in iemand kunnen zetten en daar hebben we wat 

aan. Jouw verdriet om de ander is echt, maar het is niet haar verdriet, het is 

jouw verdriet en het mag ook weer over zijn wanneer je naar huis gaat. 

 

En God? Kent God je diepste verdriet? De oude Grieken schreven aan hun 

goden ‘apatheia’ toe. Daar komt ons woord apathie van. De goden waren 

apathisch. Ze leden niet mee met de mensen. Ze vermaakten zich vrolijk 

boven op de Olympus of hadden zo hun eigen besognes. God zoals we 

God in de Bijbel leren kennen, lijkt niet apathisch, helemaal niet wanneer 

we horen van Jezus Christus, die zelf lijdt. En toch, denk je als mens niet  
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te hoog van jezelf wanneer je ervan uitgaat, dat jouw verdriet Gods 

verdriet is?  

 

Ooit, in Tokio keek ik vanuit mijn hoog gelegen hotelkamer over de stad 

uit. Tokio is de grootste stad op aarde, althans qua inwoners: 35 miljoen. 

Het vloog me aan, want het krioelde overal van de mensen. Ik kon de 

vraag niet onderdrukken of de Here God in de hemel nou werkelijk al die 

mensen kent. Dat hun vreugde en verdriet ook de Zijne zijn. Zijn het er 

niet een beetje te veel geworden voor God? Kan God mij wel kennen? 

Maar kunnen we biddend tot God dan niet alles met God delen? Ik aarzel 

… Bidden is soms ook wel heel erg de bevestiging, dat je er echt alleen 

voor staat. God is net als een dominee, die jou maar laat praten en zelf niks 

terug zegt. Eerst is dat wel mooi, kun je eindelijk eens je verhaal kwijt. 

Bovendien hebben dominees ook geleerd, tenminste ik in mijn opleiding, 

om vooral te luisteren. Maar kom je ooit verder wanneer jij alleen maar 

aan het woord bent? Kom je ooit verder wanneer je alleen maar bidt? 

God moet wel wat zeggen! En dat doet God. Dat doet God – zoals de 19e 

eeuwse prins der predikers Charles Spurgeon zei – in “het boek, dat met 

mij praat”. Dat boek is natuurlijk de Bijbel. Spurgeon ontvouwt die 

gedachte van “het boek dat met mij praat” in een van zijn mooiste preken 

en die preek is mooi. Uit die preek tot slot een citaat: 

 

“Het boek heeft alles meegemaakt wat ik heb meegemaakt, op de een of 

andere manier tekent het alles voor me uit en praat het met me als een 

reisgenoot. Het geeft me geen onpraktische raad en veegt me niet de 

mantel uit en kijkt niet op me neer vanaf een vreselijke hoogte van strenge 

volmaaktheid, alsof het een engel was en alsof het geen medelijden kon 

hebben met gevallen mensen; maar net zoals de Heer die zich in het boek 

openbaart, lijkt het te zijn begaan met mijn zwakheden en lijkt het iedere 

verleiding te kennen waarmee ik heb geworsteld.” 

 

 

Ds. Douwe Visser  
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UIT DE GEMEENTE 

 

Het gaat ineens snel met de versoepelingen. De mondkapjes kunnen af. 

Als we maar op afstand blijven van elkaar. Dat moet voorlopig nog 1,5 

meter blijven en dat bepaalt ook hoeveel bezoekers er in een kerkzaal 

kunnen. Maar klein is fijn: wat onze gemeente betreft kunnen wij wel weer 

zonder beperkingen naar de kerkdienst in 't Beerdhuus. Dat het zo mag 

blijven! Dat er geen varianten komen die onze vrijheid weer beperken! 

 

Het is een ware vreugde om weer te kunnen zingen. De volumeknop wordt 

nog niet voluit open gedraaid, maar het lied klinkt weer! In de komende 

zomermaanden zie ik jullie weer graag in de kerkdienst.  

 

Ik ga dit jaar pas in september met vakantie. Vier ‘gewone’ diensten dus 

nog voor mij. Voor zondag 4 juli staat ‘Afscheid van de Kinderkerk’ 

gepland. En waarschijnlijk wordt de dienst van 22 augustus de startzondag 

van het nieuwe kerkelijke activiteiten seizoen. In september ga ik dan met 

vakantie, maar daarover schrijf ik wel meer in het volgende nummer van 

Kerknijs. 

 

Albert Sijtsma is weer thuis na een lang verblijf in het ziekenhuis en bij 

Noorderbreedte.  

Willem Beimers kreeg goede berichten, al is verdere behandeling nog wel 

nodig. 

 

Ik wens u goede zomermaanden toe! 

 

Ds. Douwe Visser   
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VAN DE KERKENRAAD 

 

Kerken bij elkaar in de buurt kunnen soms iets voor elkaar 

betekenen.  

De combinatie Froubuurt, Sint Annaparochie en Sint-Jacobiparochie heeft 

de gewoonte om één keer per jaar elkaar te informeren over haar kerkelijke 

gemeente. Tot heden was dat meer een formaliteit dan een behoefte. Dat is 

gaandeweg dit jaar veranderd. Al pratend kwam de vraag op tafel hoe St. 

Jacob en St. Anne denken verder te gaan nu er in beide gemeenten een 

vacature komt/is. In eerste instantie waren beide kerken er vanuit gegaan 

dat er in beide plaatsen weer een predikant beroepen ging worden, maar 

vanuit de classis kwam de oproep om te onderzoeken of er een vorm van 

samenwerking tussen St Annaparochie, Froubuurt en St. Jacob mogelijk 

zou kunnen zijn. Dan moet u denken aan het samen beroepen van één of 

meerdere predikanten/kerkelijk werkers, waarbij kennis en kwaliteiten 

gedeeld kunnen worden, of het organiseren van een gezamenlijke viering, 

of het houden van een gespreksavond of het samen werken aan een 

diaconaal project. Een samengaan van kerkelijke gemeenten is niet aan de 

orde, het gaat om vormen - hoe klein ook - van samenwerken. 

 

Deze vraag; “Zouden we een vorm van samenwerking willen?” heeft 

enkele malen op de agenda van de kerkenraad gestaan. We hebben wel een 

indicatie, maar bepaald geen totaalbeeld van hoe u de toekomst van de 

plaatselijke kerkelijke gemeente ziet - we begonnen voor corona met 

ontmoetingsavonden waar dit onderwerp op tafel kwam - en zelf wisten 

we helemaal niet of we een vorm van samenwerking zouden willen, omdat 

deze vraag niet bij ons was opgekomen. Uiteindelijk hebben we besloten 

dat we de mogelijkheden om op terreinen samen te werken wel  kunnen  

onderzoeken. Dat wilden we niet op eigen houtje doen en daarom hebben 

we op 17 mei mevrouw Tineke Klei van het dienstencentrum  uitgenodigd 

om ons in deze zoektocht te begeleiden. Het was een leerzame avond. We 

kregen een beeld van de terreinen waarop bestaande gemeentes momenteel 

met elkaar samenwerken. Dat was de eerste fase van de verkenning. In een 

volgende vergadering willen we daar dieper op ingaan waarbij we ook  de 

voor- en nadelen van de diverse mogelijkheden van samenwerking op een 

rijtje willen zetten. 
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De andere gemeentes van de combinatie zijn ook in een verkennende fase 

en wij als kerkenraad van St. Jacob willen vooral de tijd nemen om de 

verkenning goed uit te voeren. Als wij als kerkenraad helder hebben hoe 

wij erin staan, willen we dat graag met u delen.  Hoe we dat gaan doen, 

weten we nog niet. Duidelijk is wel dat we ons bewust zijn van het feit dat 

bij dit soort belangrijke zaken ieders mening gehoord moet worden. 

 

 

PKN: alleen samen kunnen we toekomstbestendig zijn. 

De PKN heeft ook een inhoudelijk programma 

om de afstemmingen op poten te zetten, het 

zogeheten project ‘Samenwerking gemeenten’. 

De onderliggende gedachte is, dat drie tot 

ongeveer acht gemeenten elkaar opzoeken en 

delen van het gemeentewerk samen opzetten. 

Doel van de samenwerking is de vitaliteit van 

het werk vergroten en de werklast verdelen. Gemeenten bepalen zelf wat 

ze wel en wat ze niet in de samenwerking inbrengen. 

Steeds meer gemeenten zoeken onderlinge samenwerking om het 

gemeentewerk toekomstbestendig te maken.  

Bron: www.protestantsekerk.nl/verdieping/alleen-samen-kunnen-we-

toekomstbestendig-kerk-zijn/ 

 

 

Dienstmededelingen: 

Hoewel veel coronamaatregelen inmiddels versoepeld zijn, is het 

gemeenteleven nog verre van ‘normaal’. Waar kunnen gemeenten op 

varen, nu het nieuwe seizoen bijna van start gaat? Ds. René de Reuver 

spreekt van “Hoopvol leven, in vertrouwen”. Laten we dat maar gewoon 

doen. 

 

22 augustus starten wij weer, als kerkelijke gemeente van St. Jacob. We 

hebben  op zondag een startdienst maar hopen ook op een uitje op zater-

dag. U  hoort  t.z.t. in een soort “rondzendbrief” hoe we de start willen 

vormgeven. 

 

http://www.protestantsekerk.nl/verdieping/alleen-samen-kunnen-we-toekomstbestendig-kerk-zijn/
http://www.protestantsekerk.nl/verdieping/alleen-samen-kunnen-we-toekomstbestendig-kerk-zijn/


[10] 

 

 

 

Een kleine commissie is al bezig met de voorbereidingen m.b.t. het 

afscheid van dominee Douwe Visser dat op 3 oktober zal plaatsvinden. De 

locaties zijn geregeld, de grote lijnen zijn uitgezet, maar ook hier geldt dat 

we pas in september met de uitwerking starten. U hoort van ons! 

 

Wat de maatregelen m.b.t. de kerkdiensten betreft: 

opgave is nog nodig-  U kunt zich aanmelden tot 

vrijdagavond 20.00 uur op telefoonnummer 06-57393790 

en ook de anderhalve meter blijft van kracht, maar er 

mag weer - met mate - ingetogen worden gezongen.  

We hopen u in een dienst te mogen begroeten! 

 

 

Afscheid dominee Grosheide: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel hartelijk dank voor uw reacties wat dominee Grosheide betreft. 

Daardoor hebben we een persoonlijke en aardige presentatie kunnen 

maken. Inmiddels is deze bijdrage van Sint-Jacobiparochie naar 

Eindhoven verstuurd.  

 

U kunt de afscheidsdienst op de 27e digitaal bijwonen via pkn-

eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen. 

 

http://www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen
http://www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen
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Verslag van de kleine kerkenraadsvergadering van 22 juni jl. 

 

Dinsdag 22 juni vergaderde de kleine kerkenraad en iedereen die was 

uitgenodigd, was aanwezig. Dominee Visser opende de vergadering met 

het lezen van Psalm 104.  Deze psalm is een natuurpsalm, die vertelt van 

de wonderen van de natuur en waarin het besef doorklinkt van Gods 

grootheid. Na deze psalm ging dominee voor in gebed. 

 

We volgen de agenda en allereerst buigen we ons over de kerkdiensten van 

juli, augustus en september. De PKN heeft nog geen - ze komt er uiterlijk 

donderdag wel mee - standpunt ingenomen over wat er nu wel of niet kan 

in het kerkelijk leven nu de maatregelen steeds meer worden losgelaten, 

maar we willen toch graag lijnen uitzetten en daarom besluiten we het 

volgende: In de eredienst mag (ingetogen) gezongen worden waarbij we 

bij voorkeur het aantal coupletten beperken tot één of twee. 4 juli en 22 

augustus is er weer koffiedrinken waarbij we net als afgelopen zondag-

middag in de kerkzaal aan tafels gaan zitten, zodat we de anderhalve meter 

goed kunnen waarborgen als er koffie wordt geschonken. 

I.v.m. afzeggingen moet er voor de diensten van 5 en 12 september nog 

gezocht worden naar voorgangers. 

 

Dominee Visser meldt dat hij z’n emeritaat heeft aangevraagd en dat is 

toch wel iets om even bij stil te staan. Ook had hij voor de allerlaatste keer 

een werkgemeenschapsoverleg van predikanten en pastoraal werkers. Op 

die vergadering  kwam de rol van vervangend predikant aan de orde en dat 

maakte dat hij ons bruikbare tips kon geven, mochten we in de periode dat 

we vacant zijn een predikant nodig hebben.  

 

De diaconie vergaderde op wel 

een heel bijzondere plek: zo’n 

beetje in de achtertuin van 

Trynke Buma, want er werd 

vergaderd in de nieuwe skybox 

van de koeienstal van Klaske en 

Jos en dat was op zich al een 

belevenis. 
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Er werden deze vergadering ook spijkers met koppen geslagen, want ieder  

lid kreeg een opdracht mee. Op deze vergadering werd eens te meer duide-

lijk dat de kerkenraad  zich weer eens even moet buigen over de taken die 

gemeenteleden uitvoeren.  Hier en daar is een update nodig, want niet alles 

wat men uitvoert, is beschreven. Als taken worden overgedragen is het 

toch wel een must dat alles duidelijk is beschreven, zodat iedereen weet 

wat er van hem /haar wordt verwacht. Werk aan de winkel dus. Er wordt 

meteen afgesproken dat bestaande beschrijvingen en beleidszaken naar 

elkaar worden gemaild. Dan kan elke geleding er zelf eerst naar kijken en 

aanvullen waar nodig en op een volgende vergadering gaan we alle taken 

dan één voor één doornemen. 

 

De diaconie gaat binnenkort eens even om tafel met Bertina Algra van 

NWC De Opstap. Het is belangrijk voor een kerk om in de wereld te staan 

en dit is daar een goed voorbeeld van. 

 

De kerkrentmeesters hadden ook een vergadering. Zij blikten terug op een 

goed verlopen actie Kerkbalans, bespraken de oplopende kosten als er con-

tant geld naar de bank moet worden gebracht en willen dat in een volgende 

vergadering opnieuw aan de orde stellen. Zij delen de noodzaak van de 

update van beschrijvingen van taken, want ook zij mochten twee nieuwe 

leden in hun midden verwelkomen: Tamme de Groot en Douwe de Haan. 

Het door de kerkrentmeester geplaatste scherm bij het orgel wordt zeer 

gewaardeerd. Fijn om te horen. 29 juni wordt er weer vergaderd. 

 

De vesper gaat definitief niet door en dat geldt ook voor de in de vorige 

vergadering bedachte alternatieven. De jeugd heeft deze maanden 

afsluitende activiteiten en dat beloven fijne bijeenkomsten te worden.  

 

Nu het afscheid van dominee Visser dichterbij komt, bespreken we ook 

hoe we het maken van de overdenkingen in Kerknijs hopen op te pakken. 

We denken aan een club van drie personen die dit bij toerbeurt gaat doen 

.  

Woensdag 4 augustus hopen we weer te vergaderen en omdat het voor 

onze predikant de laatste  kerkenraadsvergadering zal zijn, willen we graag 

met de hele - de grote - kerkenraad vergaderen. 
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Elène de Groot besluit de vergadering met een gebed:  

 

God, geef ons 

wat we nodig hebben. 

Geef ons wat ons ontbreekt. 

Zo bidden we vaak. 

En dan vragen we U 

om wat meer vrede 

op de wereld, 

om wat geluk en liefde. 

Maar zit u daarop te wachten? 

 

Wacht U misschien 

op het moment 

waarop wij zelf iets geven? 

Iets van onze tijd aan mensen 

die ons nodig hebben. 

Onze energie aan dingen 

die de moeite waard zijn. 

Kunt U misschien 

alleen uit de voeten 

met mensen die de handen 

uit de mouwen willen steken? 

 

Als dat zo is hoeven we U 

maar één ding te vragen: 

of U onze handen leidt 

en ons kracht geeft 

om zelf te werken 

aan vrede, liefde en geluk. 

 

Als dominee Visser de vergadering verlaten heeft, is het tijd om nog wat 

zaken te bespreken die met zijn afscheid en het aanstaande beroepingswerk 

te maken hebben. Er worden afspraken gemaakt om in juli weer even bij 

elkaar te komen. 
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Het is tijd voor een kopje thee (of een lekkere cappuccino) en 
jawel… een paar goede boeken. Op zoek naar een paar goede 
tips? We hebben de mooiste christelijke boeken hier voor je! 
 
 

1. De Kronieken van Narnia – C. S. Lewis 
Wist je dat de schrijver van deze boeken, C. S. Lewis, christelijk 
was? Hij heeft deze bekende boeken geschreven voor kinderen, 
maar ook voor volwassenen zijn ze prachtig. Als je ze goed leest, 
vind je allerlei christelijke thema’s! 
 

2. Bevrijdende liefde – Francine Rivers 
Houd je van een goed romantisch verhaal? Francine Rivers schreef 
het verhaal van Hosea (uit de Bijbel) om naar een prachtig boek. 
Echt weg zwijmelen, met af en toe een traantje. 
 

3. De uitnodiging – W.P. Young 
In dit boek beschrijft W.P. Young het verhaal van zijn vriend 
Mack, die zijn dochter verliest en op een heel bijzondere manier 
God ontmoet in zijn verdriet. Na dit boek ga je zeker op een 
nieuwe manier naar God kijken! 
 

4. De vijf talen van de liefde – Gary Chapman 
Weet jij wat jouw liefdestaal is? Cadeautjes, tijd en aandacht of 
toch fysieke aanraking? Met dit boek kom jij erachter hoe je meer 
liefde kunt geven om de mensen aan je heen en wat voor JOU 
werkt. 
 

5. De Bijbel! 
Ja, deze kon je wel verwachten! De Bijbel staat vol prachtige 
verhalen en levenslessen. Geen boek zal je helpen om God beter 
te leren kennen dan de Bijbel. Geen idee waar je moet beginnen? 
Kijk dan eens naar Bible in One Year (aangevuld met Bijbel in een 
Jaar) en ontvang elke dag een mail met drie Bijbelstukken en een 
praktische uitleg. 
 

 

Bron: www.alpha-cursus.nl/christelijke-boeken 

 

https://alphabookshop.kameel.nl/producten/boeken/kinderen-en-young-adult/young-adult-15-1/algemene-boeken-3/de-complete-kronieken-van-narnia:9789026622021
https://alphabookshop.kameel.nl/producten/boeken/romans-3/algemene-romans/bevrijdende-liefde-2:9789029722551
https://alphabookshop.kameel.nl/producten/boeken/romans-3/algemene-romans/de-uitnodiging-luxe-jubileum-uitgave:9789043530972
https://alphabookshop.kameel.nl/producten/boeken/huwelijk-en-gezin/vijf-talen-van-de-liefde:9789063537265
https://alphabookshop.kameel.nl/producten/bijbels/nieuwe-bijbelvertaling-nbv/bijbel-in-een-jaar:9789089121516
http://www.bijbeljaar.nl/
https://alphabookshop.kameel.nl/producten/bijbels/nieuwe-bijbelvertaling-nbv/bijbel-in-een-jaar:9789089121516
https://alphabookshop.kameel.nl/producten/bijbels/nieuwe-bijbelvertaling-nbv/bijbel-in-een-jaar:9789089121516


[15] 

 

KINDERKERK EN CLUB 

 

Afgelopen jaar was een heel bijzonder jaar. Corona bepaalde wat we wel 

en niet met elkaar konden doen; konden we naar de kerk? Of moesten we 

thuis de kerkdienst beleven en thuis aan de slag met de verhalen van de 

kinderkerk. Het wisselde elkaar af. Maar gelukkig krijgt corona steeds 

minder kans in Nederland. Zodat alles toch weer normaal gaat worden. We 

hebben weer kerkdiensten, we hebben weer kinderkerk en we konden een 

clubgroepje bij elkaar laten komen! Wat ook heel bijzonder was dat er ook 

een kindje, Marlies, in onze gemeente kon worden gedoopt! 

 

van de Kinderkerk 

In de afgelopen 

weken hoorden we 

over de ontmoetingen 

en gesprekken die 

Jezus met mensen 

heeft. De komende 

weken horen we hier 

nog meer over; 

gesprekken met 

Nicodemus, met een 

Samaritaanse vrouw 

bij de put, een hove-

ling uit Kafarnaüm, 

een zieke bij Beth-

saïda, met Farizeeën 

en Schriftgeleerden, 

en met vijfduizend 

mensen die genoeg te 

eten krijgen.  

Al die ontmoetingen doen iets met mensen – ook met Jezus zelf. En als wij 

erover lezen, kunnen ze ook met ons iets doen, wij kunnen er van leren en 

er blij van worden! 

 

In de zomervakantie is er geen kinderkerk tijdens de kerkdiensten. Maar 

jullie kunnen thuis de verhalen en de werkbladen van de kinderkerk vinden  

 

Gebed  

 

Goede God,  

Wij bidden om ontmoetingen.  
Ontmoetingen met elkaar, 

ontmoetingen op school of bij sport of zomaar 
op straat,  

en juist ook met mensen die wij nóg niet 
kennen. 

Wij bidden dat we daarvan leren dat ieder 
mens uniek en heel bijzonder is. 

 
En bovenal vragen wij U, 
om ontmoetingen met U.  

Wees in ons midden, God.  
Dat vragen wij in de naam van Jezus, Uw Zoon, 

onze Heer.  
 

Amen 
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op www.kindopzondag.nl. Maak bijv. een eigen account aan. Gebruik 

daarvoor deze code: 4428 PKN St. Jacobiparochie. 

Na de zomervakantie zullen we weer starten met de kinderkerk.  

Maar vóór de vakantie nemen 4 kinderen afscheid van de kinderkerk; Tijn, 

Wieneke, Esther en Chris. Dat doen we in de kerkdienst van 4 juli. Hun 

basisschooltijd is bijna voorbij en ze staan voor een heel nieuw begin; hun 

middelbare schooltijd! 

 

van de club… 

De clubjeugd sluiten het seizoen op zaterdag 26 juni af met een gezellige 

en smaakvolle avond. Een bijzonder jaar waarin door corona eerst niets of 

weinig kon, maar gelukkig mag er inmiddels weer veel meer!  

 

Na de zomer zullen we 

natuurlijk ook weer starten 

met de clubgroepen. Een 

groep voor de kinderen uit de 

groepen 7 en 8 en een groep 

voor de middelbare school 

jeugd tot 16 jaar. 

 

Wij willen jullie allemaal een 

hele fijne zonnige zomer 

wensen! En voor een enkele 

regenachtige zondagmiddag 

staan er een paar puzzels in dit 

Kerknijs! 

 

Hartelijke groeten van de 

jeugdouderlingen en de 

jeugdcentrale, 

 

Binke, Elène en Froukje. 
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VAN DE DIACONIE 

Bijzondere collecten 

 

4 juli - Binnenlands Diaconaat - actie vakantietas. 

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl 

jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een 

zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangs-

kaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare 

gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse 

gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie 

Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in 

armoede helpt. 

 

15 augustus - Zomerzending Pakistan 

Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan 

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen 

een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkings-

groepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christe-

lijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke 

en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, 

onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap 

en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn 

het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in 

hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in 

Pakistan? Voor 34 euro wordt één vrijwilliger getraind om de basiscursus 

te geven. Voor 500 euro wordt er een 

regionale studentendag georganiseerd 

waar 200 studenten samenkomen. 

Kijk voor meer informatie op 

kerkinactie.nl/christeninpakistan.  

Uw bijdrage voor dit werk is welkom 

via de collectes in onze kerk. Of maak 

uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 

457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. christen in Pakistan. 

 

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

Hartelijk dank! Minke Stork 



[18] 

 

OPBRENGST COLLECTES  

 

30 mei Kerk                         €   14,05 

JOP      €   24,00 

  6 juni Avondsmaalscollecte   € 104,10 

13 juni  Kerk      €   37,00 

20 juni Kerk                    €   44,50 

 

  

 

 

Dag gemeenteleden, 

 

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

Zondag mogen we op ‘gepaste afstand’ elkaar weer ontmoeten in 

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

worden door middel van 2 schalen 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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Beste lezers,  

 

Een andere indeling 

dan u gewend bent, 

dus misschien moet 

u even zoeken.  

 

Maar, alles staat er 

weer in en we 

wensen iedereen een 

gezegende zomertijd 

toe. 

 

 

Met een hartelijke 

groet van de 

redactie. 

KERKELIJKE STAND 

 

De bloemengroet  

De afgelopen maanden zijn de bloemen bij de  

volgende gezinnen gebracht.  

 

Fam. G. de Haan, Neeltje Jansstraat 20a 

Mw. A. Koopmans, G. Veenhuizenstraat 57 

Fam. A. Steensma, Kadal 25 

Dhr  A. Sijtsma, Noordeinde 1b 

 

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

 

 

  
 

 

Zegenen 

  

Zegenen is 

Iemand de handen opleggen, 

Bemoedigen, 

Sterken, toekomst geven. 

Zegenen is ook 

Met-de-ander zijn, 

En wel zo, 

Dat die ander 

Zich kan ontplooien, 

Meer mens kan zijn. 

Dan ben je een 

GEZEGENDE. 
 

 
Uit: Heer, ik kom tot U 
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Huwelijksjubilea 

Het echtpaar Machiela-de Jong, Kadal 10, 9079 KW te Sint-

Jacobiparochie is op 25 juli 64 jaar met elkaar getrouwd. 

Het echtpaar Dijkstra, Beuckelaerstraat 35, kamer 35, 9076 DA te Sint- 

Annaparochie is op 18 augustus 66 jaar door de huwelijksband aan elkaar 

verbonden. 

 

Verjaardagen 70+ 

11-07-40 mw. E. Hoogerhuis-Jansen, Middelweg West 245, 9079MK 

 

  9-08-50 mw. A.A.S. Buurstra-Smits, G. van Saksenstraat 38, 9079KH 

12-08-36 mw. T.R. Koopmans-Jongsma,  

Hofsleane 30A, 9041AR Berlikum 

19-08-32 mw. T. Dijkstra-Klaver,  

Beuckelaerstraat 25/35, 9076DA Sint Annaparochie 

23-08-45 mw. G. Kooij-Zondervan, Oosteinde 41, 9079LA 

 

 

Verhuizing 

Op 22 juni is familie M. Boersma, Gerben van Tuinenstraat 32 verhuisd 

naar Marrumerweg 51, 9172PN in Ferwert. 

 

 

Uitzendrooster Radio Eenhoorn - De uitzending begint om 9.30 uur. 

27 juni  ds. J. van Olffen, Menaldum 

 

  4 juli  ds. J. Lindeboom, Minnertsga 

11 juli  ds. I. Pheiffer, Ysbrechtum 

18 juli  ds. H. Wiersma, Scharnegoutum 

25 juli  ds. J. van Olffen, Menaldum 

 

  1 augustus ds. R. Schoorstra, Ternaard 

  8 augustus majoor F. v.d. Werf, Leeuwarden 

15 augustus ds. F. de Hoop, Tzum 

22 augustus evangelist D. Wolbers, Franeker 
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Doel van CCA 

o De urgentie en de grootte van de  

klimaatcrisis laten zien 

 

o Christenen en kerken inspireren om  

betekenisvolle acties te voeren 

 

o De vitale rol van geweldloze acties laten zien in het aanpakken van 

de klimaat crisis 

o Een veilige ruimte creëren waar mensen het emotionele 

verwerkingsproces door kunnen gaan, geconfronteerd met het 

effect wat de klimaat crisis al heeft veroorzaakt op onze planeet, en 

wat het dreigt kapot te maken als we op deze manier blijven leven 

 
Een paar uitgangspunten 

o We zijn geroepen om trouw te zijn, niet per se succesvol 

o We proberen wijs te zijn in onze keuzes en in gebed de beste 

manier van handelen te onderscheiden 

o Onze acties hoeven niet perfect te zijn. Zoals Ghandi al zei, het zijn 

allemaal “experimenten met de waarheid” 

o We zijn zelf het probleem waartegen we vechten. Reinhold Neibuhr 

zei het zo: “We moeten betogen tegen het kwaad, zelfs als we 

weten dat we betrokken zijn bij het kwaad waartegen we betogen” 

o Ons geloof is een participatief geloof en we zijn geroepen om deel 

te zijn van de vernieuwing van Gods schepping 

o We moeten altijd het principe van geweldloosheid naleven 

o Trouw zijn aan God is een reis die soms betekent dat we de 

regerende autoriteiten niet kunnen volgen 

 

 

 

Bron: www.christianclimateaction.nl/ 
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God, U weet alles van mij 
 
 
Heer, U weet alles van mij. 
U kent mij. 
U weet waar ik ben, 
en u weet waar ik heen ga. 
U weet wat ik denk, 
ook al bent U ver weg. 
U ziet mij als ik thuis ben 
en U ziet mij onderweg. 
U ziet alles wat ik doe. 
 
Voordat ik mijn mond open doe, 
weet U al wat ik wil zeggen. 
U bent voor mij en achter mij. 
U bent om mij heen. 
Uw hand houdt mij vast. 
Ik vind het een wonder 
dat U mij zo goed kent. 
Ik kan het niet begrijpen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit: de Bijbel in Gewone Taal, Psalm 139: 1, 2 

 

 

 

 

 

 


