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Kerkelijke adressen 

Pastoraat (tijdelijk onze scriba) T. Meindertsma, tel. 491882 

      meindertsma.tine@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 oktober:     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@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. zaterdag 30 oktober as.  

Kopij graag uiterlijk zondag 24 oktober inleveren bij Carien Mennegat-

Zwaan via kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com, tel. 412770. 

 

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:meindertsma.tine@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


[3] 

 

KERKDIENSTEN 
 

 

26 september 

Let op de tijd! 

11.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. J.P. van Olffen, 

Menaldum 

B. Koopal-Dijkstra 

Zending 

 

3 oktober 

afscheid dominee  

Douwe Visser 

 

15.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

 

 

T. Meindertsma 

1e Kerk en Israël 

 

Aansluitend is er een receptie in ’t Beerdhuus. 

Lees ook nog even bladzijde 8 en 16 van dit Kerknijs. 

 

 

 

10 oktober 

Koffiedrinken 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. P. Monsma, Middenmeer 

L. Buurstra-Smits 

1e JOP, 2e Kerk 

 

17 oktober   9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Drs. J.C. Dondorp, Franeker  

E. de Groot 

1e Werelddiaconaat, 2e Kerk 

 

24 oktober 

Koffiedrinken 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. De Jong-Wiersma, Sneek 

B. Koopal-Dijkstra 

1e Diaconie, 2e Kerk 

 

31 oktober 

Dankdienst  

voor gewas en 

arbeid 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

 

Ds. E. van der Veer, Ferwerd 

L. Buurstra-Smits 

Bildtse minima 
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NBG-blogserie over karakter, gedrag en de Geest  
 
‘Vrede begint bij mijzelf’, zegt de katholieke theoloog Frank Bosman deze 

week in een blog over het werk van de heilige Geest, geschreven voor het 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Negen bijbelkenners – onder 

wie Nikolaas Sintobin, Kelly Keasberry en Andries Knevel – reflecteren in 
een blogserie op verschijnselen als angst, agressie en depressie die in 
coronatijd naar boven komen. 

 
Voor Bosman is vrede: sorry zeggen. Maar: ‘Het is  

niet ikzelf die sorry zegt. Ik kan dat helemaal niet.  
Het is de heel-maker die zich van mijn stem  
bedient: Gods Geest’, aldus Bosman. Bosmans blog  

bespreekt de derde van de negen effecten van het  
werk van de Geest uit de bekende bijbeltekst  

Galaten 5:22; ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’  
 

Karakterkwestie? 
Aanleiding voor de serie is de coronacrisis, vertelt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd 

Bijbelgebruik bij het NBG. ‘De lockdown is voorbij, maar de dreiging niet. Het virus 
en de maatregelen ertegen maakten veel mensen boos, bang of bedrukt. We 
vroegen ons af wat Galaten 5:22 te zeggen zou hebben in zo’n situatie. De 

blogschrijvers laten zien dat onze reactie op ontregeling niet alleen van ons karakter 
afhangt. Het heeft ook te maken met hoe God in ons aanwezig is, waardoor we ons 

anders kunnen gedragen dan we uit onszelf zouden doen.’  
 

(On)voorwaardelijke liefde 
Relatiecoach Cocky Drost opende de serie met een blog over ‘liefde’. Zij komt 
regelmatig mensen tegen die liefde als iets voorwaardelijks ervaren: ‘Als ze maar de 

keuzes maken die hun ouders behagen. Als ze maar mooi, spannend, sprankelend, 
slim of wat dan ook genoeg zijn – ja dan verdienen zij de liefde’, schrijft ze. ‘Maar 

dat is liefde die juist géén liefde is.’  
Over ‘vreugde’ blogt internetpastor Nikolaas Sintobin. De andere blogs zijn van Youth 
for Christ-medewerker Shelton Telesford (geduld), theoloog-journalist Kelly 

Keasberry (vriendelijkheid), de Antwerpse pastor Saskia van den Kieboom 
(goedheid), kerkpionier Rolinka Klein Kranenburg (geloof), EO-presentator Adries 

Knevel (zachtmoedigheid) en psycholoog-theoloog Hanneke Schaap-Jonker 
(zelfbeheersing). De blogserie verschijnt op debijbel.nl en in de gratis app Mijn 
Bijbel, die te vinden is in de Google Play Store en de App Store. 

 

 

https://debijbel.nl/bericht/ik-ben-niet-boos
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten-5:22
https://debijbel.nl/bericht/doe-eens-lief
https://debijbel.nl/bericht/altijd-vreugde-hoezo
http://www.debijbel.nl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.bijbelgenootschap.app
https://itunes.apple.com/nl/app/mijn-bijbel/id1123111890?mt=8
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TER OVERDENKING 

 

Verstopt in de vijgenboom... 

 

Ds. Anne-Marie van Briemen spreekt in De Lichtkring in Alphen  

aan den Rijn over het verhaal van Zacheüs. "Werkelijk gezien worden, dat is 

bevrijdend." 

 

"Mijn werk als predikant in coronatijd vind ik af en toe best pittig. Afgelopen 

september had ik een keer zo’n zondagochtend: een dienst met maar een paar 

mensen, waarin vreugde en verdriet dicht bij elkaar lagen. We doopten een 

kindje, maar we stonden ook stil bij het recente overlijden van vier 

gemeenteleden. Het greep me aan. Ik deed gewoon mijn werk, maar ik wist 

me er eigenlijk even geen raad mee. 

Na afloop van de dienst kwam er een gemeentelid naar me toe. Ze zei: "Het is 

dat die 1,5 meter ertussen zit, maar anders zou ik je even een knuffel 

geven. Maar die houd je tegoed!" Het raakte me. Zij zag mij. Ze zag me in 

mijn kwetsbaarheid van dat moment. En dat deed me goed. Het gaf me 

houvast. 

Misschien herken je dat. Als je merkt dat iemand je zíet, dan beurt dat je 

op. Als iemand je ziet, dan ben je niet langer alleen, met alle zorgen die je 

misschien bezighouden. 

Het doet mij denken aan het bekende Bijbelverhaal van Zacheüs. Jezus trekt 

door de stad, en de straten staan vol met mensen die Hem willen zien. Zo ook 

Zacheüs, de corrupte belastinginspecteur, gehaat door zijn stadsgenoten.  

Zacheüs wil Jezus zien, maar zelf wil hij níet gezien worden. Hij klimt in een 

vijgenboom en verstopt zich tussen de grote bladeren.  

 

Ik herken dat wel. Dat ik mijzelf verstop, omdat ik bang ben voor hoe andere 

mensen over mij denken en oordelen. Ik heb mezelf jarenlang verstopt, bang 

voor andermans afwijzing, voor andermans oordeel over mijn geaardheid. Ik 

liet maar liever niet te veel van mezelf 

zien. En in het contact met anderen wilde 

ik altijd de regie houden.  

Net als Zacheüs: wel zien, maar niet teveel 

láten zien. Dat herken jij misschien ook 

wel? En tegelijk dat verlangen: dat iemand 

je ziet zoals je werkelijk bent... 

Maar in het Bijbelverhaal is het daar niet  
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mee gedaan, met dat verstoppen. Er gebeurt iets onverwachts. Wanneer Jezus 

langs de vijgenboom loopt, kijkt hij omhoog, en zegt: ‘Zacheüs, kom snel 

naar beneden! Want ik kom bij jou op bezoek!’ In plaats van de gehate 

Zacheüs nog maar eens duidelijk te maken hoe fout hij is, heeft Jezus oog 

voor hem, in zijn eenzaamheid en voor hoe hij vast zit in zichzelf. Hij veroor-

deelt hem niet, maar nodigt Zichzelf uit in het leven van Zacheüs, haalt hem 

uit zijn zelfgemaakte isolement. Dat is zo bevrijdend! 

Voor Zacheüs verandert daarmee álles. Doordat hij zich gezien weet door 

Jezus, leert hij zichzelf met andere ogen te bekijken. Hij wil niet langer alleen 

voor zichzelf leven, maar zijn leven delen met anderen. 

 

Wanneer je door een ander werkelijk gezien wordt, dan verandert dat je. Het 

trekt je uit je isolement. Zoals Zacheüs door Jezus werd gezien, zo ziet Jezus 

ook óns. Niet veroordelend, maar liefdevol. Het verhaal van Zacheüs nodigt 

je uit om je niet te verstoppen, maar om jezelf te laten zien in je 

kwetsbaarheid. Zodat je als een bevrijd en veranderd mens verder kunt op je 

levensweg." 

 

Een lied dat er goed bijpast is: Neem 

mij aan zoals ik ben.  

Te beluisteren op: 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/neem-mij-aan-

zoals-ik-ben/ 

 

 

Toelichting bij het lied door dr. Oane 

Reitsma, predikant van de Protestantse 

Gemeente Enschede. 

 

Een lied van overgave 

Bijna pretentieloos is het, dit 

eenvoudige lied bestaande uit drie 

simpele regels. Het heeft de vorm van 

een kernvers: één kernachtige 

gedachte die je door het herhalend te 

zingen jezelf eigen maakt, die 

je verinnerlijkt.                                        

Het werkt dus als een meditatie.                                                                                                             

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/neem-mij-aan-zoals-ik-ben/
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/neem-mij-aan-zoals-ik-ben/
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Daarmee is het tegelijkertijd ook een lied van overgave, want met meditatie 

geef je jezelf over aan het grotere geheel waar je deel van uitmaakt. 

Of theologisch gezegd: door innerlijke rust word je je bewust van je 

afhankelijkheid van God de Schepper. Het lied moet dan ook herhaald 

worden gezongen. Niet ‘netjes’ drie keer achter elkaar, maar net zo lang tot 

het in je hart zit. 

 

Drie regels: drie meditaties 

De drie gedachten uit de drie afzonderlijke regels, die inhoudelijk op elkaar 

voortbouwen, maak je je één voor één eigen en iedere keer dat je het vers 

herhaalt kun je weer je aandacht verleggen naar één van de andere.  

De eerste meditatie is ‘Neem mij aan zoals ik ben’. Deze wijst zowel op 

God Die iedereen in zijn eindeloze barmhartigheid accepteert als Zijn 

mensenkind, ongeacht wie je bent en hoe je eruitziet. Maar tegelijkertijd zegt 

die eerste regel dus iets over de ‘ik’ en mijn relatie met God, namelijk dat ik 

mij geaccepteerd mag weten. Dat is een bevrijdend besef.  

Zo ook de tweede regel, ‘wek in mij wie ik zal zijn’. Deze beoogt dat ik tot 

verwerkelijking kom van hoe ik bedoeld ben: als volledig, bloeiend 

mensenkind van God met al haar gaven en mogelijkheden. 

De derde regel drukt het gevoel uit dat God als schepper in het hart van Zijn 

schepselen leeft, in ons eigen hart. Wij zijn deel van Hem. 

Zingendeweg maak je je dus niet alleen de melodie en tekst eigen, maar 

vooral de diepte van de inhoud van de tekst. 

 

 

Wie wil in een kleine commissie de taak  

om  te speuren naar passende  overdenkingen  

op zich nemen, zodat de lezers van Kerknijs 

10 keer per jaar iets hebben om over na te  

denken/praten?  

 

     U kunt zich opgeven bij de scriba, maar als  

niemand zich meldt, komen  we het wellicht  

aan u vragen. 

 

We hopen in het volgende Kerknijs de namen  

bekend te maken van deze kleine maar o zo           

 belangrijke commissie. 
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In  het vorige Kerknijs zat een envelop met een  uitnodiging voor de 

 afscheidsdienst van onze predikant, ds. Douwe Visser. Even een  

reminder! Wie het vergeten is, wordt hierbij alsnog van harte uit- 

genodigd (wel graag snel aanmelden i.v.m. de organisatie).  

 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Op zondag 3 oktober nemen we afscheid van onze predikant ds. Douwe Visser. 
Tevens besteden we alsnog aandacht aan zijn 40-jarig ambtsjubileum, dat vorig 
jaar april door corona geen doorgang kon vinden. Hij heeft te kennen gegeven dit 
met ons als gemeente, zijn familie en vrienden en een aantal genodigden te willen 
vieren.  
 
Zoals  u weet  is ons dorp bekend als startplaats van de pelgrimsroute naar 
Santiago de Compostella. Dat gegeven en de bijbehorende symboliek willen we 
gebruiken in de dienst. In zijn 40-jarig dienstverband is ds. Visser als een soort 
pelgrim de halve wereld over gereisd en bij alle plekken waar hij als predikant 
vertoefd heeft, willen we een moment stilstaan met iets wat het memoreren waard 
is en wat hem zal raken. 
 
Daarom vragen wij u hem te verrassen met een persoonlijke bijdrage, liefst van 
zo veel mogelijk gemeenteleden, van jong tot oud! In de envelop vindt u de kaart 
in de vorm van een Jacobsschelp waarop iedereen op zijn/haar eigen manier iets 
kan tekenen, schrijven, plakken, creëren om zo iets persoonlijks te maken voor 
onze dominee. Vorig jaar is deze kaart ook verspreid. Wie toen een kaart heeft 
ingeleverd, mag een nieuwe maken. Oude en nieuwe kaarten worden aan de 
dominee aangeboden. 
 
De envelop met kaart kunt u inleveren (ook zijn hier extra kaarten verkrijgbaar) 
bij Tine Meindertsma (Oosteinde 68), Anna Kuik (G. van Tuinenstraat 44), Binke 
Koopal (Broedertrouw 23) of op Oude Bildtdijk  1175 bij Minke Stork.  
Graag vóór 26 september.  
 
Lukt het niet de kaart zelf te brengen, dan halen we hem graag bij u op (06-
57393790). 
 
We hopen dat u onze predikant wilt verrassen met een tas vol mooie kaarten!  
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KINDERKERK  

 
Jij bent er toch ook bij?! 
 
 
26 september - Evelyn Beimers 
 
 
3 oktober - geen kinderkerk 
 
10 oktober - Binke Koopal 
Johannes 8:12-20 - Gaat er al een lichtje branden?  
Jezus vertelt in de tempel dat hij het licht van de wereld is. De Farizeeën 
begrijpen het niet. Ze vinden dat iets alleen waar kan zijn als twee 
getuigen het zeggen, en Jezus zegt het alleen over zichzelf. Of toch 
niet? 
 
17 oktober - Liesbeth Buurstra 
Johannes 8:21-36 - Vrij zijn  
Jezus spreekt de mensen in Jeruzalem toe. Hij zegt dat hij ergens heen 
zal gaan waar zij niet kunnen komen. De mensen begrijpen hem niet. 
Ook niet als Jezus zegt dat de waarheid hen zal bevrijden. De reactie 
van de toehoorders is: ‘Wij zijn nooit iemands slaaf geweest – hoe kunt 
u dan… 
 
24 oktober - Elene de Groot 
Johannes 8:37-47 - Naar wie luister jij?  
Jezus vertelt dat God zijn Vader is. Hij zegt: ‘Wie van God is, luistert naar 
de woorden van God.’ Naar wie luisteren wij? 
 
31 oktober - Yda de Groot 
Johannes 9:1-41 - Wie is hier blind? 
Jezus geneest iemand die al vanaf zijn geboorte blind is. De omstanders 
kunnen hun ogen niet geloven: is dat echt die man die blind was? 
Sommigen zeggen dat hij het niet kan zijn, maar dat hij er wel op lijkt. 
Sommige Farizeeën zeggen dat Jezus niet van God kan komen, omdat 
hij dit op sabbat gedaan heeft. 
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VAN DE DIACONIE 

Bijzondere collecten 

Zondag 26 september, Zending - Bouw de kerk in Syrië weer op 

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, 

voor meer dan de helft van hen dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een 

nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische 

economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. 

Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, 

kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden 

aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld 

of moesten vluchten. 

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te 

bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen 

gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en 

gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat 

door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.  

Geef zondag aan de collecte voor de kerk van Syrië, maak uw bijdrage over 

op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. collecte Bouw de 

kerk in Syrië weer op, of doneer online. Hartelijk dank! 

 

Zondag 3 oktober - Israëlzondag, Kerk & Israël 

Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog 

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel 

onderdeel van de eigen identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met 

Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons 

christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop 

zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. 

Het magazine Op weg, voorheen Kerk en Israël Onderweg, laat mensen aan 

het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-

zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de 

Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar 

Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de 

onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse 

ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject ‘De Uitdaging’.  

Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten van ontmoeting en 

gesprek en gericht op leren van de dialoog tussen joden en christenen, 

mogelijk. Om ons geloof levend te houden.  

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 

777, t.n.v. Protestantse Kerk, o.v.v. Kerk en Israël. 
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Zondag 10 oktober, Collecte Jeugdwerk 

Opvoeden doe je niet alleen 

Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen 

om hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die 

hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te 

wisselen. De kerk is zo’n plek waar ouders hun 

geloof kunnen delen en levend houden, hun 

opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen 

worden door anderen. Er is door Jong Protestants 

materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen 

ouders en kinderen te stimuleren. Omdat de rol van 

vaders in de levens van jonge kinderen nogal eens wordt onderschat, zijn er 

ook speciaal materialen ge-maakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding. 

Daarnaast worden kerken ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich 

thuis voelen en gehoord weten. Steun het jeugdwerk van de Protestantse 

Kerk.  

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 

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

 

 

Zondag 17 oktober - Werelddiaconaat Kameroen 

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is 

er dus warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter 

op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel 

dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. 

Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project dat gericht is 

op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, 

maar ook voor een vreedzame samenleving. 

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio 

met een droog klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners 

van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Met een 

landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid. Daarnaast worden 

predikanten opgeleid om te werken aan een stabiele samenleving waarin 

verschillende religies in vrede samenleven. 

 

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

Hartelijk dank!  

Minke Stork 
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OPBRENGST COLLECTES  

 

22 augustus     Diaconie        €  64,55 

29 augustus    Kerk              €  33,20 

29 augustus       Diaconie           €  40,60 

 

  5 september    Kerk                 €  32,10 

  5 september        Werelddiaconaat   €  28,25 

12 september    Kerk                 €  35,50 

 

In het bloemenbusje zat een mooi bedrag van  € 47,75. 

 

 

 

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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 VAN DE ZENDINGSCOMMISSIE 

 

Gereedschapspakketten voor de vakopleiding in Kilangala, Tanzania. 

 

Dit jaar studeren er eind 2021 helaas maar 4 metselaars, 2 timmer-

mannen en 5 naaisters af. 

Voor dit jaar waren er 4 donateurs nodig, aangezien er vorig jaar 2 bij-

dragen ongebruikt bleven. Aan enkele mensen is persoonlijk gevraagd 

om een bijdrage voor deze prachtige opleiding. 

 

Wie dit jaar nog een gift wil geven voor andere projecten in Kilangala en 

Katembo kan dit óf via de Zendingsrekening - NL67 RABO 0198 2877 

04 - of rechtstreeks naar het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) te Zeist 

overmaken op nummer NL74 RABO 0375 2169 36. 

 

 

Op www.timmeraantanzania.waarbenjij.nu 

kunt u de reisblog met beeldmateriaal 

(video’s) lezen van 3 mannen, die ondanks alle coronaregelgeving toch 

naar Kilangala zijn afgereisd om de timmerfabriek met gered 

gereedschap te installeren en op te starten. Ook op Facebook kunt u 

’timmer aan tanzania’ vinden. 

 

Ook waren er tweedehands computers voor het ziekenhuis, waar een 

netwerk is aangelegd. Dankzij elektriciteit zijn er nu veel meer mogelijk-

heden, ook al is het stroomnet minder betrouwbaar dan in Nederland. 

 

Van harte aanbevolen, Trynke  

http://www.timmeraantanzania.waarbenjij.nu/
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Vaste Vrijwillige Bijdrage voor de zending 

 

Het is al weer herfst. 

Bij dezen een herinnering om uw toegezegde bijdrage voor dit jaar over te 

maken. 

De zendingscommissie kan door uw bijdrage aan haar toezeggingen 

voldoen. 

Wilt u het overmaken op NL67 RABO 0198 2877 04 t.n.v. 

Zendingscommissie? 

Wij rekenen op u! 

 

Hartelijk dank!! 

 

Trynke Buma-Reitsma 

 
 

Neem tijd om je op de hoogte te stellen 

Dan krijg je de kans om anderen te helpen 

 

Neem tijd om vriendelijk te zijn 

Dat is de weg naar het geluk 

 

Neem tijd om te dromen 

Daar is de toekomst op gebouwd 

 

Neem tijd om te bidden 

Dat is de grootste kracht op aarde 
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KERKELIJKE STAND 

 

De bloemengroet  

De afgelopen weken zijn er bloemen gebracht naar een aan- 

tal gezinnen. In het volgende Kerknijs praten we u weer bij.  

 

Groet, Tietie Klaver 

 

 

Zieken 

Opgenomen in MCL, afd. Neurologie; mw. J.F. Sijtsma- Kamstra uit de 

Veenhuizenstraat. 

Siem Vellinga verblijft nog steeds in het MCL, afd. Geriatrie, kamer 8. Zijn 

toestand blijft  zorgelijk. 

 

Verjaardagen 70+ 

26 september 1948 dhr. A. Steensma, Kadal 25, 9079KT 

26 september 1930 dhr. T. Dijkstra, Beuckelaerstraat 25, kamer 35,  

9076DA Sint Annaparochie 

 

5 oktober 1935  dhr. T. Bloemhof, G. van Saksenstraat 47, 9079KE 

13 oktober 1937  mw. J.F. Sijtsma-Kamstra, G. Veenhuizenstraat 55,  

9079KM 

21 oktober 1948  mw. I. Beimers-Plat, G. van Tuinenstraat 39, 9079MH 
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Uitzendrooster Radio Eenhoorn - De uitzending begint om 9.30 uur. 

Vanuit de studio in Menaam. 

 

26 september  ds. W. v.d. Heide, Sexbierum 

  3 oktober   majoor F. v.d. Werf, Leeuwarden 

10 oktober   ds. J. van Olffen, Menaldum 

17 oktober   kerkelijk werker T. Bloem, Minnertsga 

24 oktober   ds. P. Speelman, Folsgare 

31 oktober   ds. J. Bakker, Stiens 

 

 

Diensten Beuckelaer, Sint Annaparochie 

wanneer   wie      kerkenraad 

26 september  A. Dijkstra    Protestants 

  3 oktober   H. van Twist-Posthuma  Vrouwenparochie 

10 oktober   Ds. J.P. Lindeboom  Sint-Jacobiparochie 

17 oktober   Tj. Lolkema   Protestants 

24 oktober   Ds. H.J. Delwig   Vrije Evangelie 

31 oktober   P. Luehof    Protestants 

 

Programma  zondag  3 oktober 2021 
 

Vanaf 14:15 uur ontvangst met koffie/thee met oranjekoek  

in de Groate Kerk. Om 15:00 uur  aanvang kerkdienst. 

 

Na afloop van de dienst ‘steken we over’ naar ‘t Beerdhuus voor de 

receptie met een speciaal tintje.  

Voor de innerlijke mens wordt gezorgd!  

Hier kunt u in ontspannen sfeer elkaar en ds. Douwe Visser ontmoeten  

en persoonlijk afscheid van hem nemen. 

 

In verband met  de voorbereidingen willen we graag van u weten  of u 

komt en met hoeveel personen. Opgave kan via de mail, 

meindertsma.tine@gmail.com of telefonisch bij Anna Kuik op  

06-57393790. 
 

mailto:meindertsma.tine@gmail.com
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VOOR DE JEUGD 

 
Alpha Youth, wat is dat?  
  
Alpha Youth bestaat uit 10 
interactieve (online) bijeenkomsten 
waarin je open kunt praten over de 
basis van het christelijk geloof. Het 
is gratis, gezellig en zonder gedoe. 
 
Alpha Youth wordt gegeven in cafés, studentenverenigingen, kerken, 
jongerenclubs en zelfs in gevangenissen! 

 
Voor wie? 
Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? 
Loop je rond met andere levensvragen of wil je meer te weten komen 
over het christelijk geloof? Dan is Alpha Youth echt iets voor jou! 

 
Wat is Alpha Youth? 
Met andere jongeren ga je, tijdens 10 interactieve meetings, op zoek 
naar antwoorden. Je eet gezellig samen. Daarna luister je naar een kort, 
inspirerend verhaal en praat je daar met z’n allen over door. Geen vraag 
is te gek om te stellen. 
Tijdens de coronacrisis gaat Alpha Youth nét iets anders. Omdat het niet 
mogelijk is om in groepen samen te komen, vindt Alpha Youth online 
plaats. De avond begint in plaats van met een maaltijd, met een gezellig 
moment. Pak wat drinken en een lekkere snack en kletsen maar! De rest 
van de bijeenkomst is precies hetzelfde als bij een gewone Alpha Youth. 

 
Waarom? 
Je ontmoet leuke, nieuwe vrienden. Je denkt samen na over 
10 inspirerende topics. Iedereen komt met zijn eigen vragen, verhalen 
en ideeën. Daar is alle ruimte voor. En het is helemaal gratis! 

 
Welkom 
Lijkt het je wat? Je bent van harte welkom bij Alpha Youth bij jou in de 
buurt. Kijk voor meer info op: www.alphayouth.nl. 

https://alphayouth.nl/vind-een-cursus/
https://alphayouth.nl/vind-een-cursus/
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Beste lezers, 

 

Leest u mee? Bidt u mee? Leeft u mee? 

Het Kerknijs staat weer vol met nieuws en wetens- 

waardigheden. Misschien niet altijd alles interessant voor u of uw 

gezin, maar dat is het mooie van het gemeente-zijn; meeleven en 

meebidden, elkaar tegemoet komen en aanmoedigen. En dat alles tot 

verheerlijking van onze God, de Schepper van hemel en aarde. 

 

Hartelijke groet van de redactie. 

  

 

Ideeën voor 1e Kerstdag 
 

We hopen dat we dit jaar weer met elkaar Kerst mogen vieren. Wij 
zijn nieuwsgierig of er mensen zijn die leuke ideeën hebben hoe 
wij deze dienst invulling kunnen geven. Daarom een oproep om 
deze te willen delen met de Kerstcommissie. Je kunt dit 
doorgeven aan Tjitske v.d. Wal of Anneke Keizer. Wil je dit liever 
digitaal doen dan kan dat via: annekevanvaals@kpnmail.nl  

 

De Kerstcommissie 

 

 

Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat 
rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat 

welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, 
bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij 

van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in 
toepassing en de God des vredes zal met u zijn. (Fil. 4:9) 

mailto:annekevanvaals@kpnmail.nl
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Uitnodiging 

‘Stap voor Stap’ 

Dag allemaal, 

  

Sinds een aantal jaren organiseren de Protestantse Gemeenten van Berltsum, Bitgum 

c.a., Menaam, Dronryp e.o. en Ried-Skingen c.a. een tweetal meditatieve wandelingen 

per seizoen in de serie Stap-voor-Stap. Elke wandeling vindt plaats in een ander dorp. 

  

We beginnen deze activiteit met een korte viering in de kerk en wandelen daarna 

ongeveer een uur. De wandeling bestaat uit drie stappen. 

De eerste helft van de wandeling willen we met elkaar kennismaken en/of bijpraten. 

Het tweede gedeelte van de wandeling wandelen we in stilte om ons te bezinnen op 

een tekst en het derde gedeelte van de wandeling willen we elkaar deelgenoot maken 

van onze gedachten en ervaringen tijdens het bezinningsmoment. 

We sluiten het geheel af met een kopje koffie en thee. 

  

Voor de  herfstwandeling heb ik u, gemeente van Sint-Jacobiparochie, gevraagd om 

gastgemeente te zijn. Ik ben blij dat mijn verzoek is ingewilligd. 

 

Op  10 oktober zal deze wandeling plaatsvinden. 

We beginnen om 14.00 uur in ’t Beerdhuus met de korte viering, daarna is de 

wandeling.  

Na de wandeling is er een kopje koffie of thee in ‘t Beerdhuus. 

 

Ook u als gastgemeente bent van harte uitgenodigd met ons mee te doen. 

  

We hopen op een mooie en inspirerende wandeling. 

                      

Met vriendelijke groet,   

mede namens mijn collega ds. Jeroen van Olffen  

 

Ali Stork, kerkelijk werker 
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Wandelen als zorg voor de ziel  
 

 
Wandelen vertraagt, kalmeert, ontstresst. Het biedt ook de rust om na te denken 
over grote levensvragen. Janet van Dijk ondervindt het zelf tijdens een 
retraitewandeling van De Spil. 

 
Fluitekruid en koolzaad kleuren de bermen wit en geel, de bloesem zit 
nog volop aan de bomen, en om ons heen is het een en al groen. De 
retraite-wandeling rond Breukelen is een genot voor alle zintuigen. Zes 
vrouwen hebben ingetekend voor de driedaagse wandelretraite 
‘Openbloeien’ vanuit retraitecentrum De Spil in Maarssen. Meer is 
vanwege corona niet mogelijk – met de begeleiders erbij zijn alle 
slaapkamers van De Spil bezet. Iedereen heeft een eigen kamer, ook de 
maaltijden moeten op de eigen kamer gebruikt worden. Dat weerhoudt 
mensen er niet van om zich aan te melden voor de retraites. Voor de 
komende maanden zijn ze vrijwel allemaal volgeboekt. Als hulp om ‘te 
ontdekken wat echt belangrijk is in je leven’, aldus de website. Ik loop de 
eerste van de drie wandeldagen mee. 
 
In stilte 
We boffen. In een periode met veel regen en koude dagen straalt de zon 
deze dag uitbundig, en die maakt het aangenaam warm. Vóór vertrek, 
stipt om 10.00 uur, is er een ochtendgebed. De deelnemers, die de avond 
ervoor al zijn gearriveerd, pakken een meditatiekrukje en zetten dat 
ergens neer in de ruimte. Ik volg hun voorbeeld. Joke Verboom, een van  
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de twee begeleiders van deze wandelretraite, heet ons welkom. Ze leidt 
ons door dit ochtendgebed. De Christuskaars brandt. We worden stil. Er 
klinkt zachte meditatieve muziek.                                                            
Joke leest Psalm 139, de leidraad tijdens deze wandelretraite, in de verta-
ling van Huub Oosterhuis. ‘Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij. Gij weet 
mijn gaan en mijn staan. Gij kent mijn gedachten van verre, mijn reizen 
en trekken, mijn rusten. Mijn wegen, alle, zijn U bekend – ieder woord 
dat komt op mijn lippen, onuitgesproken nog, Gij hoort het al. Achter mij 
zijt Gij en voor mij uit.’ We zijn weer stil. Na de zegenbede gaan we op 
pad. Sommige deelnemers pakken een lang wit lint van de tafel, bedoeld 
om aan je rugzak of je kleding te hangen als je in stilte wilt lopen. 
 
Wortelen 
‘Wortelen’ is het thema van deze eerste wandeldag die ‘een rondje 
Breukelen’ inhoudt, een tocht van ruim 18 kilometer. De route gaat langs 
forten (Fort Tienhoven en Fort Nieuwersluis bijvoorbeeld, die deel uit-
maakten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie), langs de buitenplaatsen 
Sterreschans en Over Holland, door prachtige natuurgebieden, door het 
dorp Breukelen en langs de Vecht. We hadden het qua weer en tijd van 
het jaar niet beter kunnen treffen. De meegenomen regenkleding kan in 
de rugzak blijven zitten en truien gaan uit. De natuur staat prachtig in 
bloei en vrijwel de hele route hangt er een aangename geur om ons 
heen. Drie vragen gaan deze dag met ons mee:                                                                                      
* Betekent wortelen voor jou tot rust komen of op weg gaan?                                                             
* Wat heb jij nodig om te kunnen aarden?                                                                   
* Is helemaal gekend zijn een rustgevende gedachte?                                                  
Het eerste half uur wordt in stilte gewandeld, daarna mag er gepraat 
worden.  
 
‘Goed voor mijn ziel’ 
Ik loop een stuk op met begeleider Joke Verboom, in het dagelijks leven 
pastoraal werker in de Baptistengemeente Sneek. Zelf gaat ze elk jaar 
een paar dagen op retraite. “Ik heb het nodig om me soms even terug te 
trekken en tijd te nemen om een antwoord te vinden op vragen die me 
bezighouden, na te denken over mijn plek in het leven. Dat gaat beter als  
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je even afstand en tijd neemt.” De vragen die deze dag meegaan hoef je 
natuurlijk niet te overdenken, benadrukt ze, maar soms zijn dergelijke 
vragen helpend. “Voor mezelf weet ik dat het kauwen en herkauwen op 
een vraag helpt, je wordt er ontvankelijk van. Vaak heb ik aan het eind 
van de wandeling wel een antwoord. Die paar dagen retraite zijn goed 
voor mijn ziel.” 
 
Persoonlijk proces 
Het verlangen om stil te staan bij belangrijke levensvragen is groot in het 
hectische leven van vandaag. Om dit al wandelend te doen is populair, 
getuige het aanbod aan wandel- en bezinningstochten. Wandelen is het 
beste medicijn, zei de arts Hippocrates al. Wandelen vertraagt, kalmeert, 
ontstrest. En je bent in beweging. Bijkomend voordeel is dat je al 
wandelend vaak betere gesprekken hebt dan wanneer je tegenover 
elkaar zit. Tijdens een wandeling praat je in ieder geval gemakkelijk. Aan 
het thema ‘wortelen’ kom ik deze dag zelf niet zo toe, maar de 
gesprekken die ik voer gaan zomaar de diepte in, overstijgen de ‘koetjes 
en kalfjes’. We wandelen dan ook allemaal met dezelfde intentie: je wilt 
er wat van opdoen, je loopt hier niet voor niets, en niet voor niets in dit 
gezelschap.  
 
Monastiek 
Retraites zijn initiatieven die verwant zijn aan – of geïnspireerd zijn op – 
de kloostertraditie. Een aantal van zulke initiatieven is pioniersplek van 
de Protestantse Kerk. Zo was De Spil zelf er jarenlang een. Monastieke 
pioniersplekken zijn nu onder meer ‘Spoorzoeken in Slangenburg’ 
(Doetinchem), Nijkleaster (Jorwerd), het Christelijk Spiritueel Centrum 
(Hilversum) en Choral Evensong & Pub (Utrecht). De Protestantse Kerk 
biedt ondersteuning aan deze groeiende monastieke beweging. 
 
Tekst: Janet van Dijk | Foto’s: De Spil | 7 sep 2021 
 

 

https://protestantsekerk.nl/monastiek/monastieke-plekken/
https://protestantsekerk.nl/monastiek/monastieke-plekken/
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Uit het programma van de Friese Kerkendag  
op 24 oktober as. in Joure:  
 

De dag wordt om 10.00 uur geopend met een feestelijke  
dienst in de Hobbe van Baerd Tsjerke, die wordt uit- 
gezonden door Omrop Fryslân. Commissaris der Koning,  
Arno Brok zal hierin een openingswoord spreken.  
 
Over klimaat, natuur en landbouw spreken Marjolein Tiemens, Pieter Knijff, 
bisschop Mgr. Ron van den Hout en Roelof Akse. 
Over de ‘Kerk van morgen’ spreekt Jurjen de Groot, directeur 
Dienstenorganisatie van de PKN. 
Jan Bosman en Robert Colijn verzorgen een inleiding over ‘Geloof en 
Maatschappij’. 
Geloof en homoseksualiteit wordt aan de orde gesteld door Alex Riemersma. 
Over ‘Kerk en Journalistiek’ zal Ruth Peetoom het woord voeren en er is een 
inleiding over ‘Naar online kerkzijn?’ (inleider nog niet bekend). 
 
Aan het eind van de dag kan een keuze gemaakt worden uit een muzikaal 
programma, een forumdiscussie over Kerkbeheer, een zangworkshop o.l.v. 
Gerben van der Veen en een inleiding door Hinne Wagenaar over ‘De ring 
van Nijkleaster’. En tussen de bedrijven door kunt u luisteren naar koor,  
koper of orgel! 
 
De hele dag door kan een informatiemarkt en een iconententenstelling 
worden bezocht. 
 
De dag wordt afgesloten met een oecumenische vesperdienst in de H. 
Mattheuskerk. 
 
Wij heten u van harte welkom! Lukt dan niet? Geen nood: alle programma 
onderdelen zullen live te volgen zijn via onze website: 
www.friesekerkendag.nl.  
 
Op de site kunt u ook meer informatie vinden over de sprekers, de 
dagindeling en de locaties. 
 

 

http://www.friesekerkendag.nl/
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Niet zien? 
 
 

Niet zien en toch geloven 
Dat is ’t wat vreugde geeft 
Niet zien, maar zeker weten 
Dat Jezus Christus leeft 
Niet zien, maar de vervulling 
Ligt rotsvast in ’t verschiet 
Als eens, in eeuw’ge vreugde 
Ons oog de Heiland ziet 
 
Niet zien, toch met Hem wand’len 
En spreken elke dag 
Is wat ik uit mijzelf niet 
Maar door ’t geloof vermag 
Niet zien, maar toch geloven 
De Heer is dicht nabij 
Dat doet Hij ons ervaren 
En maakt ons hart zo blij 
 
Niet zien? Toch zien wij Jezus 
Met eer en heerlijkheid 
Gekroond daar in de hoge 
Dat is een kostbaar feit! 
Want het geloof geeft ogen 
En toont de werk’lijkheid 
Van al wat God beloofd heeft 
En voor ons heeft bereid 

 
 
 
 
 

 

 

Aangedragen door een gemeentelid 

 


