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november

KERKELIJKE ADRESSEN
Pastoraat

Ds. Joh. Bakker, Stiens

Mochten er zaken spelen, dan graag een bericht naar de scriba. Zij zorgt ervoor
dat het wordt doorgegeven aan de verantwoordelijke persoon en dat er actie
wordt ondernomen. Mocht de scriba niet bereikbaar zijn, neem dan even contact
op met een ander kerkenraadslid.

Scriba

Ledenadministratie en
boekhouding

T. Meindertsma, tel. 491882
meindertsma.tine@gmail.com
H. de Haan-Bilker, tel. 491759
hannekebilker@hotmail.com
K. Braaksma, tel. 491882
adm.pkn.sintjacob@gmail.com

Koster - november

Willem Keizer, tel. 491978

Rekeningnummers
Protestantse Gemeente
Prot. Gem. St. Jacobiparochie
Diaconie
Zendingscommissie

NL43 RABO 0151 3856 29
NL32 INGB 0000 8001 79
NL31 RABO 0142 8108 51
NL67 RABO 0198 2877 04

Website
Beamerdienst

www.pknsintjacobiparochie.nl
liturgiepknstjacob@gmail.com

Bloemendienst

tietie.klaver@hotmail.com, tel. 491798

Bezoekwerk

Een kaartje van de kerk
De kerk laat graag van zich horen en stuurt een kaartje bij ziekte, zorg,
overlijden van dorpsgenoten, geboorte, huwelijk en jubilea. Dit wordt
verzorgd door Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718.
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
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KERKDIENSTEN
31 oktober
Dankdienst
voor gewas en
arbeid

9.30 uur
Oud. van dienst
Collecte

Dhr. A.T. de Gorter, Harlingen
L. Buurstra-Smits
Bildtse minima

7 november
viering heilig
avondmaal

10.00 uur
Oud. van dienst
Collecte

Drs J.C. Dondorp, Franeker
D. de Haan
Kerk

14 november

10.00 uur
Oud. van dienst
Collecte

Dhr. A.T. de Gorter, Harlingen
A. Keizer-Vaals
Zending

21 november
laatste zondag
kerkelijk jaar

10.00 uur
Oud. van dienst
Collecte

Dhr. P. Glas, Ens
E. de Groot
1e Pastoraat, 2e Kerk

28 november
1e advent

11.00 uur
Oud. van dienst
Collecte

Ds. J.P. van Olffen, Menaldum
T. Meindertsma
1e Werelddiaconaat, 2e Kerk

Bij wie kan ik terecht? Wie geeft wat door?
De kerkenraad stelt een bericht omtrent ziekte of andere zorgelijke
omstandigheden zeer op prijs. U kunt gewoon aangeven wat u wel of niet
wilt: afkondigen op zondag, berichtje naar de bloemen- e/o kaartengroet, adresstrookje voor in de kerk e/o adres in Kerknijs, bezoek
pastor, of gewoon even op de hoogte brengen en verder niks. We zullen
altijd uw privacy respecteren en geven alleen door wat u wenst.
Berichten graag via de scriba.
Dat geldt ook voor overlijdens -, geboorte-, doop- en trouwberichten.
Als die bij de scriba terechtkomen, kan zij dit doorspelen en zo kan ook
de ledenadministratie haar werk doen.
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KINDERKERK

31 oktober - Tjitske van der Wal
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.

7 november - Yda de Groot - Johannes 10:1-16 - Kom maar!
Vandaag lezen we over de goede
herder. Die klimt niet stiekem ’s nachts
door een raampje naar binnen, maar
komt door de deur van de
schaapskooi. De schapen kennen hem,
ze luisteren naar zijn stem. Zo’n herder
is Jezus ook voor de mensen.

14 november - Evelyn Beimers
2 Kronieken 7:11-16 en Johannes 10:22-30 - Juist hier!
Lang geleden heeft koning Salomo een tempel laten bouwen. Toen de
tempel klaar was, zei God tegen hem: ‘Alles
wat in de tempel gebeurt, zal ik zien.’
Eeuwen later staat Jezus in diezelfde tempel,
in de zuilengalerij van Salomo. De joden
vragen of Hij echt de Messias is. ‘Dat heb Ik
u al gezegd’, antwoordt Jezus, ‘maar u
gelooft Me niet!’

21 november - Tjitske van der Wal - Joh. 10:31-42 - Moet je hem horen!
Jezus zegt tegen de mensen: ‘Als je Mij niet
gelooft, geloof dan tenminste in wat ik doe.’
Hij gaat naar de Jordaan, naar de plek waar
Johannes de Doper mensen gedoopt heeft.
Veel mensen gaan in Jezus geloven.
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TER OVERDENKING (door Bert Altena)
SCHUILPLAATS OF VESTING, PSALM 46
(EEUWIGHEIDSZONDAG)
Twee jaar geleden, in het jaar van de Reformatieherdenking, zijn we met een
groep gemeenteleden op reis geweest in de sporen van Maarten Luther.
Onderdeel van de reis was een bezoek aan de Wartburg, de burcht, hoog op
een rots gebouwd, waar de reformator een tijdlang gedwongen verbleven
heeft, voor zijn eigen veiligheid. Om de tijd te doden vertaalde hij in zijn cel
het Nieuwe Testament in het Duits. Ook schreef hij geestelijke liederen.
Misschien heeft hij hier ook de inspiratie gevonden voor zijn bekendste
lied, Ein feste Burg ist unser Gott – Een vaste burcht is onze God. Wie weet?
De omgeving roept dat wel op, met die hoge, onaantastbare vesting –
onneembaar voor de vijand, een veilig toevluchtsoord.
Het is ook een beeld uit de Bijbel, uit Psalm 46; Onze burcht is de God van
Jakob – God is voor ons een veilige schuilplaats/een betrouwbare hulp in de
nood.
Geloofstaal is altijd beeldtaal. Met beelden uit onze eigen werkelijkheid
wordt geprobeerd iets weer te geven van wie God is, van hoe mensen God
ervaren, of het goddelijke. Beelden waar je moed aan kunt ontlenen, of troost.
Het is toch een menselijke behoefte van iedereen, om je veilig te voelen, om
beschutting te vinden, rust en troost in een rusteloze wereld. Als je dat kunt
zeggen, dat God een veilige schuilplaats is voor jou, is dat een grote rijkdom.
Nu is het met beeldspraak zo, dat er altijd meerdere kanten aan zitten. Niet
alleen omdat niet iedereen het bedoelde in de beeldspraak meteen herkent of
voor zichzelf ervaart. Voor heel veel mensen geldt helaas, dat God of het
geloof of de kerk, niet de veilige
schuilplaats is geweest. Je kunt
er ook de grootst mogelijke
beschadigingen oplopen.
Krassen op de ziel, of zelfs
erger. In het meest kwetsbare en
persoonlijke, kun je ook
makkelijk verwondingen opdoen. Misschien zijn er zelfs onder ons, mensen
voor wie het moeite kost, om alleen al hier te zijn, in een kerk, waar woorden
klinken die van alles op kunnen roepen.
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Er is ook nog een andere kant. Want het beeld van de burcht roept
geborgenheid en veiligheid op – een schuilplaats in gevaar – een toevlucht
voor de zijnen; maar een burcht kan ook een plaats zijn waar jij je verstopt,
waar je je afsluit voor de ander, voor de boze buitenwereld – een vesting
waarin je je terugtrekt en onbereikbaar maakt voor de ander. Dan slaat het
positieve om in het negatieve. Een mens kan zich soms zo harnassen, dat er
geen ander wordt toegelaten in jouw wereld, in jouw emotionele huishouding. Dan is verdriet iets wat niet gedeeld wordt; dan wordt woede iets
wat zichzelf in het zelfgekozen isolement alleen maar versterkt omdat het niet
geventileerd kan worden.
Een burcht, als beeld, heeft dus
tenminste die twee kanten. Schuilplaats
om je te hoeden; maar ook vesting
waarin jij je terugtrekt en onbereikbaar
maakt. Een gevangene van jezelf?
Die twee kanten van dat beeld, lijken
mij, op deze bijzondere (eeuwigheids)zondag, van belang te zijn om even bij stil te staan en misschien op jezelf te
betrekken.
Velen van u zijn in het afgelopen jaar geconfronteerd geweest met verdriet,
omdat iemand die voor u belangrijk was, is overleden. Ik formuleer het
noodgedwongen wat algemeen – maar zo vlak is het natuurlijk niet als het
jezelf betreft. In zekere zin geldt het voor iedereen. Want ervaringen van
verlies, de confrontatie met de dood, worden niemand bespaard.
Maar, ‘in zekere zin’, dat geldt voor niemand. Want iedereen ervaart het op
een eigen manier, hartverscheurend verdriet – het schandaal van de dood – of
gelaten aanvaarding – het is goed zo, en alles daar tussen in. Als het over dit
soort persoonlijke ervaringen gaat, kun je eigenlijk nooit goed in algemene
zin spreken. Maar ik hoop dat u begrijpt, dat het nu even niet anders gaat.
Geconfronteerd met het verdriet, van de dood, van het gemis, van de spijt,
kan het beeld van de burcht gaan spreken. Naar beide kanten. Wat is het
belangrijk dat je plaatsen vindt, mensen vindt, die voor jou veiligheid en
geborgenheid uitstralen. Waar je jezelf mag zijn met je verdriet en je vragen.
Waar je verhaal gehoord wordt. Waar de naam van je geliefde nog genoemd
wordt, hij of zij in het gesprek betrokken wordt. Waar oprechte aandacht is.
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Misschien vind je troost in het geloof zelf, of in het zijn in deze ruimte, groter
dan ons hart. Waar woorden van hoop klinken. Van leven dat sterker is dan
de dood.
Wat is het belangrijk dat je niet vastloopt in je verdriet. Dat je jezelf niet
opsluit in het gemis of in de herinneringen. Dan dreigt het gevaar dat je je
afsluit voor de anderen – die het toch nooit kunnen begrijpen; of boos wordt
op de buitenwereld – waarin alles gewoon doorgaat of er niets gebeurd is.
Verdriet kan mensen verharden. Kan zelfs mensen die elkaar nabij zijn, uit
elkaar drijven. Verdriet kan mensen isoleren, ieder opgesloten in de gesloten
burcht van zijn eigen onvermogen. Onbereikbaar voor elkaar. Onbereikbaar
voor God?
In de voorbeden uit het Dienstboek, die ik bijna altijd gebruik als ik een afscheidsdienst mag leiden, staat een passage die ik zelf altijd heel veelzeggend
vind. Raak geformuleerd. Er is een kans dat u die woorden in het afgelopen
jaar eerder hebt gehoord, maar misschien ging er toen veel langs je heen? In
ieder geval wil ik ze hier, op deze zondag, graag herhalen en voor u lezen, als
afsluiting van deze korte overdenking:
Wij bidden U voor wie achterblijven,
voor ieder met zijn of haar gemis,
om tijd voor verdriet
om ruimte voor hoop tegen wanhoop
om vertrouwen opnieuw in het leven.
Laat onze droefheid ons de vreugde om Uw heil niet ontnemen
laat onze tranen het uitzicht op Uw toekomst niet verduisteren
laat onze rouw het geloof in Uw liefde niet overwinnen
maar troost ons door Uw genade
en richt ons op door de kracht van Uw Geest.
Moge het zo zijn.
Amen

Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al
veranderde de aarde van plaats en werden de
bergen verzet naar het hart van de zeeën.
Psalm 46:3 (HSV)
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VAN DE KERKENRAAD
Verslag van de vergaderingen van de kleine en grote kerkenraad van 21
september en 12 oktober 2021.
Nu onze predikant afscheid heeft genomen, hebben we elke vergadering een
wisselende voorzitter uit eigen kring. Lideke Buurstra en Elène de Groot vervulden die functie in deze twee vergaderingen en dat deden ze met veel
verve.
De eerste vergadering was een reguliere vergadering met allerlei onderwerpen. De tweede ging speciaal over het beleidsplan 2021-2025.

Uit de eerste vergadering:
Lideke Buurstra opent de vergadering met het lezen van een gedeelte uit
Marcus en wel Marcus 10: 17-31. Daar gaat het over de schatten van de kerk:
dat zijn de mensen voor wie Jezus van betekenis kan zijn. In het gebed komt
ze daar op terug.
Er zijn deze keer geen notulen van de vorige vergadering, maar die gaan we
achteraf bespreken in de vergadering van november.
Zoals elke vergadering kijken we vooruit naar de kerkdiensten van de
komende tijd. Speciale aandacht is er voor de Gedachteniszondag waarin
Peter Glas de voorganger is. De eerste voorbereidingen zijn daarvoor gestart.
Er zijn wat wijzigingen in het preekrooster maar onze preekvoorziener Carien Mennegat-Zwaan - heeft daar al actie op ondernomen en zo zien we in
de vergadering van oktober dat alle diensten tot het eind van het jaar zijn
ingevuld. Daar zijn we heel blij mee!
Nu onze predikant afscheid gaat nemen, hebben we behoefte aan iemand die
taken kan waarnemen en dan gaat het op de eerste plaats om iemand die de
pastorale zorg op zich kan nemen. Die iemand hebben we gevonden in de
persoon van dominee Bakker uit Stiens maar de invulling moet nog
besproken worden. Wat de andere taken betreft, die laten we nog even voor
wat ze zijn, niet omdat we ze niet belangrijk vinden, maar omdat onze agenda
overvol is en dan moet je keuzes maken.
De diaconie is verheugd dat er mensen bereid zijn gevonden om toe te treden
tot deze groep. Voor nu betekent dat dat Anneke Keizer in de dienst van 10
oktober bevestigd zal worden als diaken en dat we in die dienst afscheid
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nemen van Minke Stork, alhoewel Minke wel nog wat taken op zich blijft
nemen. Anna Kuik heeft contact gehad met Bettina Algra van de Opstap om
eens te kijken waar er raakvlakken zijn en waar we elkaar kunnen versterken.
De organisatie van de avondmaalsdiensten - door
corona zo ingericht - waarbij we aan tafels zitten
waarop alles al klaarstaat zodat er niet onnodig
gelopen hoeft te worden, bevalt goed en houden we er
voorlopig in. Voorzichtigheid blijft geboden.
Uit de gemeente kwam meermalen het verzoek om vaker te gaan
koffiedrinken. Aanvankelijk gaven we daaraan gehoor door dit twee keer per
maand te organiseren, maar vanaf november doen we dit wekelijks. Omdat
de diensten dan om 10.00 uur beginnen, leek het ons gepast om vanaf 9.30
uur het koffiedrinken te laten plaatsvinden. We zitten dan gewoon in de
kerkzaal aan tafeltjes. (Als er avondmaal is, drinken we koffie in de hal.)
Wel zo gezellig, hoorden we van mensen. Dit wekelijks koffiedrinken is een
experiment dat we sowieso de wintermaanden laten plaatsvinden. We hopen
van u te horen wat u ervan vindt en hoe u denkt over de frequentie van
koffiedrinken voor/na de dienst.
De indeling van de kerkzaal wordt gewijzigd. Er komen rijen van 5 à 6
stoelen en rijen van twee zodat iedereen zelf kan beslissen hoe hij/zij wil
zitten. We durven nu de meeste mensen zijn gevaccineerd, de
verantwoordelijkheid meer bij de mensen zelf te leggen en hopen dat deze
indeling recht doet aan iedereen van u.
Alhoewel we nog geen preekrooster voor 2022 hebben, vullen we alvast de
data in waarop we het Heilig Avondmaal gaan vieren. Zodra we het rooster
binnen hebben, kunnen we de namen van de dienstdoende ouderlingen
invullen en gaat het rooster naar de diverse geledingen.
Alle geledingen werken aan aanpassing van hun taakbeschrijving (onderdeel
van het beleidsplan), iedereen denkt na over visie en missie, zodat we in de
volgende vergadering spijkers met koppen kunnen slaan wat het beleidsplan
betreft. Dat nieuwe beleidsplan is een vereiste om t.z.t. een predikant te
kunnen beroepen.
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Alle aanpassingen gaan naar de scriba die er een geheel van maakt, zodat het
in de volgende vergadering met de grote kerkenraad besproken kan worden.
Uit de tweede vergadering:
Deze vergadering is met de grote kerkenraad en het is verheugend om te
constateren dat iedereen die aanwezig kan zijn, er is en dat de aanpassingen
zijn binnengekomen en verwerkt. Een speciaal welkom aan Anneke Keizer
die er voor het eerst bij is alhoewel het al snel als vanouds aanvoelt.
De voorzitter - Elène de Groot - opent de vergadering met gebed waarin ze
visie, taak en rol van de kerk nu en in de toekomst aanhaalt.
We starten deze vergadering met enige vertraging omdat we even voor de
dichte deur stonden – datum van 12 was per ongeluk veranderd in die van 21
-. Maar, Brand de Haan brengt uitkomst door de deur alvast te openen en
Jitske zet meteen koffie en zorgt voor thee en, omdat Minke Stork afscheid
neemt, met iets lekkers voor bij de koffie. En door Cobie, die de boel komt
rechtzetten en haar hulp aanbiedt, komt alles op zijn pootjes terecht en
kunnen we lachen om dit verlate begin.
We kijken terug op de afscheidsdienst van dominee Visser, de stiltewandeling, en bespreken het openstellen van de tentoonstelling “Bonhoeffer”
voor publiek.

31 oktober
14.00 – 16.00 uur
tentoonstelling van schilderijen en gedichten
“Bonhoeffer” in ’t Beerdhuus.
Vrij toegankelijk maar let op de coronacheck.

Ook de Gedachteniszondag komt voorbij en er worden afspraken gemaakt
over hoe te communiceren met betrokken familieleden.
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Dan gaat we naar de hoofdmoot van de vergadering,
het beleidsplan. En alhoewel dat vlot verloopt, zijn
we er de nodige uurtjes mee bezig. We kijken naar
de missie, visie van de gehele kerk en naar de
missie en taken van de volgende geledingen:
* kerkrentmeesters
* bloemengroet
* jeugd
* kaartengroet
* tienerkerk
* kosters
* commissie eredienst
* preekvoorziening
* diaconie
* redactie kerkblad
* scriba
* zangcommissie
* ledenadministratie
* website
* kerk en dorp
* ledenadministratie
* beamerdienst
* boekhouder
* bezoekteam
* verspreiding Kerknijs
Na de nodige aanpassingen, hebben we nu een actueel beleidsplan met
hernieuwde visie en missie en concrete taakbeschrijvingen waarbij is vastgelegd hoe zaken werken. Voor intern gebruik hebben we een lijst van
namen, telefoonnummers en mailadressen zodat we iemand snel kunnen
bereiken.

Uit het beleidsplan van 2021-2025
Inleiding:
De kerk leeft van de verbondenheid met
Jezus Christus. Waar Jezus is, daar is de
kerk. De kerk kan, hoe klein ze ook is,
van betekenis zijn voor mensen. Dat
willen we oefenen, beleven en uitstralen.
Het gaat niet om grote dingen, maar om relaties. De relatie met God en elkaar
en de omgeving. Daarom hebben we in 2019 gekozen voor een kleine
organisatie, een duidelijk en haalbaar beleid waarbij taken duidelijk
omschreven zijn zodat mensen weten wat er van hen gevraagd wordt. Dit
voorkomt lange overleggen en vergroot het werkplezier.
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Visie en missie:
We willen een levende (levendige en van betekenis zijnde) gemeente blijven
voor de gemeenteleden en het dorp. Dat is zichtbaar in de eredienst, de
ontmoeting, de activiteiten en de geestelijke toerusting.
Uit beleid jeugdwerk:
Omdat onze gemeente kleiner
wordt, worden de groepen jeugd
en jongeren langzaamaan steeds
kleiner. Omdat we het voor de
jeugd aantrekkelijk en boeiend
willen houden ontstaat de
noodzaak om ons te oriënteren
op
samenwerking
met
buurtkerken. Om de jongere
generatie en de jonge gezinnen
te kunnen binden, is dit van
groot
belang.
Momenteel
worden er gesprekken gevoerd
over samenwerking met St.
Annaparochie
en
Vrouwenparochie.
d. In het verlengde hiervan is het
ook noodzakelijk om te onderzoeken wat de ouders van de
kinderen/jeugd/tieners
verwachten van het jeugdwerk
van onze kerk. Ook willen we
daarbij vragen welke ouders
daarvoor
een
rol
willen
vervullen.
e. Er wordt ingezet op digitaal
archiveren. Er zal getracht
worden geregeld foto’s en/of
filmpjes te maken van zaken die
dat verdienen.

Uitgangspunten:
* De kerk is een oefenplaats in geloof,
hoop en liefde.
* De kerk weet zich gevoed door de Bron,
zodat ze enthousiast en krachtig haar taken
kan blijven vervullen.
* De kerk kan een plaats bieden om tot rust
te komen, open te staan voor God en te
(her)ontdekken hoe God je bedoeld heeft.
* De kerk is een plek voor ontmoeting:
ontmoeting met God en elkaar (van hart tot
hart).
* De kerk is van betekenis voor het dorp en
haar omgeving: voor wie willen wij de
naaste zijn, dus naast hem/haar gaan staan
of met iemand oplopen?
* De kerk is een plek waar jeugd en
jongeren kennis kunnen maken met, en
leren over de bijbel en het geloof. Het
jeugdwerk is erop gericht om met en voor
jongeren plaatsen in de kerk te creëren die
passen bij de leeftijd, situatie, geloofs- en
belevingswereld van kinderen en jongeren
in deze tijd.
De missie van onze gemeente is het vormen
van een geloofsgemeenschap voor de dienst
aan God, aan elkaar en aan de samenleving.
Wij laten ons daarbij inspireren door het
evangelie van Jezus Christus waarin de
mens wordt opgeroepen God en de wereld
te dienen.
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Kerkelijke gemeente
Kenmerken van de gemeente
bv: plattelandsgemeente,
dorpsgemeente, moderne
stadsgemeente,
wijkgemeente

Dorpsgemeente; we zijn nadrukkelijk kerk in
het dorp en willen een levende (levendige)
gemeente blijven die van betekenis is voor kerk
en dorp. Zie visie.

Kleur/ligging
bv: Midden Orthodox,
Gereformeerde Bond,
Vrijzinnig Evangelisch,
Confessioneel etc.

Zekere pluriformiteit.
Sinds 2009 een Protestantse Gemeente.
Deel van de gemeente open voor vernieuwing
(jongeren en ouderen).
Samen zetten ze zich in voor het voortbestaan
van de PG Sint-Jacobiparochie.

Gemeenteleden:
bv: aantal leden, actief, jong,
veel/weinig kerkbezoekers,
ontwikkeling in aantal leden

Aantal leden: ongeveer 250
Aantal kerkbezoekers: gemiddeld 30- 40
gemeenteleden.
Alle commissies zijn bemand, maar we hebben
relatief veel mensen die in meerdere
commissies zitten.

Accenten
bv: diaconaal, liturgisch,
missionair, pluriform

a. Om voort te kunnen bestaan als gemeente:
accent op de eredienst met ruimte voor
ontmoe-ting, in stand houden/versterken van
de rol van kerk in het dorp, ondersteuning van
commissies, initiëren van nieuwe activiteiten al
naar gelang de behoeftes liggen.
b. In 2021 onderzoeken we met buurgemeentes
St. Annaparochie en Vrouwenparochie op
welke manier we zouden kunnen
samenwerken.
c. Werken we met een kleine en grote
kerkenraad waardoor we als kleine gemeente
de organisatie rond krijgen/de werklast wordt
verminderd en alles minder formeel wordt.
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Beleid voor 2021 en verder
Wat de aangepaste taakbeschrijvingen betreft: die zullen t.z.t. met elke
geleding worden gecommuniceerd.
Intussen is de solvabiliteit aangevraagd voor een predikantsplek voor 0,4 fte
(16 uur). We hopen op een positieve reactie zodat we verdere stappen kunnen
zetten. Fijn dat er binnen de kerkenraad een kleine commissie is gevormd die
zich nader beraadt op vormen van samenwerken met buurgemeentes en met
overwegingen zal komen. In de vergadering van 9 november - grote
kerkenraad - komt dit op de agenda. In de vergadering van 2 november wordt
er met de kleine kerkenraad vergadert over de reguliere zaken.
In de beleidsperiode 2021-2025 willen we ons bezighouden met de accenten
die onder het kopje “kerkelijke gemeente” worden genoemd.

Trynke Buma sluit de vergadering met een zendingsgroet.

Afscheid ds. Douwe Visser
Zondag 3 oktober nam onze predikant,
ds. Douwe Visser afscheid van onze
gemeente. In een goed gevulde Groate
Kerk, met mensen uit allerlei windstreken,
ging hij nog een keer voor. Het thema van
de preek was “… slechts een fluisterend
woord vernemen wij van God … “ (Job 26
vers 14) waarbij de rol van de figurant – degene die Jozef vertelde waar hij zijn
broers kon vinden (Genesis 37:12-17) en de Kanaänitische vrouw (Matt. 15:21-28)
centraal stond. De muzikale medewerking van Jochem Schuurman (organist) en
Roas Kuipers (trompettist) gaf deze dienst een extra feestelijk tintje. In deze dienst
waarbij dominee Visser wegens emeritaat officieel uit het ambt werd ontheven,
blikten we terug op de ruim eenenveertig jaar waarin hij werkzaam was als
predikant.
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Dat deden we met materiaal (filmpjes) dat ons door alle gemeenten waar dominee
gewerkt had aangeleverd was. Daardoor volgde er een prachtige inkijk in beeld en
geluid van de afgelopen 41 jaar. Ook werd er nog stil gestaan bij zijn 40-jarig
jubileum. De bijeenkomst om dit te vieren, kon door corona destijds geen doorgang
vinden.
Met de voltallige kerkenraad op het podium en samen met de zaal zongen we de
familie een afscheidslied toe, waarvan hier het refrein en één couplet.
Tijd van ons leven
tijd die verglijdt
tijd om even stil te staan
en tijd die zich herschept

Pastor, dienaar van Gods Woord
Een eigentijds geluid
Een boodschap voor de eeuwigheid
In rondzendbrief en preek

Daarna werd het toch wel echt de hoogste tijd voor een toost en high tea in MFC ’t
Beerdhuus waar ook de tentoonstelling “Bonhoeffer” was ingericht.
Het werd een gezellig samenzijn waarbij de maag goed gevuld werd.
Door alle drukte kwam men tijd tekort om de tentoonstelling (schilderijen en
gedichten) echt in zich op te nemen. Daarom is de tentoonstelling op 31 oktober
van 14.00 – 16.00 uur voor iedereen die dat wil vrij te bezoeken. (Denk om de
coronacheck!)
We kijken terug op een bijzonder afscheid
en wensen de familie Visser Gods zegen en
veel gezonde toekomsttijd.
Ook vanaf deze plek nog een welgemeend
woord van dank voor iedereen die meegeholpen heeft om dit afscheid mogelijk te
maken. Zonder die hulp was het niet gelukt!

De afscheidscommissie, Anna, Binke, Minke en Tine
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VAN DE DIACONIE
Bijzondere collecten
Zondag 14 november - Zending (Guatamala)
Veel vrouwen in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en huiselijk
geweld, zeker als ze tot een inheemse groep behoren. Het opleidingscentrum
Cedepca helpt deze vrouwen weerbaar te worden en ook in de kerk hun stem
te laten horen. Vrouwen kunnen (bijbel)cursussen volgen over eigenwaarde
en inspirerend leiderschap. Ze leren trots zijn op zichzelf en durven de
bevrijdende kracht van het Evangelie uit te dragen: geweld en onrecht tegen
vrouwen moet stoppen.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. sterke vrouwen
Guatemala (Z9109213) of doneer online.
Zondag 21 november - Pastoraat
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog
hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van
gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in
hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten
waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het
afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als
vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444
777, t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v.Pastoraat.
Zondag 28 november - Werelddiaconaat, Moldavië advent
In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot
overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenla:nd om geld te
verdienen of hebben troost gezocht in de alcohol. Kinderen zwerven op
straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en
liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden
en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het
projectnummer 'W 013830'.
Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Minke Stork
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OPBRENGST COLLECTES
12 september
19 september
26 september
3 oktober
10 oktober
10-10-2021.
17-10-2021.

€ 31,50
€ 96,15
€ 81,50

Missionair werk
Kerk
Zending

Kerk (afscheidsdienst) € 249,50
JOP
€ 51,00
Kerk
€ 34.50
Kerk
€ 33.60

Dag gemeenteleden,
Het ponkje lopen is nog niet opgepakt. Aan het einde van de dienst
wordt er gecollecteerd door middel van 2 schalen die bij de uitgang
staan.
Bent u niet aanwezig, maar u wilt toch een bijdrage geven,
dan kunt u dit overmaken op de rekeningnummers, zoals u die
vindt op pagina 2 van Kerknijs.
Hartelijke groet,
de diaconie

Vaste Vrijwillige Bijdrage voor de kerk
Van de boekhouder
Nu het einde van het jaar in zicht komt, verzoek ik de gemeenteleden die
hun vaste vrijwillige bijdrage nog niet (helemaal) hebben betaald dit
alsnog te doen, zodat ik op tijd de boeken af kan sluiten.
Alvast bedankt.
Klaas Braaksma
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Vaste Vrijwillige Bijdrage voor de zending
Het is al weer herfst.
Bij deze 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
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KERKELIJKE STAND
De bloemengroet
De bloemen zijn de afgelopen maanden gebracht bij
de volgende gezinnen.
Fam. P. Wassenaar, G. van Swietenstraat 42
Mw. T. Koopmans-Jongsma, Hofsleane 30A, Berlikum
Fam. S. Vellinga, Oosteinde 74
Dhr. A. Sijtsma, Noordeinde 1B
Fam. S. Meijer, G. van Swietenstraat 9
Mw. E. Hoogerhuis-Jansen, Middelweg West 245
Mw. J. Wassenaar-Overal, G. van Swietenstraat 42
Fam. A. van Alfen, Van Wijngaardenstraat 7A
Dhr. S. Vellinga, verblijft in Dokkum
Namens iedereen bedankt voor de bloemen en het bezoek.
Groet, Tietie Klaver
Herhaalde oproep - Wie wil de bloemencommissie komen versterken?
Eén keer per maand de bloemen verzorgen; bloemen halen, ze in de
kerk zetten, en een bezoekje afleggen aan degene die ze krijgt.
Is er iemand die met ons meedoet? Dan graag even een telefoontje
naar Tietie Klaver, 491798.
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Verhuizingen
Per 20 oktober willen wij ons uitschrijven bij de PKN te Sint-Jacobiparochie.
We zijn per 1 augustus 2021 verhuisd met ons gezin naar Menaam.
We willen jullie en de kerkgemeenschap in Sint-Jacobiparochie hartelijk
bedanken voor de afgelopen 22 jaar waarbij we een fijne plek hebben gehad
in het dorp. Het gaat jullie allen goed.
Ons nieuwe adres is Greate Buorren 39, 9036 ME Menaam
Met vriendelijke groet,
Frans, Joukje, Geertje en Nynke Zuidema, Westeinde

Verjaardagen 70+
3 november 1949
4 november 1929

12 november 1950
19 november 1951

mw. C. Schuiling-Dijkstra, Oosteinde 30, 9079LC
mw. Sj. Houtsma-op de Hoek,
Saltryperlaan 1 - 107, 8861VD Harlingen
mw. H. Sijtsma-de Boer, Oudebildtdijk 831, 9079NE
dhr. D. Buurstra, G. van Saksenstraat 38, 9079KH
mw. A. Hemrica-Streekstra, Zuideinde 14, 9079LN
dhr. J. Hoitinga,
Oudebildtdijk 1018, 9075NK Westhoek
dhr. J. Wobbes, Eikenstraat 9-3, 8924JA Leeuwarden
mw. T. Klaver, G. van Tuinenstraat 30, 9079MJ

28 november 1951
29 november 1946

dhr. A. Sijtsma, Noordeinde 1B, 9079LK
dhr. J. Kooistra, Hofstraat 9, 9079MC

8 november 1939
8 november 1945
11 november 1937
11 november 1948

Zieken
Mw. J.F. Sijtsma-Kamstra
Noorderbreedte Revalidatie, Afdeling 7, Kamer 38
Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden
Dhr. S. Vellinga
De Schokker 17, De Waadwente
Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum
[21]

Samen, voor elkaar en met elkaar!
Jouw inzet kan het verschil maken.
Vind jij het belangrijk dat er in onze kerk voor de kinderen en jeugd leuke
dingen worden georganiseerd waardoor zij kunnen leren over geloof en
Bijbel? Zoals de kinderkerk, de clubs voor verschillende leeftijdsgroepen
en andere activiteiten zoals spellen-avonden of gezellige uitjes?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij kunnen je hulp goed gebruiken. Meld je
dus aan om al die activiteiten voor onze jeugd mogelijk te blijven maken.
Samen kunnen we kijken hoe we met jouw inzet de activiteiten kunnen
verdelen.
Bel met de jeugdcentrale, Elène de Groot: 06 38385788

Uitzendrooster Radio Eenhoorn
De uitzending begint om 9.30 uur.

Vanuit de studio in Menaam.
31 oktober
7 november
14 november
21 november

ds. J. Bakker, Stiens
ds. J. Lindeboom, Minnertsga
ds. J. Wielinga, Dronrijp
ds. J. van Olffen, Menaldum

Diensten Beuckelaer,
Sint Annaparochie
wanneer
31 oktober
7 november
14 november
21 november
28 november

wie
P. Luehof
P. Knijff
ds. F. Visser-van Enkhuizen,
- Heilig Avondmaal J. Helfferich
P. Glas
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kerkenraad
Protestants
Protestants
Nij Altoenae
Protestants
Protestants

VOOR DE JEUGD

Club
voor de jeugd

TIENERKERK
Vanaf 12 tot en met 16 jaar

Voor jou organiseren we ‘kerk’ net
even anders!

Hallo jongens en meiden,

Een aantal keer per jaar organiseren
we voor tieners een bijeenkomst of
activiteit die helemaal speciaal voor
jullie is gemaakt.
Je weet hoe een kerkdienst verloopt;
met zingen, bidden, een preek, lezen
uit de bijbel. Je kent het wel. In de
tienerkerk doen we het anders!
In de tienerkerk ben je met andere
tieners samen en gaat het over
onderwerpen die jullie aanspreken.
En dat kan zelfs tijdens een leuke
activiteit.

Ieder jaar organiseren we
de club voor jullie. Voor
verschillende leeftijden
hebben we eigen groepen.
Dat doen we dit jaar
natuurlijk ook weer!

Tienerkerk op 28 november
Op zondag 28 november, 10.00 uur
organiseren we voor jullie een
buitenactiviteit. Terwijl de anderen
bij de kerkdienst zitten, zijn jullie
lekker buiten actief. Natuurlijk komen
er tijdens de activiteit ook zaken aan
de orde m.b.t. kerk en geloof.
Verstandig om dan, net als een
pelgrim, lekkere wandelschoenen aan
te hebben.
Het is natuurlijk het leukst als jullie
er allemaal zijn. Want voor jou is het
leuker dat de anderen er zijn en voor
de anderen is het leuker als jij er
bent! Met elkaar is het gezelliger en
gebeurt er meer.

Op de clubs gaan we weer
actief met elkaar aan de
slag! We komen gezellig bij
elkaar en praten over het
geloof en de verhalen uit de
Bijbel. We knutselen, doen
spellen en ….. nog veel meer!

Het afgelopen jaar moest
het allemaal wat anders of
kon er niet zoveel door
corona. Daarom zijn we blij
dat we nu weer kunnen
starten met de club.

Natuurlijk krijgen jullie
binnenkort een uitnodiging
met de datum en tijd van de
club-avond voor jouw
leeftijd.

Dus zet 28 november alvast in je
agenda!
[23]
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- Uitnodiging Bijzondere gemeentemiddag
Op 3 oktober hebben we afscheid genomen van ds. Visser. Daardoor is onze
gemeente vacant. We moeten als kerkelijke gemeente nu nadenken en
besluiten op welke manier we de vacante plek gaan invullen.
We hebben u eerder geïnformeerd dat dit ook geldt voor de gemeentes van
St. Anna en Vrouwbuurt. En dat voor alle drie geldt dat er sprake is van
krimp en vergrijzing. Daarom wordt er gezocht naar meer samenwerking
met elkaar.
Ook moeten we keuzes maken in het beroepen van een dominee en/of het
aanstellen van een kerkelijk werker.
Wij willen daarover met onze eigen leden in gesprek. Wij willen u
informeren, de gelegenheid geven om uw inbreng te geven en om vragen te
stellen.
Daarvoor organiseren we een bijzondere bijeenkomst voor onze leden.
Ds. Netty de Jong-Wiersma, Sneek zal deze bijeenkomst met een inleiding
openen. Daarna gaan we als gemeente met elkaar in gesprek. Het is op:
Zondag 28 november
15.00 uur
Kerkzaal ‘t Beerdhuus
Legt u deze datum vast in uw agenda?
Wilt u alvast nadenken over wat u belangrijk vindt voor onze gemeente?
En wilt u alvast nadenken over hoe u het samenwerken met onze
buurgemeentes zou willen zien?
We willen ook graag de inbreng van onze leden met jonge gezinnen.
Tijdens de bijeenkomst is er daarom kinderoppas.
We hopen dat er veel mensen aanwezig zullen zijn, zodat we sámen verder
kunnen bouwen aan een toekomstbestendige gemeente!
De kerkenraad
[25]

Kerstactie voor de minima 2021
Met ingang van 1 januari 2018 is Gemeente Het Bildt samen met die van
Menaldumadeel, Franekeradeel en (gedeeltelijk) Littenseradeel opgegaan in
Gemeente Waadhoeke. Als gezamenlijke kerken hebben we besloten de kerstactie
voor minima ook in 2021 te organiseren. Deze actie is echter alleen bestemd voor
bewoners die binnen de gemeentegrenzen van onze voormalige gemeente Het
Bildt wonen. Onafhankelijk van het feit of zij wel/niet lid zijn van een kerkelijke
gemeente.
Als u tot één van de volgende categorieën behoort en zelfstandig woont in de
voormalige gemeente Het Bildt dan komt u voor een bijdrage in aanmerking;
1. U bent alleenstaand, woont zelfstandig en bent 21 jaar of ouder en geen
student. Uw netto maandinkomen bedraagt € 1079,- of minder.
2. U vormt een eenoudergezin en heeft een netto maandinkomen van
€ 1079,- of minder.
3. U vormt een echtpaar of bent samenwonend (met of zonder kinderen)
met een netto maandinkomen van € 1542,- of minder.
4. U heeft alleen een AOW uitkering (zonder extra pensioen).
Als u een bijdrage wilt ontvangen moet u dit vóór 1 december as. kenbaar maken
door het antwoordstrookje in te vullen en op te sturen. Als u onder één van de
bovenstaande categorieën valt en u aanmeld om een bijdrage te ontvangen dan
gaat u tevens akkoord met het registreren van uw persoonlijke gegevens. Uiteraard
worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en na gebruik vernietigd. U kunt het
ingevulde strookje (zie volgende pagina) opsturen naar Diaconaal Team
Protestantse Gemeente, Van Harenstraat 67, 9076 BT St. Annaparochie.
Behoort u niet zelf tot één van bovenstaande categorieën, maar kent u misschien
mensen die voor een bijdrage in aanmerking komen, geef hen dan een tip door ze
bijvoorbeeld een kopie van dit bericht te geven.
Het doet ons ook goed om te ervaren dat zowel particulieren als bedrijven deze
actie elk jaar een warm hart toedragen en geld geven waardoor dit initiatief
mogelijk wordt gemaakt. Daarom vragen wij opnieuw aan mensen die het qua
inkomen wat beter hebben in onze samenleving om ons te helpen deze actie ook
dit jaar weer tot een succes te maken. Nadrukkelijk wordt ook bedrijven gevraagd
een handje te helpen. Steun onze actie door uw bijdrage te storten op
bankrekening NL21RABO 0149880294 van de Diaconie Protestantse Gemeente te
St. Annaparochie o.v.v. ‘Kerstactie minima’.
Met z’n allen kunnen we er voor iedereen een mooi Kerstfeest van maken.
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Antwoordstrook s.v.p. langs deze lijn afknippen en voor 1 december
sturen naar bovenstaand adres
----------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
Adres:
Postcode woonplaats:
Ik val onder de categorie:

1

2

3

4

(graag omcirkelen)

Ik moet met ….. volwassenen rondkomen van 1 minimum inkomen
Ik heb ….. minderjarige inwonende kind(eren).

Beste lezers,
Ook altijd zo nieuwsgierig naar de inhoud
van het Kerknijs? Wij worden regelmatig
verrast, doordat een bijdrage precies op een
pagina past, of dat het juist maar niet
passend te krijgen is. Maar, ook deze keer was het weer een leuke klus
en we wensen jullie allemaal veel leesplezier!
Volgende Kerknijs
Het volgende Kerknijs verschijnt D.V. zaterdag 27 november as.
Kopij graag uiterlijk zondag 21 november inleveren bij Carien
Mennegat-Zwaan via kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com,
tel. 412770.
Wij laten ons graag verrassen!
Hartelijke groet van de redactie.
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Ik ben er en zal er altijd zijn
“Ik ben er al de dagen van uw leven
En zal in alle omstandigheden bij u zijn
In blijdschap, maar ook in verdriet en pijn”
Zegt Jezus, Die ons met liefde wil omgeven.
Hij zal er zijn als u geen uitkomst meer ziet
Vertrouw dan op Hem, Hij laat je niet alleen
Hij draagt u door moeilijke tijden heen
En weet van al uw problemen en verdriet.
Wat een troost om dit te mogen weten
Dat God altijd met ons mee zal gaan
En dat we er nooit alleen voor staan
Dat Hij ons ook nimmer zal vergeten.
Daarom hebben we niets te vrezen
Want God gaat met ons door dit leven
Hij wil ons alle hulp en bijstand geven
Zijn naam zij geloofd en geprezen.
(woorden uit de Bijbel)
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Aangedragen door een gemeentelid

