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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     T. Meindertsma, tel. 491882 

      meindertsma.tine@gmail.com  

Bezoekwerk      H. de Haan-Bilker, tel. 491759 

           hannekebilker@hotmail.com  

Ledenadministratie en  K. Braaksma, tel. 491882 

boekhouding     adm.pkn.sintjacob@gmail.com 

 

Koster  - december  Willem Beimers, tel. 491705 

  - januari   Brand de Haan, tel. 491856 

 

Rekeningnummers 

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 

 

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 

mailto:meindertsma.tine@gmail.com
mailto:adm.pkn.sintjacob@gmail.com
http://www.pknsintjacobiparochie.nl/
mailto:liturgiepknstjacob@gmail.com
mailto:tietie.klaver@hotmail.com
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KERKDIENSTEN december 
 

 

28 november  

1e advent 

11.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. J.P. van Olffen, Menaldum 

T. Meindertsma 

1e Werelddiaconaat, 2e Kerk 

   

  5 december 10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Ds. J. Lindeboom, Minnertsga 

B. Koopal 

Zending 

12 december 

11.00 uur!! 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Ds. J. Bakker, Stiens  

D. Wijbenga 

1e Binnenlands diaconaat, 2e Kerk 

19 december 10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Dhr. A.T. de Gorter, Harlingen 

B. Koopal 

1e JOP, 2e Kerk 

24 december 

Kerstnachtdienst 

Groate Kerk 

21.30 uur 

Door 

Collecte 

Ds. Joh. Bakker, Stiens 

Commissie Kerk en Dorp 

voor de onkosten 

25 december 10.00 uur 

Collecte 

Kerstcommissie 

Kinderen in de knel 

26 december 10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. P. Beintema, Dokkum 

L. Buurstra-Smits 

Kerk 

31 december 

Oudjaarsdag 

19.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Douwe de Haan, preeklezer 

T. Meindertsma 

Kerk 

 

 

 

De diensten van januari  

vindt u op pagina 27. 
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KINDERKERK  

 
28 november - Binke Koopal 
1e advent - Lucas 1:5-25 
Wacht eens… 
De priester Zacharias brengt in de tempel een offer 
aan de Heer. Er verschijnt een engel die hem 
vertelt dat Zacharias en zijn vrouw Elisabeth een kind zullen krijgen: 
Johannes. Zacharias is met stomheid geslagen. 
 
5 december - Liesbeth Buurstra  
2e advent - Lucas 1:26-38 
Waar kom je vandaan? 
De engel Gabriël komt bij Maria. Hij vertelt haar dat ze een zoon zal 
krijgen en hem Jezus moet noemen. Hij zal Zoon van de Allerhoogste 
genoemd worden en koning zijn over Israël. 
 
12 december - Yda de Groot  
3e advent - Lucas 1:39-56  
Voel jij dat ook?  
Maria gaat op bezoek bij haar tante Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet 
van Maria hoort, maakt haar kind een sprongetje in haar buik. Maria zingt 
een lied over ‘de wereld andersom’: God maakt kleine mensen groot en 
grote mensen klein.  
 
19 december - Elene de Groot 
4e advent - Lucas 1:57-80 - De toon is gezet.  

Het kind van Elisabeth en Zacharias 
wordt geboren. De buren willen hem 
Zacharias noemen, net als zijn vader. 
Maar Elisabeth en Zacharias laten 
weten dat hij Johannes moet heten, 
zoals de engel het heeft gezegd. Op 
het-zelfde moment wordt de mond 
van Zacharias geopend en zingt hij 
een lied voor de Heer. 

 
26 december en 2 januari - geen kinderkerk 
 
  9 januari - Evelyn Beimers   16 januari - Binke Koopal 
23 januari - Tjitske v.d. Wal   30 januari - Liesbeth Buurstra  
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TER OVERDENKING  

 

Geboren onschuld, kerstmeditatie 

We kunnen er niet om heen. Het kerstfeest komt er aan. Kerst, het midwinter-

feest van de christelijke kerk. Als de dagen op hun kortst zijn. Als de zon 

zich weer gaat wenden. Midden in de winter, vieren wij het licht van de 

natuur en daarin en daarachter de bron van het licht, God zelf. 

 

Kerst vieren is een natuurlijke zaak. Maar het is ook een diep menselijke 

aangelegenheid. Onze grote feesten komen voort uit een menselijke behoefte. 

En het verhaal van Kerst, de geboorte van een kind, raakt ieder mens, in 

welke omstandigheid je ook verkeert, in wat voor situatie je ook leeft. 

Want een kind – zo zijn we allemaal begonnen. Hoe oud een mens ook is of 

worden kan, we zijn allemaal kind geweest. Het kind staat symbool voor het 

begin, het ongecompliceerde begin, maar ook het ongeschonden en 

onbezoedelde begin. Het kind betekent de ‘geboren onschuld’. 

 

Het is niet toevallig dat Kerst een feest van nostalgie is. Heel veel van onze 

kerstsfeer is gebaseerd op beelden en ervaringen van vroeger, op gekoesterde 

tradities en op warme herinneringen. En wat dan heel menselijk is, is dat we 

die herinneringen bijkleuren. Vroeger, toen was het altijd wit met Kerst; 

vroeger, toen was er zo’n echt kerstgevoel, met kaarsjes in de kerk, een 

sinaasappel en een boekje, en met tenminste echte Kerstliederen. Het is net 

alsof we met onze hedendaagse kerstsfeer proberen iets van die kinderlijke 

onschuld terug te beleven. Maar we ontdekken ook, dat dat eigenlijk niet 

meer gaat. Wat dan weer de reden is, dat onze Kerst vandaag de dag vaak 

tegenvalt. Het is toch niet meer zo als vroeger… 

 

Het Kerstgevoel. Als het er is, duurt het maar even. Want we weten allemaal 

dat het gewone leven al gauw zijn voortgang weer neemt. We ervaren soms 

pijnlijk dat al dat gewone – maar wat is gewoon? – zowel in de grote wereld, 

als in ons eigen kleine leven, gewoon doorgaat. Die ruzie in het gezin, die on-

enigheid in de familie, die gevoelde of soms onderhuidse spanning. Ze zijn 

niet zomaar weg, we nemen ze mee aan het Kerstdiner, hoe pijnlijk dat ook 

is. 

Er zijn mensen die verzuchten, laten we de Kerst maar overslaan. Zoals je 

ook op kunt zien tegen een verjaardag – de eerste keer alleen – of een andere  

gelegenheid die door anderen als een hoogtepunt wordt gezien.  
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En toch. Dat zou jammer zijn. Jij kunt Kerst wel overslaan, maar Kerst slaat 

jou niet over. Dat is precies de betekenis van dit natuurlijke, menselijke feest. 

Het feest dat zoveel zegt als: er is altijd een nieuwe begin mogelijk. Want dat 

is ook de boodschap die in de geboorte van het kind meekomt. 

 

Maar nu moeten we er ook nog iets anders bij betrekken. Iets dat deze ge-

boorte bijzonder maakt, dat er voor zorgt dat deze geboorte, die goedbe-

schouwd ieder mens geldt, een uniek karakter geeft. Want in de geboorte van 

het Kerstkind, van Jozef en Maria, wordt God zelf opnieuw geboren, mens 

onder de mensen, begonnen als een kind. Gods liefde verschijnt op aarde in 

de gedaante van een kind. 

Het is en blijft een wonderlijk verhaal, dat natuurlijk alleen kon ontstaan ach-

teraf. Toen de mensen kennis hadden gemaakt met Jezus, met zijn leven en 

zijn werken; toen pas ontstonden de verhalen rond zijn geboorte. Want de 

‘geboren onschuld’, was inmiddels de ‘vermoorde onschuld’ geworden. Zijn 

leven liep stuk op het kruis. Het leek dood te lopen in het graf. Maar juist 

daar en toen deden zijn vrienden de ervaring op: er is altijd een nieuw begin 

mogelijk. 

 

Het is precies hetzelfde als in de Kerstverhalen doorklinkt. Dat is de beteke-

nis van Kerst. Als het erop aankomt, zal het Licht overwinnen, het Licht dat 

God zelf is. God uit God, Licht uit Licht. 

Daarom komt de hele wereld op kraamvisite. Hoog en laag. De drie wijze 

koningen uit het Oosten, maar ook de herders van het veld.  

Daarom is Kerst het feest van de vreugde en van het lied. Engelenkoren in de 

nacht, en herders die het lopende vuurtje verder brengen. 

En daarom is Kerst het feest van de vrede en van de genade. Gods 

welbehagen en vrede op aarde… 

 

Wat geldt in het verhaal van Gods geboorte op aarde, dat geldt ook voor onze 

geboren levens en voor ieder kind dat in deze wereld geboren wordt: Als het 

erop aankomt, zal het Licht overwinnen. Daar houden we aan vast. Daardoor 

word je zelf vastgehouden. En dat geeft de moed om zelf tekenen van licht te 

verspreiden, te delen met elkaar, om het licht in deze donkere wereld binnen 

te dragen en verder te brengen. Zodat we zelf Kerstkinderen worden. 

 

Gesegende Korsttydsdagen en een goed nijjaar toewinst!  

Bert Altena 
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VAN DE KERKENRAAD 

 

In november vergaderde de kerkenraad twee keer. 

De eerste keer als kleine kerkenraad en de tweede 

keer als grote kerkenraad. Beide keren hadden we 

een interim voorzitter die allebei de vergadering 

prima leidden. 

 

Van de kleine kerkenraad: 

Lideke Buurstra opende de vergadering met het lezen van een fragment uit de 

overdenking die ook in het Kerknijs van november te lezen viel: God is een 

burcht. Geborgenheid enerzijds en verschansing anderzijds.  

Daarna volgde het erbij behorende gebed.  

 

Ook deze vergadering volgen we de agenda: 

• Het is weer tijd voor het doornemen van de begrotingen. Eerst in eigen 

geledingen (kerkrentmeesters en diaconie) en daarna in de kerkenraad, 

zodat de begrotingen voor de daarvoor gestelde datum in het systeem 

kunnen worden ingevoerd. Om dit voor elkaar te kunnen krijgen, moet 

er begin december weer worden vergaderd. De nieuwe vergadering - 

grote kerkenraad i.v.m. goedkeuren begroting en  terugblik op en 

evalueren  van de gemeentemiddag - wordt vastgesteld op 6 december. 

• De notulen van de vorige twee vergaderingen worden goedgekeurd. 

Elke vergadering kijken we vooruit naar de vieringen die aanstaande 

zijn. Dat doen we ook nu weer en dan komt de vraag of het avondmaal 

aan dominee Dondorp doorgegeven is. Als de liturgie de dinsdag daar-

op binnenkomt, blijkt dat we dat niet gecommuniceerd hebben, maar 

gelukkig is er voldoende tijd om dominee Dondorp in te lichten. 

Meteen volgt er overleg met de preekvoorziening en zo wordt afgespro-

ken dat bijzonderheden bij diensten in de herinneringsmail naar de 

predikant worden meegenomen. Als er inhoudelijk iets moet worden 

gecommuniceerd, zal de scriba dat voor haar rekening nemen. Omdat 

de taakbeschrijvingen nog vers in het geheugen liggen, weten we dat dit 

punt onvermeld bleef. Meteen even aanpassen dus, zodat het duidelijk 

op papier staat. 

• Dominee Bakker heeft te kennen gegeven dat hij graag eens aanschuift 

bij een kerkenraadsvergadering. De scriba zal de data doorgeven en ook  



[8] 

 

 

 

zal hij van elke vergadering de notulen ontvangen, zodat hij op de 

hoogte is van waar we ons mee bezig houden. 

• Het preekrooster van 2022 is klaar. Bijna alle diensten zijn ingevuld en 

wat nog open staat, is misschien in te vullen door eigen mensen. Hier en 

daar wordt nog een aanpassing gedaan en dan kan het preekrooster 

terug naar Carien Mennegat. Wij zeggen haar ook vanaf hier heel harte-

lijk dank voor alle tijd en moeite die zo’n zoekproces naar predikanten 

kost. Wie zelf ooit preekvoorziener is geweest, weet dat die zoektocht 

niet makkelijk is. Coby Swart verzorgt de mailing naar predikanten en 

ook haar zijn we zeer erkentelijk voor al dat werk achter de schermen 

dat er toch maar mooi voor zorgt dat we elke zondag een voorganger 

hebben. 

• Binke Koopal en Tine Meindertsma hebben een gesprek gehad met ds. 

J Bakker uit Stiens die het pastoraat op zich gaat nemen nu we vacant 

zijn. Doelgroep zijn de zeventigplussers maar iedereen die graag een 

bezoek of gesprek wil kan dit kenbaar maken aan de scriba. Zij geeft dit 

door aan ds. Bakker die dan zelf een afspraak maakt. De lijst met 

namen - voorzien van telefoonnummers - is al gemaakt en geprint en 

zal bij dominee Bakker worden gebracht. Inmiddels weten we dat 

dominee Bakker al begonnen is met de pastorale ondersteuning, want 

de week daarop werden we al in het dorp staande gehouden en gaven 

mensen aan dat ze blij waren met het bezoek. Dat is fijn om te horen, 

want in deze tijd van weer oplopende coronacijfers en de daarbij be-

horende maatregelen, is een bezoekje vaak  goud waard. 

• Binke Koopal heeft contact gehad met de jeugdouderling van Sint Anne 

om eens te horen of we kunnen aanschuiven met sommige zaken wat de 

jeugd betreft. Sommige groepen zijn heel klein en dan kan het wense-

lijk/leuk zijn voor de jeugd om eens bij de buren aan te schuiven. De 

jeugdouderling vertelde Binke dat ze in St. Annaparochie niet meer 

vaste clubdata  hebben, maar het vooral zoeken in projecten. De jeugd-

ouderling zal het  voorleggen aan de kerkenraad en dan horen we weer 

van elkaar. We spreken in de vergadering af dat we niet alles  zelf hoe-

ven te doen. We kunnen ook iemand inhuren. Dat zou voor ons eigen 

dorp kunnen maar misschien ook wel voor meerdere dorpen van Waad- 
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hoeke. U merkt het al, we kijken in dezen al wat breder omdat dat wel-

licht positief kan uitpakken voor onze jeugd en de jeugd van buur-

gemeentes. 

• We zijn ervan overtuigd dat “de Opstap” een belangrijke functie vervult 

in het dorp. Het is goed dat er communicatie is tussen de  diaconie en 

de Opstap gezien beider sociale rol. Om op de hoogte te komen van 

activiteiten moet je vooral Facebook volgen. Ook komt er binnenkort 

weer een glossy uit. 

• Nu het Blommeskuurtsy stopt gaat de bloemengroetcommissie op zoek 

naar een nieuw adres. Dat is inmiddels al geregeld en de bloemen 

worden in 2022  bij Martha’s Bloemenwinkel in Minnertsga gehaald. 

• Als vast punt hebben we voortaan “Vanuit de gemeente” op de agenda. 

Dan bespreken we de zieken en de mensen die extra aandacht 

verdienen. Een mooi moment om zicht te krijgen op wat er speelt en om 

dit aan elkaar en indien gewenst aan derden door te geven (kaarten- en 

bloemengroet, dominee Bakker). 

• Nu Froukje Offinga heeft aangegeven te willen stoppen moeten de 

jeugdclubs op zoek naar iemand die  zin heeft om mee te helpen bij de  

jeugdclubavonden. We hopen dat ze daarin zullen slagen, want het is 

geweldig om te weten dat er in onze gemeente nog jeugdclubs zijn en  

dat vooral omdat mensen bereid zijn hun steentje bij te dragen aan dit 

belangrijke werk. 

• De diaconie heeft altijd een drukke novembermaand omdat er dan 

gewoon veel activiteiten zijn die voorbereid en/of uitgevoerd moeten 

worden: actie minima, kerstpakketten voor de  70+ groep (bij Aigen-

arigheden gehaald), Avondmaal, Eeuwigheidszondag. Fijn dat Minke 

Stork hier en daar blijft meehelpen. Er wordt geopperd om volgend jaar 

de kerk bij Allerheiligen open te stellen voor inwoners van het dorp en 

misschien kan aan Dankdag voor gewas en arbeid een actie worden 

gekoppeld waarbij mensen goederen mogen brengen die dan naar een 

bepaalde doelgroep gaan. Iets om te onthouden als de plannen voor 

2022 op tafel komen. 

• Verschillende geledingen willen hun bankzaken graag regelen bij de 

Regiobank omdat ze daar nog terecht kunnen met contant geld. Nu  
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maar hopen dat dat gaat lukken. 

• De kerkrentmeesters hebben vergaderd en sommige zaken verdienen 

het om opnieuw tegen het licht gehouden te worden. Er is afgesproken 

om voortaan iedereen die met een taak stopt het boeket van de zondag 

te geven en niet langer een bos bloemen en een attentie. De scriba heeft 

dit inmiddels in de taakbeschrijving die hoort  bij het nieuwe 

beleidsplan opgenomen. Er zijn weer nieuw ingekomenen bezocht, en 

omdat Douwe Wijbenga heeft aangegeven wel eens te willen stoppen 

als kerkrentmeester omdat hij die functie al heel lang vervult, gaat de 

commissie  in 2022 op zoek naar een nieuw lid. 

• Een aantal agendapunten wordt naar de volgende vergadering 

overgeheveld, want de tijd zit er weer op en sommige kerkenraadsleden 

moeten de dag erna weer vroeg uit de veren. 

• Na de rondvraag sluit Binke Koopal de vergadering met het voorlezen 

van een vers uit het groene liedboekje. Het  gaat over  ”Zorg voor de 

aarde”.  Het eerste vers luidt: De Heer heeft ons tot ons behoud, 

de goede aarde toevertrouwd, om zorg te dragen voor elkaar, en oogst 

te hebben ieder jaar. 

 

 
www.protestantsekerk.nl/thema/visienota-van-u-is-de-toekomst/  
 
De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die 
voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag 
kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke 
woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote 
verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet 
organiseren, je ontvangt ze.  
 
De kerk is bij uitstek een plek  
van zulke verrassingen. Ervarin-  
gen die je dankbaar stemmen.  
Liefde en genade van God wor- 
den ons aangezegd. Wat er ook  
is gebeurd of aan welk kwaad  
je ook debet bent, je mag uit ge- 
nade opnieuw beginnen. In de  
kerk leven we van wat we ont- 
vangen. Genade is de grondtoon.  
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Van de grote kerkenraad:  

 

Nu Lideke Buurstra, Elène de Groot en Anna Kuik zich wegens persoonlijke 

omstandigheden hebben moeten afmelden, vergaderen we met een wat 

minder grote bezetting. Fijn dat iedereen heeft meegedacht en meegeholpen 

aan het voorbereiden van de agendapunten die vanavond ter tafel komen 

zodat we weten hoe iedereen over bepaalde zaken denkt. 

 

Anneke Keizer opent de vergadering met het voorlezen van een stukje uit het 

dagboek “Dicht bij Jezus”. Het gaat over angst voor… de toekomst. Jezus wil 

bij je zijn. In het gebed dankt ze voor wat we dagelijks ontvangen en spreekt 

ze uit dat we onze zorgen en noden bij God kunnen neerleggen. Anneke 

loodst ons vandaag door alle agendapunten heen. 

 

Hoofdmoot van onze vergadering is “De toekomst van de kerkelijke 

gemeente van St. Jacobiparochie”. Dit thema is grondig voorbereid door een 

vijf mans tellende werkgroep en iedereen heeft alle stukken kunnen lezen en 

kunnen bestuderen. We spreken onze dank uit aan de werkgroep die dit 

thema zo goed heeft voorbereid en helder heeft weten weer te geven.  Dat 

maakt ook dat we er vanavond positief en constructief over kunnen praten. 

We spreken af dat we deze positieve lijn naar de gemeentemiddag willen 

doortrekken. Concreet betekent dit dat we uitgaan van positief gestelde 

vragen. Dat betekent niet dat we geen oog hebben voor de negatieve zaken 

die ongetwijfeld ook kunnen spelen maar ons uitgangspunt is dat we de 

kansen willen onderzoeken. 

 

Daarom wordt er afgesproken dat de volgende vragen aan de orde komen:  

• Wat heeft onze gemeente nodig? (Wat zoeken wij in een 

dominee/kerkelijk werker?) 

• Hoe zou samenwerking met buurgemeentes daarbij kunnen helpen? 

• Waarin kunnen we en willen we samenwerken?  

We leggen op de gemeentemiddag uit dat – nu er in twee gemeentes van de 

combinatie - een vacature is, dit  het moment  is om eens uit te zoeken of en 

hoe we kunnen samenwerken. Wat vooropstaat is dat we een zelfstandige 

gemeente willen blijven - We zijn blij met de eigenheid en saamhorigheid van 

onze gemeente en willen die behouden. - en dat we in ons eigen dorp 

kerkdiensten willen blijven houden. Maar zou samenwerken iets bijzonders 

kunnen opleveren?                                            … Lees verder op pagina 14…                                                                                                               
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Uw scriba heeft nog even zitten dubben of ze nu wel of niet de reacties 

vanuit de kerkenraad nu al  moet prijsgeven, maar ze heeft ervoor 

gekozen dit toch te doen. U hoeft zich hier niks van aan te trekken en 

moet ten allen tijde uw eigen reactie formuleren maar u heeft er ook recht 

op om te weten wat er in de kerkenraad leeft m.b.t. dit thema.  

 

Wat heeft onze gemeente nodig?  

(Wat zoeken wij in een dominee/kerkelijk werker?) 

Iemand die Bijbelkennis heeft/onderwijs kan geven in de bijbel. 

Iemand met een luisterend oor en iemand die makkelijk/sociaal is in 

de omgang met mensen. Niet te zakelijk. 

Ruimte voor andere vormen van geloofsbeleving; vieringen alleen, 

daar komen de jongeren niet voor. We moeten de jongeren wel 

binden met het oog op de toekomst van de kerk die we zo graag 

willen behouden voor onze gemeente en gemeenschap in ons eigen 

dorp. 

Kerk en dorp functie: thema’s in de samenleving moeten aan de 

orde gesteld blijven. 

 

Hoe zou samenwerking met buurgemeentes daarbij kunnen helpen?  

Waarin kunnen we en willen we samenwerken?  

Dan kunnen we inzoomen op kwaliteiten, op verschillende 

kwaliteiten. Het zou meer kwaliteit kunnen opleveren. Sommige 

zaken als bijbelcafé kan gemeente overstijgend worden aangeboden. 

Dat is meerdere vliegen in één klap en levert tijdwinst op, zodat er 

meer ruimte komt voor andere taken. Sommige jeugdgroepen zijn 

klein en dan kan samenwerken met buurgemeentes aantrekkelijk 

zijn.  

Ook zou er dan aan een groter project gewerkt kunnen worden of 

iets samen inhuren. 

Je kunt niet in de toekomst kijken, maar als je je nu al voorzichtig 

begeeft op het pad van de samenwerking, dan heb je tijd om uit te 

zoeken of het veilig en goed voelt en of je ermee door wilt gaan of 

zelfs wilt uitbreiden. Daarmee sorteer je voor op  zaken die mogelijk 

in de toekomst wel een rol gaan spelen (voor ons de krimp/ver-

grijzing) en waarborg je de toekomst van de kerk op het Bildt. 
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Zondagmiddag 28 november, 
15.00 uur 

is er een gemeentemiddag 
in de kerkzaal van ‘t Beerdhuus. 

Het  thema van de middag is 
“De toekomst van onze kerk, crisis of kansen”. 

 
We willen samen nadenken over onze gemeente en 
geloofsbeleving waarbij de volgende vragen opkomen:   

- Waarom willen we zo graag  dat de kerk blijft bestaan?  
- Hoe verder te gaan nu onze gemeente vacant is.   
- Wat zoeken we  in een nieuwe voorganger?  
- Zijn er kansen om samen te werken nu onze 
buurgemeente St. Annaparochie ook vacant is? 

 
Ds. Netty de Jong-Wiersema zal een inleiding houden over dit 
thema. Daarna is er gelegenheid samen de vragen te verkennen 
die met dit thema verband houden. 
 
Dat zijn: 

- Wat heeft onze gemeente nodig?  
   (Wat zoeken wij in een dominee/kerkelijk werker?) 
- Hoe zou samenwerking met buurgemeentes daarbij   
   kunnen helpen? 
- Waarin kunnen en willen we samenwerken? 

 
We hopen op een fijne en gezegende middagbijeenkomst,  
de kerkenraad. 
 
 
 

 
 
 

 Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze middag bij te wonen, maar u wilt wel graag uw ideeën  
inbrengen dan kan dat door die te delen met de kerkenraad.  
Een mail  of briefje – graag voor eind november - naar de scriba volstaat.  



[14] 

 

 

Zou samenwerken ons kunnen inspireren? Zou het zo kunnen zijn dat we – 

als we niet gaan samenwerken - misschien kansen laten liggen? Vandaar dat 

we een gemeentemiddag organiseren zodat we daar met elkaar over kunnen 

praten. 

 

We spreken af dat Anneke Keizer de gemeentemiddag leidt en wie de notulen 

verzorgt nu de scriba er niet bij kan zijn. Als alle zakelijke aangelegenheden 

ook geregeld zijn, is er tijd voor de andere agendapunten: 

* Koffiedrinken in de kerk. De kerkenraad had in haar enthousiasme het zo 

mooi bedacht: wekelijks koffiedrinken, maar ze had tot haar schaamte ver-

zuimd om hier vooraf te overleggen met degene die het moeten uitvoeren, de 

kosters. Van hen kwam ook de vraag of we samen kunnen nadenken over een 

invulling die minder klaarzetten en opruimen kost. Dat gaan we zeker doen. 

Wat we nu al weten is dat het zitten aan tafeltjes erg gezellig is en redelijk 

coronaproof, maar dat het de kosters veel tijd kost dit te realiseren. Dat gaan 

we er nu al – zoveel mogelijk - uithalen. In de kerkzaal gaan we voorlopig  

weer naar de oude situatie van stoelen op anderhalve meter zonder tafels. Het 

koffiedrinken vervalt voorlopig vanwege de oplopende besmettingscijfers. 

Wordt vervolgd. 

* Wat de maatregelen i.v.m. de oplopende besmettingscijfers betreft: ander-

halve meter, handen ontsmetten, mondkapje dragen bij binnenkomst, 

het uitgaan en het tussendoor bewegen in de zaal, zo snel en secuur 

mogelijk de ruimtes verlaten, bij klachten thuisblijven. Deze voorzorgs-

maatregelen gelden ook voor andere bijeenkomsten dan de wekelijkse kerk-

dienst. We hoeven geen coördinator aan te stellen en dat gaan we dan ook 

niet doen. We rekenen erop dat iedereen zich bewust is van de zaak en zelf 

verantwoordelijk is. We hopen dat we gevrijwaard blijven van besmettingen 

in onze bijeenkomsten. 

 

Douwe Wijbenga sluit de vergadering kort maar krachtig met de bemoedi-

ging “Geef nooit op!”, een oproep om nooit te stoppen met goeddoen. 

 

6 december, 19.30 uur zien we elkaar weer op de vergadering die met de 

grote  kerkenraad zal zijn, omdat we dan terugkijken op wat er op de 

gemeentemiddag is besproken. We komen dan tot een gezamenlijk document 

dat we meenemen naar de vergadering van de combinatie de week daarop. 
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Van de classis Fryslân kwam het volgende bericht: 
 

Kerk en overheid adviseren u dringend de volgende maatregelen bij uw 

kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten te nemen:  

 * Ontsmet uw handen bij binnenkomst. 

 * Houd de wettelijk verplichte anderhalve meter afstand aan. 

 * Werk met vaste placering en overweeg te werken met reservering  

wanneer er onvoldoende veilige plaatsen zijn.   

 * Draag een mondkapje tijdens verplaatsing. 

 * Beperk het aantal samen te zingen liederen en zing op ingetogen wijze. 

 * Beperk de groepsgrootte van kerkelijke bijeenkomsten die thuis  

plaatsvinden, tot maximaal 4 personen.  

 * Het ventileren van uw (kerk)gebouwen is belangrijk. 

 

Vermijd tweedeling  

Namens de synode heeft synodescriba ds. René de Reuver een indringende oproep 

gedaan tweedeling te vermijden in de samenleving. Ook uit hij grote aarzelingen bij 

het eventueel gebruik in de samenleving van de 2G maatregel waarbij alleen van 

het virus genezen mensen en tegen het virus gevaccineerden toegelaten worden. 

“Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, pleiten wij als kerk voor 

zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar. Laten we elkaar dragen, in onderlinge 

verbondenheid zonder iemand uit te sluiten. Verdraagzaamheid en respect zijn 

geen softe woorden, maar vormen een grote uitdaging. Het roept ons op om het 

met elkaar uit te houden, om elkaars lasten en lastig-heden te dragen. Paulus voegt 

hieraan toe dat we zo de wet van Christus vervullen (Galaten 6:2). Dit vraagt om 

een genadige houding.” 

 

Teleurstelling  

Dat de coronasituatie ons noodzaakt ons opnieuw te gaan houden aan 

verdergaande beperkingen, is een teleurstelling. Ik wens en bid dat God ons in deze 

moeilijke tijden zal dragen en ons helpt elkaar in liefde te dragen en te verdragen.  

Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen;  
daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen 
 en ‘t leven tot in eeuwigheid. (Psalm 133:3 – Oude Berijming)  

 
 
Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de 

Classis Fryslân, Wim Beekman, classispredikant. 
 

 

Z.o.z. wat dat betekent voor onze gemeente. 
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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 

 

 

Wat onze - gemeente Sint-Jacobiparochie - vieringen betreft: 
 

• Wij plaatsen (groepjes) stoelen op anderhalve meter. 

• We drinken voorlopig geen koffie meer voorafgaand aan de vieringen. 

• We ontsmetten onze handen bij binnenkomst. 
 
Wij  vertrouwen erop dat iedereen zich verantwoordelijk gedraagt  (bij 
klachten thuis blijven)  en rekenen erop dat u de anderhalve meter zoveel 
mogelijk respecteert ook als u de kerk verlaat. 
 
U hoeft zich niet op te geven, want we hebben voldoende plek voor iedereen. 
Mochten er veranderingen optreden, dan laten we u dat in de afkondigingen 
weten. 
 
de scriba, Tine Meindertsma 
 

En kleedt u zich boven alles met de liefde, 

die  de band van de volmaaktheid is.  
 

Kolossenzen 3:14 (HSV) 
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VAN DE DIACONIE 

Bijzondere collecten 

 

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. 

 

5 december - Zending  Rwanda -  

Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 

1994, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die 

te maken hebben met hiv en kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen 

worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun 

met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren 

kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er 

nog een hele toekomst voor je.  

 

12 december - Kerk in Actie Diaconaat (Nederland-Advent) - 

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in 

hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden 

van Nederland, vinden ruim 120 uithuisgeplaatste, getraumatiseerde kinderen 

een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder heel 

gewone dorp. De Rudolphstichting steunt in het Jeugddorp alle 

voorzieningen die bijdragen aan het herstel, de ontwikkeling en het welzijn 

van gezinshuiskinderen.  

 

19 december - Jong Protestant (Advent) -  

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo'n zeshonderd 

plaatselijke groepen, mee aan de KerstChallenge, een spel van Jong 

Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In de Kerst-

Challenge kruipen de jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit het  



[18] 

 

 

 

 

Oosten of de herders. Zo ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit 

en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en 

dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt. 

 

25 december - Geef Licht aan vluchtelingkinderen in Griekenland -  

Een gammele tent. Extreme kou of juist de 

ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek 

aan schoon drinkwater, medicijnen, sani-

taire voorzieningen. Maar misschien wel 

het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het 

jarenlange, onzekere wachten. Dat is de 

realiteit waarin duizenden kinderen in 

Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. 

Wij gunnen hen een beter leven! Daarom 

komen we in actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in 

Griekenland. 

 

16 januari -  protestantse kerk, ondersteuning gemeenten -  

Toerusting voor werkers in de kerk. De grootste vrijwilligersorganisatie van 

Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken 

zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrent-

meesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. 

Het is belangrijk dat zij goed toegerust 

aan de slag gaan. Daarom ondersteunt 

de Protestantse Kerk vrijwilligers - 

maar ook professionals - met een groot 

en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee 

kunnen zij hun kennis en vaardigheden 

vergroten, ideeën opdoen en ervaringen 

uitwisselen. 

 

23 januari - Collecte Protestantse kerk, kerk in, van en voor het dorp - 

In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, 

maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de 

Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun 

ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren 

en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken  
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hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen 

te werken met anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn. 

 

30 januari - Jong Protestant, interactief aan de slag met de Bijbel -  

Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score 

bij Sirkelslag, een interactief Bijbelspel van Jong Protestant, de 

jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen het spel 

vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij 

Sirkelslag staan altijd een Bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's 

centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met 

geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans 

om hen betrokken te houden. 

 

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

Hartelijk dank!  

Anneke Keizer-van Vaals 

 

 

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 
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OPBRENGST COLLECTES  

 

17 oktober  Werelddiaconaat                €   48,25 

24 oktober  Diaconie                              €   56,00 

24 oktober  Kerk            €   51,00 

31 oktober  Bildtse minima                     € 101,00 

 

  7 november  Avondmaalscollecte          €   93,60 

14 november  Zending                                 €   77,95 

 

 

 

  

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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KERKELIJKE STAND 

De bloemengroet  

De bloemen zijn de afgelopen weken gebracht bij  

de volgende gezinnen. 

 

Fam. J. Streekstra, Oosteinde 45                                                              

Mw. J. Sijtsma-Kamstra, G. Veenhuizenstraat 55 

Mw. J. Krol-Dirksma, Van Wijngaardenstraat 56 

Dhr. D. Buurstra, G. van Saksenstraat 38 

 

Namens iedereen bedankt voor de bloemen en het bezoek. 

Groet, Tietie Klaver 

 

 

Vervolg - Wie wil de bloemencommissie komen versterken? 
 

Wij als bloemencommissie zijn heel blij dat we mevrouw Jitske Krol in 

ons team mogen verwelkomen. 
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Jubilea 

Dhr. L. Boonstra en mw. A. Boonstra-Wijma, Georg van Saksenstraat 35, 

9079KE te Sint-Jacobiparochie hopen 17 december hun 50-jarig 

huwelijksjubileum te vieren. 

 

Verjaardagen 70+ 

28 november 1951 Dhr. A. Sijtsma, Noordeinde 1B, 9079LK 

29 november 1946 Dhr. J. Kooistra, Hofstraat 9, 9079MC 

 

  2 december 1939 Mw. B.A. Scoop-van der Linde,  

Gijsbert van Swietenstraat 2, 9079LW 

  3 december 1933 Dhr. A.P. Machiela, Kadal 10, 9079KW 

  8 december 1950 Dhr. T. de Jong, Kade 10, 9076DP Sint Annaparochie 

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

13 december 1932 Mw. B. Dorst-Groothof, Westeinde 2, 9079LJ 

18 december 1951 Mw. I.T. de Haan-Veenstra,  

Van Wijngaardenstraat 44 9079KD 

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

 

  5 januari 1942  Mw. L. Bloemhof-Paulusma,  

G. van Saksenstraat 47, 9079KE 

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

  7 januari 1948  Dhr. A.C. van Alfen, V. Wijngaardenstraat 7a, 9079KA 

  9 januari 1942  Dhr. P. Luehof, Geert Veenhuizenstraat 41, 9079KM 

10 januari 1951   Dhr. G. Hoekstra, Broedertrouw 20, 9079KX 

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

19 januari 1947  Dhr. L. Boonstra, Georg van Saksenstraat 35, 9079KE 

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

29 januari 1948  Dhr. W.D. Beimers, G. van Tuinenstraat 39, 9079MH 

 

 

Bedankje 

Beste gemeente, 

Langs deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor al de kaarten en 

bloemen, gekregen tijdens mijn opname in MCL, Noorderbreedte en later bij 

thuiskomst! Dat heeft mij erg goed gedaan. 

 

Hartelijke groet van Jannie Sijtsma-Kamstra 
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Uitzendrooster Radio Eenhoorn   

De uitzending begint om 9.30 uur.  

Vanuit de studio Menaam. 

 

28 november   ds. Speelman, Folsgare 

  5 december  ds. C. Schoorstra, Ternaard 

12 december  majoor F. v.d. Werf, Leeuwarden 

19 december  ds. J. Lindeboom, Minnertsga 

24 december   21.30 uur, kerstnachtdienst,  

evangelist D. Wolbers, Franeker 

25 en 26 december evangelist D. Wolbers, Franeker 

31 december  19.30 uur, evangelist D. Wolbers, Franeker 

 

De diensten voor januari zijn nog niet bekend bij de redactie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diensten Beuckelaer,  

Sint Annaparochie  

 

wanneer  wie       kerkenraad 

28 november dhr. P. Glas    Protestants 

  5 december dhr. M. Elzenga    Vrije Evangelisatie 

12 december dhr. A. de Grijs    Sint-Jacobiparochie 

19 december ds. H.J. Delwig    Vrije Evangelisatie 

26 december dhr. F. de Haan    Vrouwenparochie 

31 december dhr. P. Luehof    Protestants 

  2 januari  dhr. F. de Haan    Protestants 

Lichtpuntjes;  
Soms zijn ze groot, 
Soms zijn ze klein, 

Je hoeft ze niet te zoeken, 
Je kunt ze ook zijn.  
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Uitnodiging voor de Kerstnachtdienst 
 

24 december om 21.30 uur in De Groate Kerk 
 

Met als thema:  “Hoop” 
 

Voorganger: ds. Joh. Bakker uit Stiens 
Met medewerking van: 

Blaast de Bazuin uit Nij Altoenae 
 
 

 
Als commissie Kerk en Dorp zijn we al druk bezig met de  
voorbereidingen van de dienst.  
Helaas is het op dit moment allemaal nog onzeker wat t.z.t.  
wel of niet kan/mag. 
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‘Wees niet bevreesd, want 

zie, ik verkondig u grote 

blijdschap, die voor heel 

het volk wezen zal. 

Namelijk, dat heden voor 

u in de stad van David de 

Zaligmaker geboren is. Hij 

is Christus, de Heere.’ 
(Lukas 2:10) 

 

Opvallend. De engel zegt niet: 

'Jezus is geboren.' Jawel, het is 

Jezus (Zijn naam betekent: God 

redt!), maar de engel legt hier 

nog extra de nadruk op de 

inhoud van Zijn heerlijke naam 

en komst. Hij zegt: 'de 

Zaligmaker geboren'. 

Zaligmaker, dat is Heelmaker.  

 

Want daarom kwam Jezus, 

moest Hij komen. Om heel te 

maken wat door de zonden 

kapot is gemaakt; de relatie 

tussen God en de mens, het 

eeuwige leven. De ladder is 

met Kerst vanuit de hemel op 

de aarde uitgeschoven, omdat 

het andersom niet kan, 

onmogelijk is. De Zaligmaker, 

Gods eigen Zoon, Jezus, is 

geboren om in onze plaats de  

straf op de zonden te dragen 

en weg te nemen. Dat doet 

Hij als de gang van de kribbe 

naar het kruis wordt 

gemaakt.   

Kom dan tot Hem, met heel 

je hebben en houden. Zoals 

je bent. Net als de herders. 

God houdt van je en heeft 

Zijn liefde voor jou 

geopenbaard door de 

Zaligmaker, door Jezus, de 

Borg en Middelaar. Hij is om 

onze overtredingen verwond, 

om onze ongerechtigheden 

verbrijzeld. 'De straf die ons 

de vrede aanbrengt, was op 

Hem, en door Zijn striemen is 

er voor ons genezing gekomen', 

zegt Jesaja 53:5. Is het geen 

wonder wat daar in de kribbe 

te vinden is?!  

Komt laten wij aanbidden. De 

herders spoeden zich 

erheen. Met grote blijdschap. 

Ga je mee?  

"Wees niet bevreesd!' 

 
Bron:  

www.allesoverkatwijk.nl/nieuws/geloof-

religie/26864/kerstmeditatie-wees-niet-

bevreesd 
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Beste lezers, 

 

Wij willen alle mensen die het afgelopen jaar een bijdrage hebben 

geleverd om het Kerknijs te vullen tot een goed leesbaar kerkblad 

hartelijk bedanken voor de samenwerking. 

 

En, we wensen iedereen een zegenrijke  

decembermaand, zodat het Licht van  

Christus ook in 2022 zal blijven schijnen  

in de wereld. 

 

Hartelijke groet van de redactie. 

KERKDIENSTEN januari 
 

  2 januari 10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden 

D. Wijbenga 

1e Diaconie, 2e Kerk 

  9 januari 10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. B. Bloemink, Beetgum(ermolen) 

L. Buurstra-Smits 

1e Bloemen, 2e Kerk 

16 januari 10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Dhr. A.T. de Gorter 

T. Meindertsma 

1e Ondersteuning gemeentes, 2e Kerk 

23 januari 10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. J. Bakker, Veenwouden 

D. de Haan 

1e Missionair werk, 2e Kerk  

30 januari 10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

J.H. Helfferich, Oude Bildtzijl 

T. Meindertsma 

1e Diaconie, 2e Eigen jeugdwerk 
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Hopen, bidden, danken 
 
 
 
Wij hopen op mensen, 
die bergen verzetten 
en door blijven gaan met de kop in de wind. 
Wij hopen op mensen  
die risico’s nemen 
die vol blijven houden met het geloof van een 
kind. 
 
Wij bidden om mensen, 
die dingen beginnen 
waar niemand van weet hoe de afloop zal zijn. 
Wij bidden om mensen  
die met vallen en opstaan 
niet willen weten van wat water bij de wijn. 
 
Wij danken voor mensen, 
die U blijven vertrouwen 
van tevoren niet vragen van hoe lang, en 
waarom? 
Wij danken voor mensen  
die door blijven douwen 
van doe nu maar, en kijk maar niet om. 

 
 

 

 

 

 

Aangedragen door een gemeentelid 

 


