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KERKELIJKE ADRESSEN
Pastoraat
Ds. Joh. Bakker, Stiens
Voor nu brengt hij eerst bezoeken aan gemeenteleden boven de zeventig jaar.
Dat betekent evenwel niet dat anderen geen beroep op hem kunnen doen. Als
u behoefte heeft aan een gesprek, of als er bijzonderheden zijn die u graag
wilt delen, dan is hij bereikbaar op telefoonnummer: 058- 8446326.
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 - februari

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
30 januari

10.00 uur
Oud. van dienst
Collecte

Dhr. J.H. Helfferich, Oude Bildtzijl
T. Meindertsma
1e Diaconie, 2e Eigen jeugdwerk

6 februari

11.00 uur
Oud. van dienst
Collecte

Ds. Joh. Bakker, Stiens
B. Koopal
1e Werelddiaconaat, 2e Diaconie

13 februari

10.00 uur
Oud. van dienst
Collecte

Ds. J.C. Dondorp, Franeker
E. de Groot
1e Noodhulp, 2e Kerk

20 februari
viering Heilig
Avondmaal

10.00 uur
Oud. van dienst
Collecte

Ds. J. Lindeboom, Minnertsga
D. Wijbenga
Avondmaalscollecte

27 februari
koffiedrinken

10.00 uur
Oud. van dienst
Collecte

Ds. W.M. le Cointre, Leeuwarden
T. Meindertsma
1e Diaconie, 2e Kerk

onder voorbehoud

Alles komt goed?!
is het thema van de veertigdagentijdkalender.
Dat zijn geen gemakkelijke woorden: de
realiteit is weerbarstig. Het zijn ook woorden
van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet.
De kalender brengt je iedere dag een stapje dichterbij Pasen.

Deze kalender krijgt u bij het Kerknijs van maart.
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KINDERKERK
30 januari – Liesbeth
Buurstra - Johannes
2:13-25
Waar ben je mee bezig?
Kort voor Pesach gaat
Jezus naar de tempel in Jeruzalem. Hij jaagt er de
handelaars en geldwisselaars weg en zegt dat ze
een markt maken van het huis van zijn Vader. Ook
zegt Hij dat Hij de tempel in drie dagen weer zal opbouwen.
6 februari – Yda de Groot - Johannes 11:1-16
Wat verwacht je?
Jezus krijgt bericht dat Zijn vriend Lazarus ziek is. De
leerlingen van Jezus vinden dat Hij beter niet naar
Judea kan gaan (waar Lazarus woont), omdat
mensen daar Jezus willen doden. Maar Jezus zegt dat
Hij Lazarus wakker zal maken.
13 februari – Elène de Groot - Johannes 11:17-27
Waar was je nou?
Jezus is op weg naar het huis van Lazarus, die gestorven
is. Onderweg komt Marta, de zus van Lazarus Hem al
tegemoet. Jezus vertelt haar dat Lazarus uit de dood zal
opstaan.
20 februari – Tjitske van der Wal - Joh.11:28-44
Kom tevoorschijn!
Jezus gaat naar het graf van Lazarus, die vier dagen
geleden gestorven is. Hij dankt de Vader, omdat Hij al
Jezus’ gebeden verhoort. Dan roept Jezus Lazarus
tevoorschijn uit het graf.
27 februari – Evelyn Beimers - Joh. 11:45-54
En nu?
De hogepriesters en Farizeeën horen dat Jezus
Lazarus uit de dood heeft opgewekt. Ze bespreken wat ze moeten doen. Als het zo doorgaat,
zal iedereen in Jezus gaan geloven en grijpen de
Romeinen misschien in. Hogepriester Kajafas
zegt dat een man moet sterven voor het volk.

6 maart - start veertigdagenproject - Binke Koopal
Ben je klaar voor het feest?
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TER OVERDENKING
Volgen waarheen?
“Petrus nam het woord en zie: Maar wij hebben alles achtergelaten om u te
volgen!” (Marcus 10:28, NBV ‘21)
Petrus voelt wel aan dat het volgen van Jezus offers kost, en hij herinnert
Jezus eraan, dat hij en zijn medediscipelen daartoe in staat zijn geweest. Ze
hebben alles prijsgegeven; hun huis, hun broodwinning en ze hebben zich
met Jezus in een onzekere toekomst gestort. Petrus zou, in verband met het
verhaal van die rijke jongeman, willen weten wat hiervan de gevolgen zijn.
Aan Petrus en zijn medediscipelen wordt een nieuwe toekomst beloofd door
Jezus, de belofte van een nieuwe gemeenschap. Alles wat ze verlaten hebben,
zullen ze, al in deze tijd, honderdvoudig terug ontvangen.
Deze uitspraak handelt over de gemeente die er in Jezus Christus is en uit
Zijn werk zal ontstaan. Wie zijn vader verliet ter wille van Jezus, vindt zeker
een vader terug. Hij vindt broers en zusters en zelfs akkers en huizen zijn
voor hen blijkbaar in gereedheid gebracht. Het is wel zo, dat de keuze voor
het volgen van Jezus van ieder persoonlijk moet uitgaan, maar in de
navolging blijft niemand alleen. Dat mag tot aansporing zijn om het aan te
durven, om Hem alleen te volgen. In dat volgen vindt de mens zichzelf terug
in de zichtbare gemeenschap van gelovigen, waar hem honderdvoudig wordt
vergoed voor wat hij heeft opgegeven.
Honderdvoudig, zo vragen wij ons af? Is dat wel waar? Viert het egoïsme,
individualisme en materialisme zelfs in de kerk geen hoogtij? Als dat zo is en
dat kan toch moeilijk ontkend worden, zijn wij weggehaald van de overvloed
van genade; zijn we weg gedwaald van de zegen van het volgen. We hebben
het immers alles en alleen met en door Hem, onze Here Jezus Christus!
Maar, wie het met Jezus heeft, heeft het tegelijk ook met vervolgingen. Dat
wil zeggen, in het hier en nu zal de gemeente haar Heer onder het kruis
volgen. De genade van de beloften kan hier het kruis niet uitsluiten maar
bergt het in zich. De gemeente is kruisgemeente, moet bereid zijn volk onder
het kruis te zijn en daarin te willen volgen.
De discipelen zijn daarover verbaasd, waarschijnlijk vanwege de onmogelijkheid tot dit volgen. Maar daarom gaat Jezus hen daar ook voor naar
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“Wil dan geven, dat ons leven,
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden,
werk van uw genade
opgaan, sterk en vrij.”
Lied 718

Jeruzalem. Op weg naar het kruis.
Verbazing en ontsteltenis hierover kan
ook ons nog aangrijpen, maar de rijke
belofte over de honderd procent winst,
de eeuwige winst die het mee brengt,
blijft!
ds. Johannes Bakker

UIT DE GEMEENTE
Fam. Wijma-de Jong, woonachtig in Grou, heeft besloten zich aan te sluiten
bij de Protestantse Gemeente aldaar. We wensen hen alle goeds toe in hun
nieuwe kerkelijke gemeente.
Er is een geboorteroos gebracht naar Lidwien en Simon Heeringa. Marlies
heeft een broertje gekregen! Hij heet Dirk-Jan en is geboren op 23 november.
Er is ook een geboorteroos gebracht naar Frans en Sita Buurstra. Marije, Dirk
en Ilse hebben een zusje gekregen, Elbrich is geboren op 14 december.
Beide families ook vanaf deze plek van harte gefeliciteerd met dit kleine
grote wonder!
Overleden op 3 januari 2022: Marie Machiela-de Jong. 8 januari was er in ‘t
Beerdhuus gelegenheid tot condoleren, waarna het afscheid in besloten kring
plaatsvond. Peet Luehof leidde de dienst. We wensen Anne Pieter en zijn
familie heel veel kracht en steun toe.
Hoe gaat het met onze zieken?
Van Trynke Buma weten we dat er een breuk en deuk zit in het kopgewricht
van de elleboog. Er is geen gips nodig maar wel 3 à 4 weken rust. Ook mag
de arm wel gebruikt, maar niet belast worden.
Siem Vellinga verblijft in Hayemastate, Mounedyk 14a-16 , 9051AH Stiens.
Dirk Buurstra is thuis aan het revalideren.
Hilly Stapert is als u dit leest geopereerd. We hopen dat ze goed herstelt.
de scriba, Tine Meindertsma
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VAN DE KERKENRAAD
December
In de laatste maand van het jaar 2021 - 6 december - vergaderde de grote
kerkenraad in de skybox van de familie Buma/Faassen. Zo hadden we een
heel grote ruimte tot onze beschikking - ‘t Beerdhuus is ’s avonds gesloten
vanwege aangescherpte coronamaatregelen - waar we verantwoord konden
vergaderen. Ook ds. Joh. Bakker was op de fiets uit Stiens gekomen om de
vergadering bij te wonen.
Er is bewust voor een vergadering met de grote kerkenraad gekozen omdat de
zaken die deze keer op de agenda staan een breed overleg en aller
instemming vereisen.
Anna Kuik is deze keer de interim
voorzitter en Tine opent de vergadering
met het voorlezen van het verhaal van
Abraham (uit Het verhaal gaat van ds. Ter
Linden). Abraham wil het verbond met
God hernieuwen omdat hij twijfelt. Naar
aanleiding hiervan is er ruimte voor het delen van persoonlijke ervaringen in
dezen. Zo maken we meteen een start met de op de gemeentemiddag door ds.
Netty de Jong gedane aansporing om na te denken en je uit te spreken over
wat zoiets voor jezelf betekent. Het is een rijke ervaring om dit mee te maken
en nu horen we ook dat daar behoefte aan is. Een kerkenraadsvergadering
waar bewust aandacht en ruimte is voor het delen van ervaringen en
gedachtes.
Na het uitspreken van een gebed volgen we de agenda.
* Op het moment van vergaderen zijn de coronamaatregelen aangescherpt en
is er een lockdown vanaf 17.00 uur. Dat betekent dat de kerstnachtdienst niet
op de geplande manier kan doorgaan. Er worden alternatieven geopperd die
door de commissie Kerk en Dorp onderzocht worden op haalbaarheid.
Uiteindelijk wordt er voor een Kerstgroet voor het hele dorp gekozen, zodat
iedereen ook op de hoogte is van het niet door kunnen gaan van de
Kerstnachtdienst.
De Kerstcommissie heeft voor Tweede Kerstdag alles keurig coronaproof
geregeld en het is dan nog niet aan de orde dat ook dat gecanceld zal worden.
Ook in de Beuckelaer zijn alle vieringen in de maand
december dan al afgelast. We betreuren dat laatste ten
zeerste, want de hervatting was nog maar pas begonnen.
[7]

We wachten de persconferentie af en als er geen verruimingen komen, zullen
we moeten afkondigen dat ook de Oudejaarsavonddienst geen doorgang kan
vinden.
Helaas kwamen de verruimingen niet, maar werden de maatregelen zelfs
aangescherpt zodat we na veel wikken en wegen hebben moeten besluiten dat
de kerkdiensten met ingang van 19 december tot nader orde zullen vervallen.
We bespreken de gang van zaken rond de kerkdiensten met het oog op de
geldende maatregelen. We constateren dat iedereen zich goed aan de
maatregelen houdt en dat we er als gastheer voor moeten zorgen dat families
bij elkaar kunnen zitten. Als de stoelen in de kerkzaal voor zondag klaargezet
zijn, is er alle ruimte om iedereen te verwelkomen en in de gaten te houden of
iedereen een goed plekje krijgt. Er komen nieuwe kousjes in het
microfoongedeelte van de headset en ook bij de microfoon komen
ontsmettingsdoekjes nu de microfoon vanwege het Adventsproject door
meerderen gebruikt wordt.
Anneke Keizer merkt op dat de ouderling van dienst in de Adventsperiode
tijdens het doen van de mededelingen ruimte moet creëren voor het aansteken
van de kaars, het voorlezen van een gedichtje en het als gemeente zingen van
het lied dat er bij hoort. De scriba zal dit aan de ouderling van dienst
doorgeven en heeft dit inmiddels bij haar takenlijst vermeld, zodat het ook in
de komende jaren een aandachtpunt blijft.
* We kijken terug op de Eeuwigheidszondag: de ervaringen
verschillen en dat mag. Wat belangrijk is dat uit reacties
van familieleden naar voren kwam dat het als zeer waardevol is ervaren. Mevrouw Damstra heeft inmiddels het
herinneringskruisje en de kaars ontvangen en sprak haar waardering uit voor
dit gebaar.
* Nu Lideke Buurstra intensieve mantelzorg aan haar man Dirk moet geven,
heeft ze gevraagd of haar taken - voorlopig voor een periode van 3 maanden
- door anderen kunnen worden overgenomen. Douwe Wijbenga wordt tijdelijk voorzitter van de kerkrentmeesters en haar taken als dienstdoende ouderling worden door andere kerkenraadsleden overgenomen. We spreken ook
vanaf deze plek onze waardering uit voor Lideke en wensen haar alle kracht
en energie om haar mantelzorgtaak uit te kunnen voeren.
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Wat we dan nog niet weten is dat Dirk Buurstra nog een keer zal vallen en
opnieuw geopereerd moet worden. Gelukkig is dat laatste goed verlopen en
we hopen op geen nieuwe tegenslagen op de weg naar herstel.
* Onze jeugdouderling Elène de Groot heeft totaal onverwacht haar broer
verloren. Dat is een grote schok en ook zij zal enige tijd niet bij de
vergaderingen aanwezig kunnen zijn omdat ze tijd en ruimt nodig heeft om te
rouwen. Wij wensen haar en haar gezin ook vanaf deze plek heel veel kracht
nu ze haar broer, waar ze veel zorg aan hebben gegeven, moeten missen.
Binke Koopal zal haar taak wat betreft het bijwonen van de vergaderingen op
zich nemen tot ze aangeeft er weer bij te kunnen zijn.
* Naar aanleiding van de gemeentemiddag van 28 november 2021 (het
verslag staat elders in Kerknijs) “De toekomst van onze kerk, crisis of
kansen?” bespreken we wat we gezien de reacties van de aanwezigen
meenemen naar de vergadering van de combinatie op 14 december 2021.
Belangrijk is dat we als kerkenraad het mandaat gekregen hebben om te gaan
onderzoeken welke vormen van samenwerking van meerwaarde kunnen zijn.
Doel is de eigen cultuur en de toekomst van de kerk voor Sint-Jacobiparochie
te behouden. Elders in Kerknijs vindt u meer over de vergadering met de
combinatie.
Op deze avond bespreken we het door Sint Annaparochie opgestelde concept
over de basisafspraken samenwerking. Wij doen de nodige aanpassingen en
sturen die door naar de verschillende geledingen zodat ze op de vergadering
van 14 december meegenomen kunnen worden (zie kader).
Tenslotte stellen we vast dat het handig is dat duidelijk wordt hoe de beroepingscommissie er uit gaat zien. We nemen dit punt mee in de vergadering
van de combinatie en zullen het terugkoppelen naar onze achterban.
* Vanuit de gemeente: dominee Bakker is meteen na onze vraag om pastorale
bijstand te verlenen, aan de slag gegaan. Als er een totale lockdown
afgekondigd wordt, komen deze bezoeken stil te liggen maar inmiddels zijn
ze hervat. U kunt dominee Bakker ook zelf bellen als u bezoek wilt of
behoefte hebt aan een telefonisch contact. Zijn telefoonnummer is: 058
8446326.

[9]

Basisafspraken samenwerking combinatie
Sint-Jacob/Sint Anne/Froubuurt
aangepast door de kerkenraad van
Sint- Jacobiparochie - december 2021:
1. De drie gemeenten spreken af te willen groeien naar samenwerking. De
nadruk ligt daarbij op “groeien naar” d.w.z. op ongeforceerde “natuurlijke” wijze
samenwerking zoeken waar dat gaandeweg kan, waarbij de te beroepen
pastores zo mogelijk een aanjager/bindmiddel zijn. Daarnaast wordt ernaar
gestreefd kansen voor vormen van samenwerking die logisch zijn of voor de
hand liggen, te benutten. Te denken valt aan gezamenlijke zomerdiensten,
gespreksgroepen rond een bepaald thema, bepaalde diaconale projecten,
jeugdwerk.
2. In ieder dorp blijft een eigen gemeente met eigen kerkenraad en eigen
diensten in het dorp. Daarnaast zijn er - nog af te spreken - gezamenlijke
diensten die bij toerbeurt in alle drie de dorpskerken worden gehouden.
3. De samenwerking bestaat daaruit dat er voor de drie gemeenten gezocht
wordt naar één of meer predikanten/kerkelijk werkers die op een aantal - nog af
te spreken - terreinen willen samenwerken en willen bijdragen aan de binding
tussen de gemeenten.
4. De moderamina/kleine kerkenraden van de drie gemeenten vergaderen
tenminste vier keer per jaar teneinde de werkzaamheden van de pastores “in
zicht te houden” en kansen voor groeien naar meer samenwerking te benutten.
5. Gemeenschappelijk gemaakte kosten worden gedeeld. Deze kosten worden
voordat er beroepen wordt, besproken en akkoord bevonden.
6. Bij gemeenschappelijke activiteiten geldt dat ze vallen onder de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de gemeenten die meedoen aan de activiteiten.
7. Er wordt geen “heilig einddoel” vastgesteld. Wat op de langere termijn kan
of nodig is, zal blijken. De drie gemeenten gaan er vanuit dat het beter is
gaandeweg naar elkaar toe te groeien dan geforceerd bepaalde dingen vast te
leggen.

(In de vergadering van 14 december worden de door ons gedane aanpassingen
overgenomen.)
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* Vanuit de diaconie: de diaconie vergadert binnenkort en is met allerlei
acties bezig. Anneke Keizer neemt de financiën over en is druk bezig met
zich inwerken in deze materie.
* Vanuit de kerkrentmeesters: de kerkrentmeesters vergaderen ook
binnenkort en wel op 7 december.
* Vanuit de jeugd: in januari 2022 zal de samenwerking met Sint
Annaparochie worden besproken. Er zijn op eigen initiatief inmiddels
gesprekken gevoerd tussen de jeugdouderlingen van beide gemeenten om te
kijken waar en hoe ze elkaar kunnen helpen. Voor nu is het goed om af te
spreken dat de jeugdouderlingen de jeugd zal laten weten dat ze niet vergeten
wordt. Ze zullen dat middels een Nieuwjaarsgroet laten doen. Op moment
van overleg was er nog een kerkelijk werker voor de jeugd werkzaam in Sint
Anne. Inmiddels is duidelijk geworden dat hij een andere baan gevonden
heeft en met ingang van het nieuwe jaar niet meer beschikbaar is voor Sint
Anne. Dat betekent voor beide gemeenten dat er meer tijd nodig is om te
kijken of er gezamenlijk iets opgepakt kan worden. De gesprekken daartoe
vinden nu telefonisch plaats.
* Vanuit de overige geledingen: alle geledingen zijn druk bezig (Kerk en
Dorp) of denken na over te houden vieringen en activiteiten. De commissie
eredienst zal de kerkzaal in kerststemming brengen en Tine brengt de
Paaskaartenactie van de PKN alvast onder de aandacht van de kerkenraad.
Dit punt wordt verschoven naar een volgende vergadering.
* Kijkend naar het preekrooster van 2022, biedt dominee Bakker aan om zijn
agenda erbij te pakken om te kijken of hij nog een openstaande dienst kan
vullen. Laat dat voor één datum lukken! Een geweldig aanbod waarvoor onze
oprechte dank! De overige openstaande diensten kunnen wellicht met eigen
mensen worden voorbereid.
* De begrotingen voor het nieuwe jaar zijn bekeken en in orde bevonden. De
handtekeningen kunnen worden gezet waarna de boekhouder ze online kan
zetten, zodat we aan onze verplichtingen voldoen.
* In de rondvraag komt het herdenkingsbord aan de orde. Die hangt nu boven
het orgel en is niet heel erg zichtbaar. We weten niet één twee drie een betere
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plek maar denken erover na en komen er later op terug.
De kinderkaars staat voor een aantal kinderen te hoog. Dit is op te lossen als
de kinderkerkleiding mee naar voren loopt, zelf de lantaarn pakt en
overhandigt aan de kinderen.
Sommige spullen zoals de geluidsinstallatie moeten achter slot en grendel.
Dan sta je als koster nooit voor verrassingen. De kerkrentmeesters zullen dit
regelen. Ook zullen ze een aanspreekpunt zoeken voor het geval iemand de
geluidsinstallatie nodig heeft.
We vragen vaak Brand de Haan om een sleutel als we in ‘t Beerdhuus terecht
willen om even iets te regelen. In een gesprek met Tine blijkt dat Brand dat
helemaal geen probleem vindt. Wel willen de kosters graag betrokken
worden in het overleg hoe en hoe vaak het koffiedrinken georganiseerd gaat
worden, mocht het hervat mogen worden. Dat gaat de kerkenraad zeker doen
want we kunnen niet zonder deze vrijwilligers en ook het koffiedrinken - een
belangrijk moment voor ontmoeting en gesprek - moet voor iedereen
haalbaar en goed uitvoerbaar zijn.
* Douwe de Haan sluit de vergadering met het gebed “Zoekend naar de
toekomst”.
Het is best wel laat geworden en het regent inmiddels hard en Douwe brengt
dominee Bakker maar even met de auto naar Stiens.
We hebben genoten van de prachtige plek - uitzicht op tevreden koeien - en
zeggen de familie Buma/Faassen daarvoor onze hartelijke dank!
In januari 2022 zullen we opnieuw vergaderen. De datum zal via de app
worden vastgelegd.
=======================================================
In december komt de kerkenraad nogmaals bij elkaar naar aanleiding van de
gewijzigde situatie in Sint Annaparochie omtrent vacatures en wensen van de
gemeente. Dat vraagt van ons ook om herbezinning. We besluiten dat nu de
gemeente van Sint Anne haar voorkeur uitspreekt voor een kerkelijk werker
voor de ouderen en een predikant voor de andere leeftijdsgroepen, dat wij
voor een predikantsplaats van 0,4 fte gaan voor onze plaatselijke gemeente.
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Afhankelijk van de reacties op onze gezamenlijke advertentie, kan er nog
geschoven worden met tijd en taken. Vooral op het gebied van het jeugdwerk
ligt bij ons de behoefte tot samenwerking en ook denken we aan een
gezamenlijk project en gezamenlijke diensten. In een volgende vergadering
met de combinatie zullen de profielschetsen van predikanten en kerkelijk
werkers worden besproken. Ook hopen we dat Froubuurt dan weet in
hoeverre ze wil participeren. Daarna kan een gezamenlijke advertentie
worden opgesteld.
Intussen is er besloten dat elke gemeente een eigen beroepingscommissie zal
krijgen. In iedere beroepingscommissie zal een vertegenwoordiger van de
combinatie zitten, zodat de lijnen kort zijn. Wat de uitkomst van dit alles ook
zal zijn, iedereen is er van doordrongen dat we klein zullen beginnen om te
kijken of we er een succes van kunnen maken. Dat is wat voorop staat.
Alleen als het een meerwaarde heeft, gaat op bepaalde terreinen
samenwerken zorgen voor succes en bestendigheid, en wie weet groei.

Januari
In de eerste week van het nieuwe jaar vergaderde de kleine kerkenraad bij
Tine aan de grote tafel waar we op anderhalve meter van elkaar konden
zitten.
Na een rondje welzijn, blijkt dat Douwe de Haan spontaan een opening voor
deze vergadering heeft voorbereid. Het betreft een thema uit de Elizabethbode waarin het gaat over de voorbije tijd. Is dat verloren tijd in de zin van
tijd zonder inhoud? Is corona verloren tijd geweest? Hebben we de kerk
gemist? Het was een leerzaam jaar waarin de woorden van Jezus “Maak je
geen zorgen over de dag van morgen, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen
kwaad” meer dan actueel waren. Als christen is het zoeken naar de juiste
houding. Hoe ga je om met wat je overkomt? Wat heb je aan bagage bij je en
is dat genoeg?
Sommigen van ons missen wel wat het gezichtspunt van de kerk in dezen: in
de eerste golf was de kerk landelijk heel actief en aanwezig. Dat is deze keer
toch anders. Want, … kerkzijn in deze tijd, hoe doe je dat? Iemand benadrukt
dat we flexibel moeten zijn. Dan kom je verder. Wachttijd en geduld en het
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blijven verwachten net als Habakuk. Bid en zing, wat je normaal ook doet.
Daar hoort vertrouwen bij.
Dan is het plan geboren om een nieuwsbrief
te maken, zodat we kunnen meedelen dat we
zolang de lockdown duurt geen kerkdiensten
kunnen houden maar zodra het licht op groen staat, de kerkdiensten hervat
gaan worden. We hopen middels de nieuwsbrief vertrouwen, moed en hoop
te verspreiden; elkaars veerkracht te versterken. Een overdenking stoppen
we er niet in maar een gebedsboekje voor volwassenen en eentje speciaal
voor de kinderen kan wel maken dat er stof is tot nadenken, gesprek en bidden. Als we de rubriek “Uit de gemeente” erin stoppen, weten we ook van
elkaar waar zorg en aandacht nodig is. Tine zal de nieuwsbrief opstellen en
zorgen voor verspreiding. Afhankelijk van de hervatting van de kerkdiensten
zullen we eens in de veertien dagen een nieuwsbrief maken en verspreiden.
We volgen de agenda:
* In de nieuwsbrief van januari zijn al berichten geplaatst vanuit de
gemeente.
Vanavond staan we stil bij het overlijden van mevrouw Marie Machiela-de
Jong op 3 januari jl. Douwe de Haan zal namens de kerkenraad een bezoek
brengen aan Anne Pieter Machiela met de vraag of we iets voor hen kunnen
betekenen. Inmiddels weten we dat Peet Luehof de dienst geleid heeft en dat
hij ook het in memoriam gaat schrijven. Dat vindt u elders in dit Kerknijs.
Ook vanaf deze plek zeggen wij Peet Luehof daarvoor onze hartelijke dank.
Er zijn meerdere zieken in ons dorp en Tietie Wobbes zal worden ingelicht,
zodat er een boeket bezorgd kan worden. Tine zal zelf een boeket bij Jacob
en Maaike de Haan brengen, nu Jacob ernstig ziek is. Dat is inmiddels
gedaan en het werd een bijzondere ontmoeting.
* Vooruitlopend op Pasen bestellen we alvast de veertigdagen kalender voor
alle gemeenteleden.
* Dominee Joh. Bakker biedt aan om de overdenking van februari te
schrijven. Dit gebaar wordt enorm gewaardeerd en maakt dat we niet
eindeloos surfen op het internet op zoek naar een overdenking.
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* Nu we zelf een beroepingscommissie gaan samenstellen, hebben we ook
een consulent nodig. De contacten zijn al gelegd en ds. Tjallingii is bereid
gevonden deze rol op zich te nemen. Er wordt een lijst met namen
samengesteld van gemeenteleden uit verschillende leeftijdsgroepen en
geledingen, zodat iedereen vertegenwoordigd is. De taken worden verdeeld
en mensen kunnen actief benaderd worden met de vraag of ze willen
toetreden tot de beroepingscommissie. (Inmiddels zijn de eerste toezeggingen
er al en dat stemt hoopvol en geeft energie.)
Anders dan de vorige keer, ligt de profielschets klaar en zal er door de combinatie een advertentie worden opgesteld. Ook zullen de ideeën over
samenwerken worden vastgelegd zodat de beroepingscommissie houvast
heeft.
De volgende vergadering is op 25 januari om 19.30 uur bij Tine aan het
Oosteinde.

CORONA - Wat onze kerk betreft
Zondag 23 januari mochten we weer beginnen en die kans hebben we gegrepen. De communicatie daarover is niet helemaal vlekkeloos verlopen,
want later bleek dat sommigen niet van de start op de hoogte waren. Zo kon
het gebeuren dat er geen bloemen stonden, waarvoor onze excuses.
U hoeft zich voor een viering niet op te geven, want er is voldoende plek
voor iedereen op anderhalve meter.
U kunt uw jas meenemen de kerkzaal in en hem daar over de stoel hangen.
We onderstrepen het advies van het dragen van een mondkapje.
Er is voorlopig geen koffiedrinken. Als dat weer start, wordt dat in de viering
af-/aangekondigd.
Ook kunnen we inmiddels voor andere activiteiten (jeugdclubs en
vergaderingen) weer in ‘t Beerdhuus terecht.
We vertrouwen erop dat iedereen zich aan de voorschriften houdt en hopen
op fijne diensten en ontmoetingen.
In het kader op de volgende pagina’s kunt u lezen wat de Protestantse Kerk
Nederland hierover gezegd heeft.
[15]

Vers van de pers
Bron: Protestantse Kerk Nederland

Het moderamen van de Protestantse Kerk
heeft het advies van het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) van 18 januari jl.
gelezen. Op basis daarvan komt zij met de
volgende overwegingen en aanbevelingen:
•

•

Het moderamen hoort en ziet de behoefte aan het fysiek houden van
kerkdiensten en het gezamenlijk beleven van het geloof steeds verder
toenemen. En onderschrijft het belang hiervan.
Ook de noodzaak voor het opstarten van andere gemeente-activiteiten
wordt steeds sterker gevoeld.

Komende zondag (23 januari) is het mogelijk om maximaal 50 mensen aanwezig te
laten zijn tijdens de kerkdienst. Aangeraden wordt om te werken met een
reserveringssysteem en in ieder geval met vaste placering. Wel is het advies om een
mondkapje te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen. Tijdens het deelnemen
aan de kerkdienst is een mondkapje niet verplicht. Daarnaast kan de gemeente
ingetogen zingen en is goede ventilatie van groot belang.

Na de volgende persconferentie (25 januari) is naar verwachting meer maatwerk
mogelijk. Daarbij wordt gedacht aan - en gehoopt op - het toelaten van zoveel
kerkgangers als er met inachtneming van de 1,5 meter norm mogelijk is in een kerk
tot een maximum bezetting van ca 20 % van het aantal zitplaatsen dat beschikbaar
is. Het moderamen wil hiermee recht doen en mogelijkheden bieden aan
gemeenten met grotere kerkgebouwen.
Ook raadt het moderamen gemeenten aan om het gemeentewerk zoveel mogelijk
weer op te starten. Uiteraard met inachtneming van de huidige
coronamaatregelen. Voor kerkenraden, gespreksgroepen etc. geldt dat deze - bijv.
in een kerkgebouw - bij elkaar kunnen komen. Ook jeugdwerk is weer mogelijk.
Voor catechese en georganiseerd jeugdwerk kan worden aangesloten bij de
regelingen die gelden voor jeugdwerk en scholen.
De kerkzaal
[16]
Uitgangspunten bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal zijn:
• Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te
worden.

[17]

VAN DE DIACONIE
Bijzondere collecten
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
jeugdwerk-organisatie 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.

6 februari - Werelddiaconaat
Oeganda, goed boeren in
een lastig klimaat
Klimaatverandering zorgt in
het noorden van Oeganda
voor steeds meer droogte én
overstromingen. Het wordt
steeds moeilijker om genoeg
voedsel te verbouwen. De
Oegandese Anglicaanse
Kerk steunt boeren en
boerinnen in hun strijd om
het bestaan. Ze krijgen
(landbouw)training op
demonstratie-velden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en
houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter
bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan
anderen.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening
NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. boeren in
Oeganda.
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13 februari - Nepal, meer werkgelegenheid voor jongeren
Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar
India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze
arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig
bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of
vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact
gebracht met afnemers of werkgevers.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te
maken op rekening NL89ABNA 0457 457
457t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. collecte
Noodhulp februari
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
[19]

Bron: abcvoorkinderen.nl
OPBRENGST COLLECTES
21 november
28 november
5 december
12 december

€
€
€
€

Pastoraat
Werelddiaconaat
Zending
Diaconie

55,05
32,95
71,85
39,90

€ 72,20

In het bloemenbusje
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BEROEPINGSWERK
Verslag gemeentemiddag 28 november 2021: Thema “De toekomst van
onze kerk, crisis of kansen”
Aanwezig waren 22 gemeenteleden. Ds. Joh. Bakker was als gast (hij doet in
onze gemeente vervangende pastorale werkzaamheden) aanwezig bij de
gemeentemiddag, wat zeer werd gewaardeerd!
Onderstaand verslag (kader) stond eerder in het kerkblad van St. Anne (daar
was ze eerder ook uitgenodigd) en op ons verzoek mochten we dit heldere en
prachtig weergegeven verslag ook in ons kerkblad plaatsen. Super bedankt
daarvoor!

Ds. Netty begint met te signaleren dat we op verschillende manieren in een crisis zitten. Er is de coronacrisis,
de gemeente is vacant, de betrokkenheid bij de kerk
loopt al decennia achteruit, het aantal leden krimpt, hoe
houden we de jongeren erbij en ga zo maar door.
Ds. Netty herinnert zich een gesprek van jaren gelden hierover met het moderamen,
waarbij al over deze zorgen werd gesproken en waarbij men zich afvroeg of men dat
nu allemaal liet gebeuren of dat het ook mogelijk zou zijn op die zorgen te reageren.
Er iets mee doen of je te laten inspireren om na te denken over waar de kerk eigenlijk voor bedoeld is. Hoe kun je de lijnen doortrekken van wat oorspronkelijk het
doel en de roeping van de kerk was naar de toekomst toe. Op die wijze kan een
crisis ook weer kansen opleveren om vooruit te komen.
Ds. Netty vergelijkt de situatie van de kerk met een schip
dat een sluis in vaart. Het schip vaart er langzaam in en
op een gegeven moment gaan de deuren dicht, het
water zakt: de situatie verandert, je ziet steeds minder
en voor je gevoel zit je soms zelfs klem. Maar na verloop
van tijd gaat de andere sluisdeur open en kun je verder. Weliswaar op een ander
niveau, maar verder. Zo kun je ook een crisis zien. En dan helpt het niet anderen
verwijten te maken. Verwijten betekent doorgaans ook dat je van elkaar verwijdert
en daar wordt het niet beter van. Een crisis is veel meer een tijd voor bezinning. Om
na te denken over wie zijn we en hoe de kerk ooit begonnen is.
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Ds. Netty laat een dia zien met de hemelvaart. Dat is
tegelijk het moment dat Jezus Zijn leerlingen vertelt dat
ze het goede nieuws de wereld in moeten brengen en
mensen tot volgeling van Jezus moeten maken. En – voor
alle duidelijkheid – Hij zei niet: maak mensen tot lid van
de kerk. Daar blijven wij vaak bij steken: dat vinden wij soms het belangrijkst. Maar
het gaat om volgeling van Jezus worden. En het zou fijn zijn als ze dat in en met de
kerk deden, maar dat is de vraag: wat horen ze dan in de kerk? Waarvoor zouden ze
in de kerk moeten zijn?
Een boek dat ds. Netty in dit verband erg bemoedigd
heeft is ‘Vreemdelingen en priesters’ van Stefan Paas.
Paas schrijft over onze taak in een tijd waar het niet
meer voor de hand ligt dat je lid bent van een Christelijke gemeenschap. Onze positie in de wereld was ooit
overheersend: als je niet geloofde was je een uitzondering en had je je vaak te
verantwoorden. Tegenwoordig is dat andersom: als je christen bent, word je
gevraagd naar het waarom. Christenen zijn een minderheid waar soms vreemd
tegenaan wordt gekeken.
De benaming ‘vreemdeling’ is daarom zo vreemd niet:
wij zijn vreemdelingen in een wereld die anders is. Die
zich niet thuis voelen in een wereld waarin egoïsme en
onrecht hoogtij vieren. Dit is niet de wereld die God
voor ogen heeft. We moeten daardoor vaker uitleggen
wat ons beweegt en dat biedt kansen. Als je van Christus bent, dan leef je zoals Hij
wil en op die manier kun je een levende steen zijn voor Gods levende tempel, een
gemeenschap waar de geest van Christus heerst. Als zodanig kun je ons ook
priesters noemen. Priesters zijn de bemiddelaars tussen God en de wereld. En dat is
onze roeping. En die roeping is meer van belang dan ons aantal.
Ds. Netty refereert dan aan een cursus die haar erg heeft
geholpen met haar werk. Eigenlijk heeft dat te maken
met een soort omgekeerd ABC. A = activiteit; B = bezinning; C = communicatie. In de kerk zijn we vaak goed in
A, dat is vaak nummer 1. En goed, we bezinnen ook nog
wel eens. Maar hoe vaak komen we aan C toe. En het is goed om dat om te draaien
en te beginnen met de C. Hoe gaat het met jou en je God. Om van daaruit een stukje
bezinning te doen. En je hoeft niet bang te zijn dat er voor de A dan geen tijd
overblijft. Als je “één van zin” bent (door C en B) gaan dingen beter en sneller.
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Vervolgens laat ds. Netty de visie en missie van onze
kerk zien. De aanwezigen geven aan dat stuk tekst ook
te herkennen. Wat bedoelen we met aantrekkelijk? (God
is het middelpunt, vrolijkheid, gastvrijheid). Het is goed
om bij zulke zaken stil te staan: wat is aantrekkelijk, wat
vitaal? Wat bedoelen we te zeggen met wat er staat? Waar zit de kracht? Ds. Netty
vergelijkt het met de boom in Psalm 1, die alleen maar vrucht kan dragen als ie
geworteld is bij de bron.
De laatste dia laat een aantal punten zien die belangrijk
zijn bij de discussie over de toekomst. De knelpunten kun
je zien als een uitdaging om met elkaar weer terug te
gaan naar de basis van de kerk. En op die manier kansen
te creëren. De roeping van de kerk is uiteindelijk niet veranderd en het is dus ook
belangrijk om het daar met elkaar over te hebben.
Ds. Netty noemt nog een boekje in dit verband van Nynke Dijkstra en Sake Stoppels:
“Back to basics”. Want het gesprek over die roeping, over wat je gelooft, is
belangrijk. Helemaal in deze tijd, waarin we als “vreemdelingen in de wereld” uit
kunnen leggen wat je bezielt. De echte crisis van de kerk is wellicht meer het
opdrogen van het geloofsgesprek dan de krimp in de aantallen. En mensen hebben
best behoefte aan dat gesprek.
Om het gesprek te stimuleren noemt ds. Netty tenslotte het boekje “Opener dan ooit” (van Tim Vreugdenhil). Het levert o.a. vragen op naar de kern van
kerk-zijn. Belangrijk is ook om goed zelf te weten wie
je bent en wat je wilt, ook bij het beroepingswerk.

Douwe de Haan heeft de reacties van de gemeenteleden als volgt
samengevat:
Na de inleiding van ds. Netty de Jong-Wiersema was er gelegenheid voor
discussie en reacties vanuit de gemeente.
Eén van de vragen luidde: Wat heeft onze gemeente nodig als wij een
predikant gaan beroepen evt. in samenwerking met buurgemeente Sint-Anne
die ook vacant is.
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* Vanuit de jeugd is er behoefte om verbinding te maken en te houden met de
kerk, niet alleen eigen jeugd, maar ook jeugd uit het dorp. Sint-Anne heeft
een jeugdwerker waar wij evt. bij aan zouden kunnen sluiten.
* Er is ook behoefte aan contacten met jonge gezinnen met kleine kinderen
om elkaar te bemoedigen in geloofsopvoeding waarbij een predikant/kerkelijk werker kan ondersteunen.
* De kwaliteiten van de predikanten zijn natuurlijk heel belangrijk, deze
moeten elkaar niet in de weg staan, maar elkaar zoveel mogelijk aanvullen
zodat zij de activiteiten in goed overleg kunnen verdelen.
* Wij willen wel zolang mogelijk zelfstandig blijven.
* De culturen van beide gemeenten zijn nogal verschillend en daar moet wel
rekening mee worden gehouden.
* Ook werd er gevraagd of de kerkenraad alleen voor Sint-Jabik of voor
beide gemeenten in de weer is om een predikant te beroepen. Anna Kuik
benadrukte dat er nog niets duidelijk is voor samenwerking en/of het
beroepen van een predikant. Wij hebben de hulp en ondersteuning nodig van
gemeenteleden en vragen dan ook om met ons mee te denken en onze mening
te geven.
* Men vindt wel dat de kerk in Sint-Jabik moet blijven voor gemeente en
dorp. Dat wil de kerkenraad ook heel graag.
* Het lijkt er dan wel op dat alles groter en groter moet worden maar dat is
schijn. Dat heeft er mee te maken dat er steeds minder mensen naar de kerk
gaan. Bij ons is dat zo en ook in St-Anne is dat niet anders. De kerkenraad is
nu nog behoorlijk op sterkte, maar dat kan er bijv. over 10 jaar wel heel
anders uit gaan zien. Daarom gaan we nu alvast onderzoeken wat er mogelijk
is om ook op langere termijn de kerk te behouden in Sint-Jabik.
* De gemeente geeft de kerkenraad toestemming om op deze manier verder
alle mogelijkheden te onderzoeken en wenst haar veel wijsheid en sterkte toe.
Tot slot bedankte voorzitter Anneke Keizer ieder voor zijn/haar aanwezigheid
en ging ons voor in dankgebed waarna zij iedereen wel thuis wenste.
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VOOR DE JEUGD
2022 - nieuw jaar - nieuwe start - nieuwe ronde - nieuwe kansen!
Gelukkig!
Aan het begin van het nieuwe jaar kunnen we
nu tóch weer starten met de activiteiten voor de jeugd.
Na alle coronaperikelen hopen we er nu een mooie tweede helft van het
seizoen van te maken!
We kunnen weer gebruik maken van ’t Beerdhuus, Ina Veenstra en Fokje
Postma komen de clubleiding versterken (super!) én we nodigen de oudere
jeugd uit om ook weer bij elkaar te komen.
Zoals jullie uit de gemeentemiddag en verslagen in Kerknijs kunnen
opmaken, zijn we van plan om - waar mogelijk - meer de samenwerking te
zoeken met Sint Annaparochie.
Achter de schermen zijn we voor de jeugd al bezig. Er zijn al een aantal
gesprekken gevoerd en volgende week komen we als jeugdouderlingen bij
elkaar om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. De eerste clubavond
staat al gepland voor 4 februari. (Kijk even op de volgende bladzijde.)
Dank
Froukje Offinga heeft besloten te stoppen met het jeugdwerk voor onze kerk.
Froukje zat samen met Elène in de jeugdcentrale en leidde de jongste club.
Vanaf deze plaats willen we Froukje Offinga nog heel hartelijk bedanken
voor haar inzet voor de jeugd in de afgelopen 10 jaar.
Alle goeds toegewenst Froukje!
Tot slot
Laten we vol goede moed en met zoveel mogelijk deelnemers van start gaan!
Tot dan!
De jeugdouderlingen,
Binke en Elène
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Op vrijdagavond 4 februari vinden de Ygames plaats (voorheen clubstriid) voor de
jeugd van 10-16 jr. Dit is een mooie start!
Het is altijd een superleuke, gezellige, maar
ook spannende avond waarop je samen als
club tegen andere clubs van de regio speelt.
We hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk
jeugd mee doet want “hoe meer zielen, hoe
meer vreugd”, en kennis en kans!
Noteer deze datum alvast. De uitnodiging
voor deze avond en de data voor de
volgende clubavonden krijgen jullie van de
clubleiding.

Op vrijdagavond 11
februari willen we
graag samenkomen
met de oudere jeugd
(16+). Goed om elkaar
dan weer te
ontmoeten! En met
elkaar bespreken we
dan wanneer en hoe
we dit seizoen kunnen
gaan invullen.
Dominee Bakker heeft
alvast aangegeven dat
hij hierin ook wel iets
wil betekenen. En met
jullie aanwezigheid
worden het vast weer
mooie avonden.

Beste lezers,
Het eerste Kerknijs van het jaar 2022 met een
schat aan informatie over het reilen en zeilen
van de gemeente.
Mocht u zich afvragen wat er allemaal te doen is; genoeg.
Doet u ook mee aan de opbouw van jong en oud, de groei en bloei van
de gemeente?
De deadline voor de volgende uitgave is zondag 19 februari.
Hartelijke groet van de redactie.
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KERKELIJKE STAND
De bloemengroet
U wordt in het volgende Kerknijs weer bijgepraat.
Groet, Tietie Klaver

Welzalig zijn de oprechten van wandel,
die in de wet van de HEERE gaan.
Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
die Hem met heel hun hart zoeken,
die ook geen onrecht bedrijven,
maar in Zijn wegen gaan.
Psalm 119:1-3 (HSV)

10 februari 1943
11 februari 1952
17 februari 1950
21 februari 1952
27 februari 1934

Mevr. P. Streekstra-Rooda Oosteinde 45, 9079LA
Dhr. W.D. Beimers, G. van Tuinenstraat 39, 9079MH
Dhr. S. Buwalda,
Oudebildtdijk 1112, 9075NM WESTHOEK
Dhr. H. Krol, Van Wijngaardenstraat 56, 9079KD
Mw. G. Veenstra-Schoorstra,
Gerben van Tuinenstraat 47, 9079MH
Dhr. J. Stapert, Zuideinde 2, 9079LN
Mw. J.P. Nonnekes-de Valk,
Hartman Sannesstraat 22, 9076EB Sint Annaparochie

Bronnen:baby-dutch.nl
en snelwenskaart.nl

Verjaardagen 70+
29 januari 1944
29 januari 1948
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Bedankje
Beste mensen,
Op de eerste plaats willen we iedereen bedanken voor de kaartjes en attenties
die we mochten ontvangen na de valpartij van Dirk. Dat dit tot tweemaal toe
gebeurde heeft een grote impact gekregen op ons leven.
Na de eerste val leek het erop dat Dirk goed op weg was met de therapie. De
tweede val heeft hem een heel stuk teruggebracht. Op dit moment zijn we al
weer zes weken verder en moet hij flink bezig om enigszins mobiel te
worden. Er moet behoorlijk geoefend worden waar we dan ook dagelijks mee
bezig zijn. Het bed staat in de kamer en we worden twee keer daags
ondersteund door de thuiszorg. De fysiotherapeut komt aan huis om nieuwe
oefeningen aan te leren. We zijn ook een paar keer met de taxibus naar de
oefenzaal in Beuckelaer geweest om in de loopbrug te oefenen. Er valt nog
veel te leren voor hem.
We moeten binnenkort voor
controle naar de orthopeed en we
hopen dan dat deze tevreden is.
Verder gaan we vol goede moed
verder. De bemoedigende woorden
uit de gemeente sterken ons
daarbij.
Ik heb tijdelijk een stapje
teruggedaan m.b.t. het werk voor
de kerk. Mijn werkzaamheden hier
thuis zijn prioriteit. Ik word op de
hoogte gehouden van de
activiteiten en zodra het weer
mogelijk is zal ik mij weer inzetten
voor de kerk.
Een vriendelijke groet van ons
beide, Dirk en Lideke Buurstra
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In herinnering aan
Marie Machiela-de Jong
* 18 september 1931 - † 3 januari 2022
Maandag 3 januari overleed Marie Machiela. Zij was 90 jaar. Maar was ‘lest’
65 jaar getrouwd met Anne Pieter Machiela.
Afgelopen periode voor de kerst voelde Marie zich niet meer zo goed. En dat
werd er naar mate de tijd vorderde niet beter op. Marie wilde niet meer naar
het ziekenhuis. Ze wilde thuis blijven in haar eigen omgeving.
De benen lieten het afweten en het werd steeds minder. “Mien lichaam is
op.”, “Ik wil hier wel weg.”, zei ze tegen haar man en kinderen. En zo kwam
in de namiddag van 3 januari haar levenseinde.
Marie was een vrouw die niet direct op de voorgrond trad, maar wel dienend
en actief. Actief in haar gezin waar ze de regie in handen had. En voor haar
kleinkinderen een superbeppie.
Ze heeft een gezegend leven gehad, ook ten opzichte van ziekzijn. Marie is
vrijwel nooit ziek geweest. Dat was mooi, want ze moest niet zoveel van
artsen en medicijnen hebben.
Wat haar op latere leeftijd wel problemen opleverde, was het gehoor. Dit
compenseerde ze met een soort van liplezen.
Ze was meelevend met iedereen door de vele kaarten die ze verstuurde.
De familieband was sterk en heel speciaal voor de kleinkinderen die ze vele
jaren heeft gekoesterd; wat de liefdeband sterk maakte.
Zaterdag 8 januari was de afscheidsdienst in ’t Beerdhuus. Samen met Anne
Pieter en de kinderen Fenny, Piet en Jessica, Dirk en Pieta en de
kleinkinderen. Fenny vertelde kort over het leven van haar moeder. Dirk las
de Bildtse psalm van dominee Baas. Pieta en Annet deden samen de
slotwoorden van deze dienst. Waarna we Marie naar haar laatste rustplaats
hebben gebracht hier op de begraafplaats.
Wij bidden om Gods nabijheid voor Anne Pieter, de kinderen en de
kleinkinderen. En moge de gedachtenis aan Marie Machiela tot zegen zijn.
Peet Luehof
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Uitzendrooster Radio Eenhoorn
De uitzending begint om 9.30 uur.

Vanuit de studio in Menaam.
30 januari
6 februari
13 februari
20 februari
27 februari

Ds. F. de Hoop, Tzum
Ds. J. van Olffen, Menaam
Ds. A.E. de Jong-Wiersema, Sneek
Majoor Freek v.d. Werf, live Leeuwarden
Ds. Joh. Bakker, Stiens

Ons religieus programma Tsjerkelûden gaat in het nieuwe jaar verder als
Horizon. Horizon wordt een gezamenlijk programma met Omroep RSH.
Het programma houdt dezelfde inhoud met een brede blik op geloof en
samenleving.
Een vast punt in Horizon is en blijft “Het nieuws uit de kerken”. Wij willen
onze luisteraars graag op de hoogte houden van alles wat zich in en rond
de kerken afspeelt. Hiervoor hebben wij wel uw hulp nodig. Daarom
verzoeken wij u het nieuws uit uw kerk door te geven
via horizon@radioeenhoorn.nl. Onze luisteraars zullen u er dankbaar voor
zijn.
Horizon zal te beluisteren zijn op vrijdagavond van 7 tot 8 uur.
Namens Radio Eenhoorn, Willeke van Scherpenzeel

Diensten Beuckelaer,
Sint Annaparochie
wanneer
30 januari

wie
M. Elzenga

kerkenraad
Vrije Evangelisatie

6 februari
13 februari
20 februari
27 februari

J. Schaaf-Hoekstra
P. Luehof
P. Glas
Ds. W. Moonen

Vrouwenparochie
Sint-Jacobiparochie
Protestants
Vrije Evangelisatie
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