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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     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 - maart    Willem Beimers, tel. 491705 

  

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  
 

 

27 februari 

 

 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. W.M. le Cointre, Leeuwarden 

T. Meindertsma 

1e Diaconie, 2e Kerk  

 

  6 maart 

koffiedrinken 

na de dienst 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Mw. Berntsen-Rademaker, Leeuwarden 

D. Wijbenga 

Voorjaarszending 

13 maart   9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Mw. Ds. M.W. Mazereeuw, Marrum 

D. de Haan 

1e Werelddiaconaat, 2e Kerk 

20 maart 

koffiedrinken 

na de dienst 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Dhr. T. van der Meulen, Tietjerk 

T. Meindertsma 

1e 40Dagencollecte, 2e Kerk 

Iets bakken voor bij de koffie? Meld het aan de koster! 

27 maart   9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Drs. J.C. Dondorp, Franeker 

B. Koopal 

1e Missionair Kerk, 2e Kerk 

 

 

  

Gemeenteavond donderdag 7 april 19.45 uur 
 

Inzage in de boeken  

op donderdag 31 maart 20.00 uur  

bij Klaas Braaksma , Oosteinde 68. 

Graag van tevoren even bellen (tel. 491882) als u wilt komen. 
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KINDERKERK  

 
 

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 

Ben je klaar voor het feest? 
 

6 maart - Binke Koopal - Johannes 11:55 - 12:11 - Kriebels  
Tijdens een maaltijd zalft Maria de voeten van Jezus met kostbare olie. 
Judas Iskariot vraagt of het geld van de olie niet beter aan de armen 
gegeven had kunnen worden. Maar Jezus vertelt dat Maria dit gedaan 
heeft voor de dag van zijn begrafenis. 
 
13 maart - Liesbeth Buurstra - Johannes 12:20-36  
Een paar Grieken die in Jeruzalem Pesach vieren, willen Jezus graag 
zien. Jezus vertelt over een graankorrel, die moet sterven om vrucht te 
dragen. Zo zal het ook met Hem gaan. 
 
20 maart - Yda de Groot - Jesaja 53:1-11a en Johannes 12:37-50  
De helper van God, Johannes vertelt over Jezus. Als hij goed wil uitleg-
gen wie Jezus is, kan hij woorden gebruiken die de profeet Jesaja heeft 
opgeschreven over de helper van God. Die helper is kwetsbaar en wordt 
door de mensen uitgelachen. Toch is hij degene die de mensen helpt. 
 
27 maart - Elène de Groot - Joh.15:1-8 of Luc. 15:11-32 -  
Houd me vast - Op deze zondag kunnen we kiezen uit twee verhalen. 
Johannes 15:1-8 over de ware wijnstok. Of het verhaal van de verloren 
zoon uit Lucas 15:11-32.  

https://www.kindopzondag.nl/periode-90-4/#issues
https://www.kindopzondag.nl/periode-90-4/#issues
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TER OVERDENKING  

 

Vergeving - “Vader vergeef hun, want zij weten niet wat ze doen”  

(Lucas 23:34a NBV ‘21) 

 

Woensdag 2 maart 2022 is het Aswoensdag. Het begin van de veertigdagen-

tijd. Zondag 27 februari is de eerste van de zeven lijdenszondagen (Reforma-

torische traditie). Zondag 6 maart is de eerste Zondag van de veertigdagentijd 

(Katholiek/Oecumenische traditie). We bereiden ons in deze tijd voor op het 

Hoogfeest van de Kerk (het Paasfeest).  

 

Het kruis blijft een groot geheim. Lied 536:1 zegt “Alles wat over ons 

geschreven is, gaat Gij volbrengen in veertig dagen”. Wat moeten wij er bij 

denken? Jesaja verkondigt: “Maar hij was het die onze ziekten droeg – zijn 

striemen brachten ons genezing” (Jesaja 53:4-5). Het volk wordt beheerst 

door één grote verdwazing. De discipelen zijn verbijsterd en verlamd. Dat is 

de ene kant. Aan de andere kant horen wij van een genade, die alle menselijk 

voelen en denken te boven gaat. Wat past ons hier anders dan aanbidding? 

 

Nauwelijks zijn de hamerslagen, die Jezus vastspijkerden aan het kruis 

verklonken, of Hij bidt. Niet voor Zichzelf, maar voor anderen: Vader, 

vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Vader, daarin komt de 

unieke verhouding van Jezus tot God aan de dag. Jezus bidt om vergeving. 

Wat is dat? Heel eenvoudig gezegd: alle aanspraken opgeven – het kwaad 

niet toerekenen – de goede verhoudingen herstellen – op wat gebeurd is niet 

terug komen. In één woord: gratie! Zoals bij een kind, aan wie ouders de 

ongehoorzaamheid vergeven, de onrust weggenomen wordt en het alles weer 

goed is.  

 

Tegenover de haat en het geweld uit de afgrond horen wij – hoe is het moge-

lijk? – van genade en vergeving. “Vader, vergeef het hun”.  Het woordje ‘het’ 

ontbreekt in het Grieks. Wat wordt er vergeven? De zonde in haar algemeen-

heid? Is het niet zo, dat het kruis het hoogtepunt, beter: dieptepunt is van de 

zonde van de wereld. Haat en geweld? Wie zijn er met ‘hun’ voor wie ver-

geving gevraagd wordt, bedoeld? Allereerst de Romeinse soldaten die hun 

beroep zonder barmhartigheid hebben verricht. Maar ook de leden van het 

Sanhedrin (de rechtbank) die de doodstraf over de ‘godslasteraar’ hebben 

uitgesproken. En het volk, dat beter weten kon. Dagelijks immers hebben ze 

Jezus woord gehoord, Zijn werk gezien en God geprezen: Hosanna, gezegend  
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is Hij Die komt in de naam van de Heer! Nu laten zij zich door de felheid van 

de hogepriesters ophitsen.  

Maar wij moeten dat ‘hun’ zo wijd mogelijk zien: de wereld in haar geheel 

staat schuldig voor God. Christus is tot het einde van de tijden in 

stervensnood. De toorn van God moet wel als een dreigende wolk boven de 

mensen hangen, die op weg zijn naar de dag van het oordeel. Wij kunnen die 

dreiging niet wegwerken, wegdenken, wegpraten, wegvloeken. God Zelf zal 

hier uitkomst geven, als wij mensen in ons eigen doen en laten vastlopen. 

 

Christus ‘lijden’ is een plaatsvervangend lijden. Hij stierf voor óns en in onze 

plaats. Daar ligt de bron van de vergeving van God. En in de strijd van kwaad 

en schuld moeten wij vooral leren dat de levensgrond onder onze voeten en 

boven ons hoofd is, onze Here Jezus Christus. Christus Triomfator! 

 

“Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 

Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 

Ons is een loflied in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van ‘t offer zijt gegaan.” 

Lied 536:4 

 

dominee Johannes Bakker 

 

  

 
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.  
Lees ook even de volgende pagina’s voor meer informatie. 
 

Deze kalender ontvangt u bij het Kerknijs van maart.  
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VAN DE KERKENRAAD  

 

Woorden van hoop 

‘Alles komt goed.’ We zeggen deze woorden soms wel érg makkelijk tegen 

elkaar. Het is niet altijd makkelijk om te geloven in een hoopvolle toekomst. 

Tegelijk zijn het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld 

zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu 

al iets van te laten zien. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van 

Pasen door, in het geloof dat alles goed komt. 

 

Op weg naar Pasen 

Deze veertigdagentijdkalender neemt je mee op weg naar Pasen. Voor iedere 

dag is er een bijbeltekst met een korte overdenking, een 

vraag om over na te denken of een op-roep om aan de slag 

te gaan, afgewisseld met vastentips, gebeden en liederen. 

De voorkant van deze kalender verbeeldt die woorden: de 

(levens-)weg omzoomd door de symbolen Alfa en 

Omega. Vanuit de verte straalt het licht van een hoopvolle 

toekomst ons al tegemoet - hoop die alles te maken heeft 

met het vreugdevolle feest van Pasen. Als teken van het 

Leven dat de dood overwint, ontspruiten langs de 

levensweg al wat jonge takjes. 

 

Ds. Marco Batenburg, preses van de generale synode en predikant van de 

Goudse Sint-Jansgemeente, schreef de dagelijkse overdenkingen in de Stille 

Week voor de veertigdagentijdkalender. 

 

Je schreef de overdenkingen in de Stille Week. Hoe geef je die week zelf 

vorm?  

De Stille Week heeft voor mezelf grote betekenis. In Gouda komen we in de 

Sint-Jan iedere avond samen voor een korte viering, met ruimte voor stilte, 

muziek, zang en een overdenking. Op Witte Donderdag vieren we het 

avondmaal, en ook op Goede Vrijdag is er een dienst. Deze week brengt ons 

bij het hart van het evangelie en dat maakt me heel dankbaar. Tegelijk voel ik  

me als voorganger ook altijd stamelen als ik probeer hier woorden aan te 

geven. Daarom ben ik zo dankbaar voor de liederenschat van de kerk, hoe 

dichters de eeuwen door woorden hebben gegeven aan het werk van Christus.  

Een lied dat mezelf altijd weer aanspreekt is 'Die in de dood gebonden lag' 

van Maarten Luther (Gezang 203; Liedboek 1973). 
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Hoe kunnen wij als kerk de hoop van Pasen doorgeven in de wereld? 

Het is belangrijk om ons als kerk ervoor in te spannen dat het verhaal van 

kruis en opstanding verteld blijft worden. Er ligt hier een grote opdracht, nu 

steeds minder mensen bekend zijn met de inhoud van de Bijbel. Met ‘The 

Passion’ wordt een groep binnen de samenleving bereikt, maar het is ook 

goed om je als gemeente in eigen dorp of stad te bezinnen op wat je kunt 

doen om te zorgen dat het Paasverhaal blijft klinken. 

Daarnaast denk ik ook aan een tekst uit 1 Korinthe 15. In dat hoofdstuk dat 

helemaal over de opstanding van Christus en onze opstanding gaat, luidt het 

slotvers: Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en 

onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het 

besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn 

(vers 58). Pasen zet ons dus met beide benen in het leven om daar onze 

roeping te vervullen. Met een nieuwe oriëntatie: door Christus’ kruis en 

opstanding weten we van verlossing, vergeving en hoop. Wat is het mooi om 

daar af en toe iets van te delen met de mensen die God op onze weg brengt. 

 

Waar zie jij tekenen van het koningschap van Jezus? 

Ik moet denken aan de werken van barmhartigheid, betekenisvolle daden 

waarmee mensen elkaar dienen. In deze wereld wordt iets zichtbaar van het 

koningschap van Jezus waar mensen zulke daden van liefde verrichten. Dan 

gaat het niet om grote, in het oog springende dingen. Het kan om iemand  
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gaan die opstaat tegen onrecht, om een politicus die het goede zoekt voor de 

samenleving, een mantelzorger, iemand die haar buurvrouw naar het 

ziekenhuis rijdt. In zulke eenvoudige gebaren zie ik tekenen van het 

koningschap van Christus, die kwam om ons te dienen. 

 

Wat betekent een hoopvolle toekomst voor jou?  

Christus’ opstanding is voor mij de enige garantie dat deze wereld niet naar 

de vernieling gaat, maar naar de vernieuwing. Daarom is Pasen ook het 

grootste feest dat we als kerk vieren. Er is hoop, midden in een hopeloze 

wereld. Dát die hoop er is, moet me telkens weer worden aangezegd. Daarom  

ben ik ook zo dankbaar voor de gemeente, voor de kerk. Want daar, in het 

midden van de gemeente, wordt het me telkens weer verkondigd: Gods Rijk 

komt, Zijn toekomst breekt door!  

Bron: Protestantse Kerk.nl/nieuws.  

 

We hopen dat ook u/jij door deze aan Kerknijs toegevoegde kalender  

meegenomen wordt op weg naar Pasen. 

 

Koffiedrinken na de dienst  
 
In overleg met de kosters is er afgesproken om twee keer per maand koffie te 
drinken. Dat zal vanaf nu altijd ná de dienst plaatsvinden. Dat is handig want als je 
weet hoeveel mensen er in de kerk zitten, weet je ook hoeveel koffie er gezet moet 
worden. Voorlopig drinken we koffie aan tafeltjes in de kerkzaal. Dat vraagt wel 
wat van onze kosters maar dat doen ze graag. Wel zouden ze het enorm op prijs 
stellen als er wat helpende handen zouden zijn bij het opruimen na afloop. 
 
In het contract met het MFC is afgesproken dat zij één keer per maand zorgen voor 
wat lekkers bij de koffie. Die tweede keer per maand is aan de kosters. Mocht u 
nou zin hebben om iets te bakken, dan wordt dat heel erg gewaardeerd. Wel willen 
de kosters dat graag tijdig van u horen want dan hoeven ze niet zelf op zoek naar  

iets voor bij de koffie.  
 
In principe drinken we elke eerste en derde  
zondag van de maand koffie. In bepaalde ge- 
vallen - oud-predikant of bijzondere diensten 
- kan er van afgeweken worden. We hopen 
dat het bijdraagt aan ontmoeting met elkaar 
en versterking van het gemeente-zijn-gevoel.  
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     Koudum, 18 februari 2022 
 
 
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de 
Classis Fryslân, 
 

Einde aan de beperkingen  
Dankbaar hebben we deze week gehoord dat er spoedig een einde komt aan vrijwel alle 

coronamaatregelen. Dit betekent dat er vanaf volgende week vrijdag 25 februari geen 

beperkende maatregelen voor onze kerkdiensten meer gelden, en dat ook het overige 

kerkelijke leven weer onbelemmerd kan plaatsvinden. Wel blijven basisregels van 

belang zoals handhygiëne, thuisblijven bij klachten en aandacht voor ventilatie. 
 

Onbevangen  
Graag stem ik in met de woorden van de preses van onze Generale Synode, ds. Marco 

Batenburg, die ons oproept weer van harte kerk te zijn: "Ik hoop en bid dat het gemeente-

leven weer met enthousiasme wordt opgestart. De kerk is niet alleen de plek waar we God 

ontmoeten, maar ook elkaar. De geloofsgemeenschap is essentieel voor ons geloofsleven." 
 

Kwetsbaren beschermen  
De komende tijd zullen we de kwetsbaren onder ons moeten blijven beschermen en 

goede aandacht geven. Voor hen kunt u bijvoorbeeld, als de ruimte in uw kerkgebouw 

dat toelaat, een gedeelte met zitplaatsen op anderhalve meter blijven aanbieden. En 

eventuele online diensten kunnen worden voortgezet. 
 

Kerk na Corona  
In mei vorig jaar is de brochure Kerk na Corona verschenen. De vragen die de brochure 

bespreekt, zijn nu weer actueel: Wat heeft corona ons geleerd, welke verdiepende vragen 

heeft corona ons gegeven en waarin heeft corona het kerkelijk leven veranderd? Aandacht 

is er ook voor rouw vanwege het virus. De brochure beveel ik van harte bij u aan.  
 

Dankbaar  
De afgelopen twee jaar heb ik u tweeëntwintig coronanieuwsbrieven geschreven. Van 

harte hoop ik dat dit de laatste mag zijn, en dat we in toekomst niet onverhoopt met 

nieuwe ziekmakende varianten van het virus te maken zullen krijgen. Bovenal ben ik 

dankbaar dat God ons als volk en kerk heeft behoed en bewaard in deze bewogen tijd. 

Moge Hij ons de troost en de bemoediging geven om ons kerkelijk leven onbevangen en 

met vreugde voort te zetten. 
 

Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 

heil die God ter hulpe riep. 

Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 

God is trouw aan wat Hij schiep. 

Wat in hemel, zee of aard 

woont, is in zijn hand bewaard. (Psalm 146:3, berijmd) 
 

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

Fryslân,  
                                           
Wim Beekman, classispredikant                                     
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‘Ga met God’ meest geliefde protestantse kerklied 

 

De liederen ‘Ga met God’, ‘Abba, Vader’ en ‘Ik zal er zijn’ zijn de drie meest 

geliefde liederen binnen de Protestantse Kerk in Nederland, zo blijkt uit het 

recent uitgevoerde liederenonderzoek van de Protestantse Kerk. 

 

Welke liederen worden het liefst gezongen en beluisterd binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland? Die vraag stond centraal in het 
liederenonderzoek van de Protestantse Kerk, waarin ook werd gevraagd 
naar liedbundels, muzikale begeleiding en de rol van muziek in de eredienst. 
Ruim drieduizend leden deden aan het onderzoek mee.  
 

Een diverse lijst 

De twintig meest geliefde liederen zijn afkomstig uit verschillende 
zangbundels, van het Liedboek 2013 tot de Psalmberijming 1773 en 
Opwekking. Ze geven zo een mooie dwarsdoorsnede van de breedte van de 
Protestantse Kerk. Het lied ‘Ga met God’ werd door maar liefst één op de 
twintig deelnemers als favoriete lied aangemerkt.  
 

De top 20 liederen ziet er als volgt uit: 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn 
2. Abba, Vader, U alleen 
3. Ik zal er zijn (Hoe wonderlijk mooi) 
4. ’k Stel mijn vertrouwen 
5. De steppe zal bloeien 
6. Aan U behoort, o Heer der heren 
7. De zon komt op, maakt de morgen wakker (Tienduizend redenen)                                                                 
8. Licht dat ons aanstoot in de morgen       
9. Wat de toekomst brengen moge      
10. U zij de glorie, opgestane Heer       
11. ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen 
12. Zolang wij ademhalen 
13. De Heer heeft mij gezien en onverwacht  
14. Geest van hierboven, leer ons geloven 
15. Lichtstad met uw paarlen poorten  
16. Longing for light, we wait in darkness (Christ be our light)  
17. Als alles duister is  
18. Groot is uw trouw, o Heer  
19. Jezus Overwinnaar / Waar U verschijnt, wordt alles nieuw 
20. ''Op waakt op!'' zo klinkt het luide 
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Beste lezers,  

 

Weer heel wat leeswerk om op de hoogte te blijven 

met wat er zich zoal afspeelt in de kerk. 

 

Mocht u zelf een bijdrage hebben over een onderwerp dat u na aan het 

hart ligt, of waarvan het goed is dat de gemeente er mee op de hoogte is; 

stuur het naar de redactie en dan kijken wij of het geplaatst kan 

worden. 

 

De deadline voor de volgende uitgave is zondag 20 maart. 

 

Hartelijke groet van de redactie. 

  

 
Liedboek en orgel favoriet 
Uit het onderzoek blijkt verder dat leden van de Protestantse Kerk de traditie 
in ere houden. Liedboek en orgel blijken favoriet te zijn als het gaat om lied-
keuze en begeleiding daarvan in de eredienst. Hierin is geen significant ver-
schil tussen leeftijdsgroepen. Maar liefst 62% van alle respondenten heeft 
samenzang met orgel (eventueel andere begeleidingsinstrumenten) aan-
gevinkt. Slechts 26% heeft samenzang met piano aangevinkt en 19% koos 
voor een band. 

De rol van muziek 
Ook werden vragen gesteld over de rol van muziek in 
de eredienst. Die wordt erg belangrijk geacht: 92% 
van de respondenten geeft aan dat ze muziek 
belangrijk of heel belangrijk vinden in de eredienst. 
Voor 51% is het zelfs een onmisbaar onderdeel van 
de kerkdienst.  

 
De rol van muziek in de liturgie wordt het vaakst 
aangeduid als: * Gods lof zingen/lofprijzing (53%) 

  * Zingen beroert mijn ziel (45%)  
  * Zingen als vorm van bidden (39%) 

 
Bron: Petrus 2022 
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DIACONIE 

Bijzondere collecten 

 

6 maart – Zending  (Rwanda) - 40dagentijdcollecte Kerk in Actie 

Rwanda: Met zusters werken aan gezond eten. In het dichtbevolkte Rwanda 

leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond 

kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg 

om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren 

en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en 

over het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. 

Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders 

kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.  

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. Collecte 

Voorjaarszending.  

 

13 maart – Biddag collecte Werelddiaconaat 

Bangladesh: Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen 

In Bangladesh zijn overstromingen of soms juist droogte een bedreiging voor 

de voedselvoorziening. Maar een ingenieus kooktoestel levert voor vrouwen 

in dit Zuidaziatische land niet alleen meer inkomen op, het is ook nog milieu-

vriendelijk. Het kooktoestel zet de helft van het gestookte hout en groenafval 

om in biochar: een restproduct dat lijkt op houtskool. Het wordt door de 

vrouwen verwerkt tot  en verkocht als natuurlijke, milieuvriendelijke bodem-

verrijker. Het kooktoestel veroorzaakt ook minder rook en is dus gezonder. 

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. Collecte Biddag. 

 

20 maart – Indonesië, een betere toekomst voor straatkinderen 

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organi-

satie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft bege-

leiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen, 

is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kin-

deren op straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders om financieel 

zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar 

school laten gaan. 

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 

NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Aktie te Utrecht o.v.v. 

40dagencollecte maart. 
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27 maart – Missionair werk 

Jong en oud thuis in de kliederkerk 

Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook 

voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan 

spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en 

oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van bijbelverhalen, 

leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De 

Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken, zodat zij kun-

nen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. 

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 

NL10ABNA 0444 444 777 t.n.v. Kerk in Aktie te Utrecht o.v.v. Collecte 

Missionair Werk maart. 

 

 

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

Hartelijk dank!  

 

Anneke Keizer-van Vaals 

 

 
 

 

 

 

 

OPBRENGST COLLECTES  

 

23 januari  Missionair werk                              €   31,50 

   Kerk         €   31,75 

30 januari  Kerk in Actie, Jong protestant        €   26,50 

   Eigen jeugdwerk      €   37,50 

6 februari  Werelddiaconaat                             €   39,00 

13 februari  Kerk in Actie  Noodhulp Nepal      €   40,00 

   Kerk         €   29,50 

20 februari  Avondmaalscollecte      € 108,00 

 

In het bloemenbusje                                       €   52,50
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Laat hen niet in de kou staan 
 
De energieprijzen rijzen de pan uit. Door die sterke stijging wordt het dagelijks leven 
steeds duurder, vooral voor mensen met een minimum inkomen heeft dit 
ingrijpende gevolgen. Zij hebben geen financiële ruimte om dit op te vangen.  
Daarnaast woont een groot deel van de mensen in een slecht geïsoleerde woning, 
en ondervinden zij, door de huidige inflatie een forse koopkrachtdaling.  
 
De compensatie van de overheid zal voor deze doelgroep niet toereikend zijn. Het 
IDO (interkerkelijk diaconaal overleg) wil graag mensen financieel tegemoet komen. 
In de eerste plaats de gezinnen, die geconfronteerd worden met dreigende 
afsluiting.   
 
Schuldhulpmaatje Waadhoeke, het IDO en De Skûle Welzijn willen samen de 
energiearmoede aanpakken.    
 
De gezamenlijke kerken roepen hun gemeenteleden en parochianen op om solidair 
te zijn met hen, die door de hoge energieprijzen, nog verder in de financiële 
problemen dreigen te raken. 
 
In de kerk geloven we in delen en in verbondenheid tussen mensen. Mensen die het 
goed hebben delen met wie het moeilijk hebben. Daarom vraagt het IDO aan hen, 
die de gevolgen van de hoge energieprijzen niet merkbaar voelen, een financiële 
bijdrage te willen geven voor de gezinnen die de komende tijd de energiekosten 
niet meer kunnen betalen. 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie van Sint-Jacobi-
parochie NL31 RABO 0142 8108 51 met omschrijving : Bijdrage energiekosten.            
De diaconie zal dit bedrag overmaken aan het IDO Waadhoeke. IDO Waadhoeke 
zorgt voor de herverdeling met samenwerkingspartners. 100% van de opbrengst 
komt terecht bij de mensen die hulp vragen.  
 
Iedereen ontvangt omgerekend per jaar incl. btw € 290,96 energiebelasting meer 
terug dan vorig jaar. Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft 
berekend dat door de hoge inflatie en de stijgende energieprijzen we er dit jaar 
gemiddeld € 40,00 per maand op achteruitgaan. Grote groepen huishoudens 
hebben hierdoor tientallen euro’s minder te besteden.   
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BEROEPINGSWERK 

 

De afgelopen kerkenraadsvergaderingen stonden veelal in het teken van het 

beroepingswerk. Er is diverse keren met de combinatie vergaderd en 

uiteindelijk is na goed overleg  het volgende besloten:  alle drie de gemeentes 

willen voor nu zelfstandig blijven, maar ook graag  op zoek gaan naar zaken 

die we samen kunnen oppakken.  

Op welke gebieden kunnen we elkaar helpen en versterken? Dat verkennen  

wordt de uitdaging voor de komende periode. Wel hebben we afgesproken 

met kleine stapjes deze zoektocht handen en voeten te geven, want zo alleen 

kunnen we verantwoord ontdekken of samenwerking op sommige terreinen 

een meerwaarde is. Voor Froubuurt geldt dat ze als kleine geloofsgemeen-

schap zo een kans ziet haar gemeenteleden meer aan te bieden dan de viering 

op zondag. Voor St. Jacob zien we vooral een meerwaarde op het gebied van 

het jeugdwerk.  

 

Er zijn twee beroepingscommissies geformeerd: eentje voor St. Anne en 

eentje voor St. Jacob. In  beide beroepingscommissies zit een afgevaardigde 

van de combinatie, zodat iedere gemeente in beide commissies vertegen-

woordigd is en de lijnen kort zijn.  Zowel St. Annaparochie als Sint-Jacobi-

parochie heeft zelf een profielschets voor de eigen predikant en gemeente 

opgesteld waar de  eigen beroepingscommissie mee aan de slag zal gaan.   

 

Wat ons als kerkenraad enorm verraste was dat iedereen die voor onze  

beroepingscommissie gevraagd is, ja heeft gezegd. Waar kom je dat nog 

tegen! Nou hier dus, bij ons en dat zegt wel iets over de wens om weer een 

predikant te krijgen.  

 

We stellen de leden van de beroepingscommissie graag aan u voor: 

Klaske Buma-Faassen 

Yda de Groot 

Tamme de Groot 

Anna Kuik (vervangend afgevaardigde voor St. Annaparochie)  

Peet Luehof 

Johan Mennegat 

Tine Meindertsma (ook afgevaardigde voor St. Annaparochie) 

 

Onze consulent is ds. Ulbe Tjallingii. 

 

 



[17] 

 

 

 

We willen u als gemeente bedanken voor het vertrouwen dat u ons hebt 

gegeven om samenwerking met de buurgemeentes te onderzoeken. We zullen 

er alles aan doen om het vertrouwen niet te beschamen. 

 

Mocht u suggesties of namen van predikanten hebben voor de beroepings-

commissie, dan kunt u contact opnemen met één van de leden. 

 

Dan zullen we vanaf nu voorlopig in alle stilte ons werk doen, want geheim-

houding is in dezen een voorwaarde. Mochten er ontwikkelingen zijn, dan 

hoort u weer van ons. 
 

Tine Meindertsma  

 

KERKELIJKE STAND 

De bloemengroet  

In de afgelopen maanden gingen de bloemen naar de volgende adressen: 

 

Fam. J. Streekstra, Oosteinde 45 

Mw. J. Sytsma-Kamstra. G. Veenhuizenstraat 55 

Mw. J. Krol, Van Wijngaardenstraat 56 

Dhr. D. Buurstra, G. van Saksenstraat 38 

Dhr. P. Luehof, G. Veenhuizenstraat 41 

Dhr. J. Kooistra, Hofstraat 9 

Fam. H. de Jong, Zuideinde 11 

 

Mw. A. Hemrica-Streekstra, Zuideinde 14 

Fam. G. de Haan, Neeltje Jansstraat 20a 

Fam. J. Veenstra, G. van Tuinenstraat 47 

Mw. T. Buma-Reitsma, Middelweg West 241 

Mw. I. Beimers, G. van Tuinenstraat 39 

Fam. A. Steensma, Kadal 25 

Dhr. A.P. Machiela, Kadal 10 

Fam. D. Buurstra, G. van Saksenstraat 38 

 

Namens iedereen bedankt voor de bloemen en het bezoek, Tietie Klaver 
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Verjaardagen 70+ 

27 febr.  1934  Mw. J.P. Nonnekes-de Valk,  

Hartman Sannesstraat 22, 9076EB Sint Anne 

  1 maart 1946  Mw. G. de Haan-Schaap, G. van Saksenstraat 10 9079KG  

18 maart 1951 Mw. H. Stapert-van Dijk, Zuideinde 2 9079LN 

30 maart 1946 Mw. G. Meijer-Posthumus, G. van Swietenstraat 9 9079LV 
 

 

 

 

Vrede in de storm 
  

Wanneer de tranen in je ogen branden 
En het ontbreekt je aan geloof en kracht, 
Geef je dan over in je Vaders handen, 
Hij is het Die met open armen wacht. 
  
Je hebt zo lang gevochten en gestreden, 
Je afgevraagd hoe het nu verder moet. 
Maar als je tot de Vader hebt gebeden, 
Mag je vertrouwen: wat Hij doet is goed. 
  
Want Hij geeft rust wanneer de stormen woeden, 
Hij stilt je honger en Hij lest je dorst 
Hij houdt je vast en zal je hart behoeden; 
Roep maar tot Hem-Hij is de Vredevorst. 
  

Uit: Vrede in de storm 
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Bedankje 

Graag wil ik een ieder, ook namens mijn kinderen, heel hartelijk bedanken 

voor al die kaarten, telefoontjes en bloemen, die wij mochten ontvangen bij 

het afscheid van Marie. 

Ze was bereid om naar haar Heer te gaan. Haar lichaam was op. Ze is voor 

veel nare dingen bespaard gebleven. 

We mochten haar met al onze kinderen, kleinkinderen en achterklein-

kinderen, al hoe moeilijk het is, de rust geven. 

Ook wij moesten ons door de toestand van alles in de wereld aan de 

coronaregels houden.  

Een woord van dank wil ik in het bijzonder aan Peet Luehof doen, want dat 

was de wens van Marie. 

 

Anne Pieter en allemaal 

 

 

Uitzendrooster Radio Eenhoorn   

De uitzending begint om 9.30 uur.  

Vanuit de studio in Menaam. 

 

27 februari    Ds. Joh. Bakker, Stiens  

  6 maart   Ds. J. Lindeboom, Minnertsga 

13 maart   Ds. H. Wiersma, Scharnegoutum 

20 maart   Ds. J. van Olffen, Menaldum 

27 maart   Majoor F. v.d. Werff, Leeuwarden 

 

 

 

Diensten Beuckelaer,  

Sint Annaparochie  

 

wanneer  wie       kerkenraad 

27 februari  Ds. W. Moonen    Vrije Evangelisatie 

  6 maart  Ds. F. Visser-van Enkhuizen Doopsgezinde 

13 maart  F. de Haan     Nij Altoenae 

20 maart  Ds. H.J. Delwig    Vrije Evangelisatie 

27 maart  J. Helfferich    Protestants 
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Zo tegen Pasen 
valt mijn geest een beetje stil, 

verzet mijn wil zich 
tegen Christus' lijden. 

Van kinds af aan 
had ik er moeite mee, 

die boze menigte 
en hun geschreeuw, 

ik kon er nooit goed tegen 
hoe Jezus, zo integer 

het doelwit was van razernij. 
Nog raakt het mij 
en telkens weer 

zou ik het willen overslaan 
en overgaan naar Pasen 

maar dat zou niet eerlijk zijn 
zo is het niet gegaan. 

 
Al toen de juf het ons 

op school vertelde 
sloot ik mijn ogen, 
stopte oren dicht, 

dit wilde ik niet horen,  
ik zag het voor me 

hoe ze schreeuwden: 
"Laat Barabas los 
en kruisig Hem". 

 
Inmiddels ben ik gaan begrijpen 

dat alles zo moest gaan 
als was voorzegd 

en dat U in de plaats van ons 
dit alles hebt doorstaan. 

Nog voel ik elke lijdenstijd 
Uw zielenpijn 
om wat wij U 
aan zonden 

hebben aangedaan. 
 

O liefdevolle Heer, 
hoe kan ik U bedanken 

voor al Uw bloed 
om ons bevrijd te laten gaan. 
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