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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 - april    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  
 

27 maart   9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Drs. J.C. Dondorp, Franeker 

B. Koopal 

1e Missionair Kerk, 2e Kerk 

   

  3 april 

 

koffiedrinken 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. A.H. Boschma, Drachten 

E. de Groot 

1e Diaconie, 2e Orgelfonds 

10 april 

Palmzondag 

 11.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. Joh. Bakker, Stiens  

D. de Haan 

1e JOP, 2e Kerk 

14 april 

Witte donderdag 

19.30 uur 

 

Oud. van dienst 

Commissie Eredienst  

m.m.v. de jeugdclubs 

T. Meindertsma 

15 april 

Goede Vrijdag 

19.30 uur Commissie Eredienst 

17 april 

Pasen 

koffiedrinken 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Dhr. T. v.d. Meulen, Tietjerk 

T. Meindertsma 

1e Werelddiaconaat, 2e Kerk 

24 april   9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Mw. C. Akkerboom, Harlingen 

E. de Groot 

1e Diaconie, 2e Kerk 

 

Stap voor stap zondag 27 maart  14.00 uur 
Gebedsbijeenkomst woensdag 30 maart  19.30 uur 
Gemeenteavond donderdag 7 april  19.45 uur 
 

 

Wie de afstand door de officiële ingang bij de school te  
ver vindt, kan ook door de oude ingang naar binnen. 
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KINDERKERK  

 

Veertigdagenproject 
 

Ben je klaar voor het feest? 
 
 
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.  
 

 

3 april - Evelyn Beimers - Spreuken 1:20-33 - Wat is wijs? - 
Deze zondag lezen we een bijzonder verhaal uit het boek 
Spreuken. Het gaat over de Wijsheid, die in de straten en 
op de pleinen haar stem laat horen. ‘Luister toch naar 
mij!’ roept ze. Maar de mensen luisteren niet, waardoor 
ze zelf ongelukkig worden. Wie naar de Wijsheid luistert, 
hoeft niet bang te zijn voor het kwaad. 

 
 
10 april - Vandaag beginnen we gelijk om 11 uur! - Er is deze zondag meer 
kinderkerkleiding aanwezig, want wij gaan een Palmpasenstok maken! 
– Johannes 12:12-19 - Dat kan harder! - Palmpasen 
Als Jezus naar Jeruzalem gaat, komen de mensen Hem met palmtakken 

tegemoet. Ze roepen: ‘Hosanna! Gezegend Hij die komt 
in de naam van de Heer, de koning van Israël.’ Jezus gaat 
op een ezel zitten. De Farizeeën zien dat ze niks bereikt 
hebben. ‘De hele wereld loopt achter Hem aan’, zeggen 
ze tegen elkaar. 
 

 
17 april - 1e paasdag -  
geen kinderkerk 
 
24 april - Binke Koopal 
 
 
1 mei - Liesbeth Buurstra 
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TER OVERDENKING  

 

Door een mens 

 

“Want als de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit 

de dood er gekomen door een mens.” (I Korinthiërs 15:21 NBV21) 

 

Ieder jaar als we Paasfeest vieren, worden we er aan herinnerd hoe groot dit 

wonder is. Het blijft voor mensen iets onbegrijpelijks: opstaan uit de dood. 

Dat gaat ons denken ver te boven. Daar kunnen wij met ons verstand niet bij. 

Dat is het werk van God. Daar zingen we van met Paasliederen. De rechter-

hand van de Heer is hoog verheven, de rechterhand van de Heer doet mach-

tige daden. Maar hoe kan Paulus nu schrijven dat de opstanding van de doden 

er is door een mens? Gaat dat niet te ver? 

 

Paulus wil ons duidelijk maken dat de opstanding niet buiten ons leven van nu 

omgaat. Het is zo gevaarlijk om te zeggen: Jezus Christus is een keer op-

gestaan en wij zullen ook eens uit de dood verrijzen, maar dan blijft dat buiten 

ons bestaan van hier en nu. Dan is het een soort van reserveband die we 

achter in de auto hebben liggen voor het geval dat we die eens nodig mochten 

hebben. Nee, het komt veel dichter bij ons. Onze Here Jezus Christus is mens 

geworden. Hij is ons doods bestaan binnengegaan. Deze harde en wrede 

wereld van haat, lijden en pijn, van misdaad en verraad: Hij heeft de uiterste 

gevolgen daarvan gedragen. Hij heeft ondergaan waar ons verkeerd kiezen 

iedere dag op uitloopt: de dood. Want buiten God en buiten Zijn liefde leven, 

dat is geen leven, dat is de dood. Maar Hij is ook mens geworden om 

menselijk waar te maken, wat een leven in vrede met de Vader mag zijn: 

leven uit Zijn hand en leven aan Zijn hand. En zo is Hem de over-winning 

gegeven. Niet alleen omdat Hij de Zoon van God is, maar ook omdat Hij 

mens wilde zijn, zoals God dat bedoeld heeft. 

 

Daarom mag Zijn opstanding ook voor ons een grote troost en bemoediging 

zijn. Nu komt het erop aan, maar nu is het ook de moeite waard mens te zijn 

met Hem en door Hem. Nu schijnt over iedere dag van ons leven het licht van 

Zijn beloften. Daarom heeft het zin en doel, trouw te zijn in het kleine. Nu 

hebben dood en verdriet niet meer het laatste woord, want Hij heeft over-

wonnen en daarom is ons de overwinning gegeven, zo lezen wij in dit zelfde 

hoofdstuk: “Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze 

Heer, de overwinning geeft.” (I Korinthiërs 15:57). 
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Want wie voor ons gestreden heeft       Die leidt ons door de doodsjordaan 

alleen man tegen man,         en houdt ons bij de hand, 

als God en mens geleden heeft        Die heeft voor ons de weg gebaand 

wat niemand lijden kan,         naar het beloofde land. 

  

Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 870: 6 en 7 

 

Joh. 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.  
Gebruikt u de kalender ook? 
 

Deze kalender werd samen met het Kerknijs van maart bezorgd.  
 

  

 

 

Koffiedrinken na de dienst  
We drinken twee keer per maand koffie ná de dienst.  
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 weten, want dan hoeven ze niet zelf op zoek naar iets voor bij de koffie.  
 

 

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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VAN DE KERKENRAAD  

 

De kerkenraad kwam de afgelopen periode twee keer bij 

elkaar en wat daar besproken is… daarvan brengen we u 

graag op de hoogte middels deze verslagen. 

 

De eerste vergadering was op 25 januari en de tweede was op 1 maart. Beide 

keren werd er met de kleine kerkenraad vergaderd en beide keren was ook 

dominee Joh. Bakker erbij. 

Anna Kuik is de voorzitter en dat blijft ze voorlopig ook.  

Douwe de Haan zal voortaan de openingen voor zijn rekening nemen, omdat 

twee voorzittersfuncties en nog in de beroepingscommissie zitten wel heel 

veel is voor een persoon (t.w. Tine Meindertsma). 

 

Anna Kuik opent de vergadering met het lezen uit Korintiërs waar verhaald 

wordt over lichaamsdelen die samen een lichaam vormen: alle 

delen moeten elkaar met zorg omringen. In de gemeente heeft 

zo iedereen een taak die even belangrijk is en alleen samen ben 

je gemeente. De meest kwetsbaren moet je met zorg omringen.  

Wat is de kerk? De kerk van Christus is het lichaam van 

Christus en we kun-nen niet zonder elkaar. Hoe zien we dat vertaald naar 

onze kerk hier? Niet iedereen denkt hetzelfde, maar we zijn wel een 

gemeente. Dat geldt ook voor de kerkenraad. Je moet wel naar de gemeente 

luisteren. 

Iedereen heeft een taak, verschillend maar onmisbaar. Koffieschenken is net 

zo belangrijk als de taak van predikant, want waar zijn we zonder ont-

moetingen? Mensen die bezoeken afleggen, waar zouden we zijn zonder hen? 

Waren we dan nog het lichaam van Christus? Mensen die 

de kerkenraad attenderen op zaken die uit het oog geraakt 

zijn, waar zouden we zijn zonder deze betrokken mensen? 

 

Dominee Bakker gaat voor in gebed en vraagt God om leiding bij de 

vergadering en zorg voor de wereld. 

 

* De gemeenteavond wordt vastgesteld op donderdag 7 april. We starten 

om 19.45 uur. Inhoudelijk gaan we dit bespreken op de vergadering van 28 

maart. Dan komt de grote kerkenraad voor het eerst sinds lange tijd weer bij 

elkaar en een gemeenteavond is bij uitstek een punt voor een vergadering in 

groter verband. Dan zullen ook alle verslagen en  financiële jaaroverzichten  
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besproken worden. In het Kerknijs van april zullen de verslagen - in een apart 

boekje - te lezen zijn, zodat alle gemeenteleden zich op de hoogte kunnen 

stellen. We vragen u dit losse boekje mee te nemen naar de gemeenteavond 

van 7 april.  

 

*De nieuwsbrief zag er goed uit. Toen het bericht kwam dat de kerkdiensten 

hervat konden worden, heeft Anna Kuik alle mensen die ze in haar telefoon 

had staan gebeld, bij sommigen is ze vaker dan één keer aan de deur geweest 

en toch bleek later dat een aantal mensen niet bereikt kon worden. Dat vraagt 

- we hopen dat er geen volgende keer komt - om het inschakelen van bestaan-

de app- groepen en wellicht hier en daar een berichtje op papier. 

 

* Dominee Bakker heeft allerlei bezoekjes gedaan. Hij biedt ook 

spontaan aan, voortaan de overdenking voor Kerknijs te maken. 

Fantastisch! Fijn dat er met hem  velen in de gemeente zijn die naar 

elkaar omzien. Samen het lichaam van Christus in de praktijk. 

 

* De diaconie is op kraamvisite geweest, heeft andere bezoekjes gebracht, 

heeft het herdenkingskruisje van mevrouw Machiela geregeld, heeft verga-

derd en meldt dat het IDO bezig is met het opzetten van een actie voor 

mensen waarvoor de energierekening een probleem gaat worden. In het 

Kerknijs van maart hebt u daarover inmiddels kunnen lezen en de collecte van 

Witte Donderdag is ook voor deze actie bestemd. 

 

* De kerkrentmeesters hebben met het bestuur van het MFC vergaderd en 

daar een aantal zaken besproken die even waren blijven liggen. Voortaan zal 

er weer een keer per jaar met elkaar vergaderd worden, zodat er een optimale 

afstemming blijft. 

 

* De commissie eredienst heeft haar eerste vergadering gepland en de 

bestemming voor de kaarsen wordt gedeeld. 

 

* Er zijn al toezeggingen wat de leden van de beroepingscommissie betreft 

en als ook de laatsten toezeggen, is de commissie compleet. Later zal blijken 

dat iedereen die gevraagd is, heeft toegezegd. Geweldig! 

De profielschets en de gemeenteschets zijn klaar en kunnen in de kerkenraad 

en de beroepingscommissie besproken worden. Het is belangrijk dat iedereen 

zich erin kan vinden en iedereen mag zijn of haar zegje erover doen. Een   
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aantal vergaderingen verder zal blijken dat de opmerkingen en aanpassingen 

ervoor zorgen dat er een goed leesbaar en helder profiel ligt. 

Anna Kuik gaat Tine - een week op vakantie - vervangen op de gezamenlijke 

startavond van de beide beroepingscommissies. 

 

* Koffiedrinken - Tine heeft vergaderd met de kosters en daar is in het vorig 

Kerknijs al melding van gemaakt. 

 

* Het concept preekrooster 2023 kan gemaakt worden en ds. Joh. Bakker wil 

al wel graag diensten vastleggen. Dat wordt geregeld door de scriba. 

 

Zij sluit deze vergadering met het gedicht “Waar zouden wij zijn”. 

 

 

De tweede vergadering is weer in ‘t Beerdhuus en 

Anna Kuik opent deze vergadering met een bijdrage 

van de PKN over het thema “Alles komt goed”. Klopt dat, vragen we ons af.  

Hoe moeten we dit zien? Om ons heen kijkend, zien we dat veel in het leven 

niet op orde komt. God belooft dat wel in Openbaringen, waar het gaat over 

de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar de bruid de bruidegom opwacht. 

Alle tranen zal hij van hun ogen afwissen.  De eindtijd. In het leven moet je je 

er wel voor inzetten en je verantwoorde-lijkheden nemen. God is gegeven alle 

macht in hemel en op aarde.  Dat ver-trouwen geeft kracht. Bidden geeft 

kracht. Je weet niet hoe Gods wegen lopen. Bidden om wijsheid en kracht 

voor de toestand in Oekraïne. Dat doet Anna met het gebed voor Oekraïne 

waarin gepleit wordt voor vrede en verzoening. 

 

* Opstelling kerkzaal - koffiedrinken doen we voorlopig aan tafeltjes in de 

kerkzaal. We vinden het als kerkenraad belangrijk om tegemoet te komen aan 

de verschillende wensen die er leven. Dat betekent dat er qua opstelling van 

de kerkzaal afwisselend een rij en wat groepjes van twee stoelen naast elkaar 

staan, zodat er wat te kiezen valt. Met al die besmettingen van tegenwoordig 

houden we nog wel ruimte tussen de rijen. 

 

* Collecteren - Dachten we dat we misschien wel weer ouderwets konden 

collecteren, ook dat doen we toch maar niet. Voorlopig blijven we schalen bij 

de uitgang houden. 
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* Start clubwerk - Zou St. Jacob met St. Anne doen. Door de vele  

afzeggingen – ook vanwege corona - van St. Jacob,  is er besloten de start op 

een ander tijdstip te doen. Er komt dan alsnog de activiteit ‘clubstriid’.  De 16 

+ groep start op 4 maart en op 11 maart zitten de  jeugdouderlingen van St. 

Jacob. om tafel met die van St. Annaparochie. 

 

*  Uit de gemeente: Dominee Bakker heeft de lijst van mogelijke bezoeken al 

bijna helemaal afgewerkt en de vraag is “Hoe gaan we verder?” We besluiten 

koffieochtenden te houden. 

 

* Diaconie: Liesbeth Buurstra is bereid gevonden om de taak van Trynke 

Buma (zending) over te nemen. Dat is echt heel fijn, want Trynke verricht 

deze taak al heel lang en met veel plezier, maar vindt het ook fijn om hem uit 

handen te geven. Dat Liesbeth die de taak overneemt, geeft een goed gevoel. 

 

* De kerkrentmeesters hebben vergaderd. De notulen liggen thuis en daarom  

zullen eventuele punten op de eerstvolgende kerkenraadsvergadering 

besproken worden. 

 

* De commissie Kerk en Dorp is door corona even stil gevallen. Misschien 

gaan ze eens een wandeling in lentetijd organiseren of iets voor nieuwe leden. 

Zomaar wat ideeën die meegenomen worden voor op de agenda van hun te 

plannen eerste vergadering die zeker zal plaatsvinden. 

 

* De commissie eredienst heeft een vergaderdatum gepland. De liturgie van 

de eerder voorbereide, maar niet uitgevoerde liturgie van 2020 is een mooie 

basis om op verder te borduren. 

 

* De kinderkerk heeft een mooi, aansprekend Veertigdagenthema. Er zijn 

contacten voor wat ondersteuning wat het clubwerk betreft en ook dominee 

Bakker wil zijn bijdrage leveren. 

 

* De 16+ groep zal gevraagd worden om nog een keer in oude samenstelling 

bij elkaar te komen. In die bijeenkomst kan iedereen zeggen of en hoe een 

voortzetting eruit zou kunnen zien. De kerkenraad vindt het belangrijk dat  
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deze groep jeugd elkaar - ook in de oude samenstelling - kan  blijven 

ontmoeten. En wil dat graag faciliteren. Ze moeten zelf maar aangeven wat ze 

graag zouden willen. 

 

* Er wordt nogmaals naar de profielschets gekeken en de aanpassingen zijn 

akkoord.  

 

* Maandagavond, 28 maart gaan we met veel geledingen 

naar de jaarrekeningen kijken. We beginnen om 19.00 

uur en daarna gaan we als grote kerkenraad door met een 

eigen vergadering. Klaas Braaksma zal overzichten maken 

en ook in het Kerknijs komt een los boekje met overzichten en versla-gen. Dit 

laatste zal alleen bij gemeenteleden in Kerknijs worden toegevoegd. De scriba 

is de aangewezen persoon om te zorgen dat alleen gemeenteleden dit gaan 

ontvangen. We hopen dat iedereen zo goed op de hoogte wordt gebracht van 

het reilen en zeilen van onze kerkelijke gemeente. Als iedereen - voor zover 

mogelijk - dan ook naar de gemeenteavond op 7 april komt, … praten we dan 

weer verder. Op dit moment weten we nog niet helemaal hoe die avond eruit 

zal zien maar wat we al wel geopperd hebben is dat we nog wat flitsen van 

het afscheid van ds. Douwe Visser en onze bijdrage aan het afscheid van ds. 

E. Grosheide op de beamer willen laten zien. 

 

* Vooruitkijkend naar de vieringen op zondag, zien we dat dominee Maze-

reeuw nog wel geattendeerd moet worden op aandacht voor Biddag voor 

gewas en arbeid, zondag 13 maart. Binke Koopal heeft een passende actie 

voor de kinderkerk georganiseerd en zo hopen we passend aandacht aan dit 

gebeuren te besteden. Wat we dan nog niet weten is dat ds. Mazereeuw we-

gens coronaklachten en besmetting in haar gezin, die zondag niet kan komen. 

Op zaterdag rond 16.30 uur worden we hierover gebeld en om 17.00 uur buigt 

Peet Luehof zich over de preek die als reserve 

klaarligt. Tjitske van der Wal is meteen bereid de 

powerpoint op te zoeken en Tjipke Bloemhof in te 

seinen. Wat fantastisch dat zoveel mensen op zo’n 

korte termijn dit voor elkaar weten te krijgen: alle 

hulde! 
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* Binke Koopal sluit de vergadering door voor te lezen uit ‘Het hoogste 

woord’. Een gedeelte uit Hooglied:  Liefde is sterker dan steen! Leg het vast 

in je hart en laat het nooit los.  

 

We besluiten koffieochtenden te organiseren waarbij dominee Bakker de 
leiding heeft. Het gaat om ontmoeting met elkaar, wie zin heeft kan een 
spelletje doen. Misschien heeft u zelf een aardig spel.  
U hoeft zich voor deze ochtend niet op te geven, maar als u vervoer nodig 

 hebt dan kunt u contact opnemen met een van de 
 kerkenraadsleden en dan wordt dit geregeld.  

 

Koffieochtenden - 4 mei en 31 mei  
 10.00 uur - ‘t Beerdhuus 

 

Tijd van gebed voor Oekraïne 
 

Wij maken ons zorgen om wat er allemaal gebeurt in Oost- 

Europa. Het machteloze gevoel om de oorlog in Oekraïne  

werkt verlammend. En we willen wat doen. Eén van de dingen  

die we als kerk kunnen doen, is bidden. De kerken op Het Bildt  

willen daarom elke woensdag tijd en ruimte vrijmaken om samen stil te staan 

bij en te bidden voor Oekraïne. Dat doen we steeds op een andere plek, in 

een andere kerk.   

 

Op 16 maart zijn we om 19.30 uur van start gegaan in de Kerk tussen de 

Dijken in Nij Altoenae. Op 23 maart kwamen we bij elkaar in St. 

Annaparochie, Van Harenskerk. De andere avonden zijn als volgt:  

30 maart  St. Jacobiparochie, ‘t Beerdhuus 

6 april       Oudebildtzijl, Vrije Evangelische Gemeente 

13 april     Vrouwenparochie, Bordenakerk 

20 april  St. Annaparochie, De Skúl   
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DIACONIE 

Bijzondere collecten 

 

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. 

 

 

Zondag 3 april  - 40dagentijdcollecte Kerk in Actie 

Werelddiaconaat - Moldavië: Kinderen en ouderen worden gezien 

Door de hoge werkloosheid in Moldavië wer-ken veel mensen in het 

buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter 

en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze 

nodig hebben. In de twee opvangcentra van de 

christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat 

wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd 

opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp 

bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de op-

vangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, 

gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen 

zoals een douche. 

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over 

te maken op NL89ABNA 0457 457 457. 

 

 

Zondag 10 april  - Palmpasencollecte Protestantse Kerk - Jong Protestant 

PaasChallenge: inleven in het paasverhaal 

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met 

de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugd-

werkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit  
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het paasverhaal kennen. Door middel van aller-lei opdrachten leven ze zich in 

in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke 

keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de 

PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend. U kunt dit werk steunen door uw 

bijdrage over te maken op rekening NL52ABNA 0414 141 415. 

 

 

Zondag 17 april  - Paascollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 

Libanon – Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet 

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de 

problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid 

en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de 

jongeren die er wonen elk perspectief op 

een betere toekomst. Kerk in Actie steunt 

het werk van het Manara Youth Center van 

Youth for Christ. Dit centrum geeft 

jongeren psychosociale hulp en helpt hen 

om hun trauma’s te verwerken. Jongeren 

krijgen er ook huiswerkbegeleiding en 

kunnen er een vaktraining volgen. 

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage 

over te maken op rekening NL89ABNA 

0457 457 457. 

 

 

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

Hartelijk dank!  

Anneke Keizer-van Vaals 

Psalmboek  

met 21 stiltemomenten  
 

 
Veel mensen snakken naar momenten van rust. Een dagelijks ….          
stiltemoment kan helpen. Met het boek Psalmen met 21 gebeds-
momenten kun je drie weken elke dag een mini-retraite houden. 
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OPBRENGST COLLECTES  

 

27 februari     Diaconie                          €    43,00 

         Kerk     €    63,00 

  6 maart          Zending                            €    64,90 

13 maart- Biddag  Werelddiaconaat         €    57,65 

    Kerk     €    46,80 

20 maart   Giro 555 - Oekraïne  €  211,25 

 

 

 

COMMISSIE EREDIENSTEN 

 

Hallo beste mensen, 

 

Na twee jaar corona zijn we, nu het gelukkig weer kan, vol goede moed bezig 

met het Paasgebeuren. 

 

6 maart is het 40dagenproject bij de kinderkerk gestart: ‘Ben je klaar voor het 

feest?’ We bereiden ons voor op het Hoogfeest van de Kerk, het Paasfeest. 

 

14 april - Witte Donderdag gedenken en vieren we samen. Ook de jeugd-

clubs zijn hierbij betrokken. Een teken van Hoop: van u is de toekomst! 

De collecte is dan voor: Laat hen niet in de kou staan. (Zie pag. 16 voor meer 

informatie.) 

 

15 april - De samenkomst op Goede Vrijdag met muziek en lezingen is een 

dienst van waken, bidden en bezinnen. 

 

17 april - Paaszondag hopen we SAMEN het FEEST van de opstanding met 

jong en oud te vieren. De heer T. van der Meulen uit Tietjerk gaat dan voor. 

We sluiten dan ook het kinderkerk project af en zingen nog één keer samen 

het projectlied; 'Een slinger van verhalen'. Na deze feestelijke dienst drinken 

we samen een bakje koffie/thee mét iets lekker erbij. 

 

We hopen u allen te zien. 

 

Commissie Erediensten,  

Tine Meindertsma, Neeltje Jensma, Hilly Meyer en Yda de Groot 
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Beste lezers,  

 

Niet alleen een Kerknijs, maar ook de stukken  

voor de gemeenteavond op 7 april. U bent er toch  

ook bij om het gemeentezijn te vieren?  

Het begint om 19.30 uur. 

 

En, als u het Kerknijs goed leest; kom naar de samenkomst om samen 

te gedenken en te vieren. Jezus is gestorven, gekruisigd en begraven. 

Waarom? Omdat Hij de zondige mens zo innig liefheeft. En u? Heeft 

u de Schepper van hemel en aarde ook innig lief? 

 

De deadline voor de volgende uitgave is zondag 14 mei. 

 

Hartelijke groet van de redactie. 

 

 

  

 

 
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.  
 
 

 

Laat hen niet in de kou staan 
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KERKELIJKE STAND 

De bloemengroet  

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

 

Mw. H. Stapert-van Dijk, Zuideinde 2 

Mw. D. Kolthof-Stapert, Georg van Saksenstraat 

Mw. J. Bijlsma-Born, Oude Bildtdijk 480 

Mw. A. Koopmans-Kuiken, Geert Veenhuizenstraat 57 

Fam. E. Postma, Broedertrouw 22 

 

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

 

 

 

Bedankje 

Tige tank, Voor de lieve kaartjes, belletjes en bloemen na mijn uitglijder 

begin januari. Rust en fysiotherapie hebben gezorgd dat het gewricht weer 

naar behoren werkt. Ongelooflijk hoeveel activiteiten een mens gedachteloos 

met twee handen doet, raar wennen om tijdelijk met  één hand te prutsen. 

Groetnis fan Trynke Buma-Reitsma                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Jubilea 

Op 26 april is het echtpaar Hoitinga-Wassenaar, Oudebildtdijk 1018, 9075NK 

WESTHOEK 50 jaar met elkaar verbonden door de huwelijksband. 

 

Bidden 
 
Bidden is: je handen vouwen, 
Alles aan God toevertrouwen.  
Alles wat je hart je zegt, 
Aan zijn voeten neergelegd. 
  
Bidden is: Hem alles zeggen,  Bidden is: bij het amen zeggen 
In Zijn hand je leven leggen,  Al je zorgen te verleggen 
En je ziel, je hart, je oog   En wat Hij besluit of doet, 
Op gaan heffen naar omhoog.  Dat is dan alleen maar goed. 
  

Van Mies Vreugdenhil 
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Verjaardagen 70+ 

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

  2 april 1941 mw. J. Vellinga-Miedema, Oosteinde 74, 9079LE 

  3 april 1950 mw. T. Vis-Kamma, Van Wijngaardenstraat 23A, 9079KA 

  6 april 1950 dhr. R.A. Schuiling, Oosteinde 30, 9079LC 

  7 april 1949 dhr. H. de Haan, Van Wijngaardenstraat 14, 9079KD 

13 april 1947 dhr. E. Bree, Oosteinde 83, 9079LB 

14 april 1951 dhr. L. Dijkstra, Oosteinde 54, 9079LD 

26 april 1949 dhr. J. Veenstra, Gerben van Tuinenstraat 47, 9079MH 

28 april 1949 mw. P.P.H. v. Alfen-v. Elst, V. Wijngaardenstr. 7A, 9079KA 

29 april 1950 mw. A. Boonstra-Wijma, G. van Saksenstraat 35, 9079KE 

 

 

 

Uitzendrooster Radio Eenhoorn   
De uitzending begint om 9.30 uur.  

Vanuit de studio in Menaam. 

 

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

  3 april      Ds. R. Schoorstra, Ternaard    

10 april      Ds. P. Speelman, Folsgeare     

15 april Goede vrijdag - 19.30 uur   Majoor F. v.d. Werf     

17 april  Pasen   Majoor F. v.d. Werf   

24 april      Dhr. D. Wolbers, Franeker   

 

 

 

Diensten Beuckelaer,  
Sint Annaparochie  

 

wanneer    wie      kerkenraad 

27 maart    J. Helfferich   Protestants 

  3 april    A. de Grijs    Vrouwenparochie 

10 april    Tj. Lolkema   Sint-Jacobiparochie 

15 april Goede Vrijdag Ds. J.F. Kroon   Protestants 

17 april Pasen   P. Luehof    Protestants 

24 april    Ds. W. Moonen   Vrije Evangelisatie 
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VROUWENONTMOETINGSOCHTEND - VROUWENONTMOETINGSOCHTEND 

 
Na twee stille jaren mogen we weer een ontmoetingsochtend organiseren. 

Wij zijn hier dankbaar voor en zien ernaar uit om van start te gaan. 
 

Wij nodigen u/jou dan ook van harte uit voor deze eerste 
ontmoetingsochtend. Deze ochtend zal D.V. op dinsdag 12 april zijn. 
Als vanouds is de inloop vanaf 9.15 uur met koffie/thee en iets erbij. 

 

De ochtend zal een iets anders karakter hebben dan voorheen.  
We gaan o.a. veel zingen en we willen met elkaar in gesprek gaan.  

Dus een interactieve ochtend. 
 

De ochtend heeft deze keer dus ook geen thema, maar weet dat je van  
harte welkom bent op het oude adres, namelijk in de Skul (bij de  
Rooms Katholieke Kerk), J.J. Costerstraat 1 te Sint Annaparochie. 

 

Wij zien naar jullie uit op dinsdag 12 april. Bea Zijlstra en Mina Kuiken 
 
 

 

Uitnodiging   ‘Stap voor Stap’ 
Dag allemaal,       

 

Op zondag 27 maart 2022 is weer de tweede wandeling (voorjaarswandeling) 

in de serie ‘Stap voor Stap’. We gaan deze keer wandelen in en rondom Sint 

Annaparochie. We doen dat weer samen met gemeenteleden uit de regio Dronryp e.o., 

Bitgum e.o. en Menaam, Berltsum en Ried-Skingen c.a.  

 

We beginnen om 14.00 uur in De Bining, van Harenstraat te Sint Annaparochie met een 

korte viering en wandelen daarna ongeveer een uur. De eerste helft van de wandeling 

willen we met elkaar kennismaken en/of bijpraten. Het tweede gedeelte wandelen we in 

stilte om ons te bezinnen op een tekst en het derde gedeelte van de wandeling willen we 

elkaar deelgenoot maken van onze gedachten en ervaringen tijdens het bezinnings-

moment. Na de wandeling is er een kopje koffie of thee in De Bining. 

 

We hopen weer op een mooie en inspirerende wandeling. 

Met vriendelijke groet,     

Ds. Jeroen van Olffen 

Ali Stork, kerkelijk werker, 0518462009/0622620317/alistork67@gmail.com 
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In een hopeloze wereld, 
die geen enkel uitzicht biedt, 
is er hoop door Jezus Christus 
voor elk die nu tot Hem vliedt. 
In de nacht van deze wereld, 
kwam Hij neer op deze aard. 
daar heeft Hij aan ’t kruis Gods liefde, 
op het hoogst geopenbaard. 

 
In een hopeloze wereld 
en een uitzichtloze nacht, 
is er hoop door Jezus Christus, 
Die ’t verlossingswerk volbracht. 
Hij verdrijft het bange duister 
uit het hart, door Zijn genâ, 
van een ieder die leert knielen 
bij het kruis van Golgotha. 

 

 

 

 

 

Hoopvol verwachten 

Bron: St. Uit het Woord der Waarheid, Aalten 

 


