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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 - mei

Willem Keizer, tel. 491978

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

NL43 RABO 0151 3856 29
NL32 INGB 0000 8001 79
NL31 RABO 0142 8108 51
NL67 RABO 0198 2877 04
Douwe Wijbenga, tel. 06 230 876 23

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
24 april

9.30 uur
Oud. van dienst
Collecte

Mw. C. Akkerboom, Harlingen
E. de Groot
1e Diaconie, 2e Kerk

1 mei

9.30 uur
Oud. van dienst
Collecte

Ds. J. Bakker, Veenwouden
D. de Haan
1e Diaconie, 2e Kerk

8 mei

9.30 uur
Oud. van dienst
Collecte

Dhr. A.T. de Gorter (proponent), Harlingen
B. Koopal
1e Noodhulp, 2e Diaconie

15 mei

9.30 uur
Oud. van dienst
Collecte

Ds. Joh. Bakker, Stiens
E. de Groot
1e Binnenlands diaconaat, 2e Kerk

22 mei

9.30 uur
Oud. van dienst
Collecte

Ds. G.J. van Wieren, Oosternijkerk
D. Wijbenga
1e Missionair werk, 2e Kerk

26 mei

Hemelvaartsdag Geen dienst

29 mei

9.30 uur
Oud. van dienst
Collecte

koffiedrinken

koffiedrinken

Viering Heilig
Avondmaal

Ds. J. Lindeboom, Minnertsga
L. Buurstra-Smits
Avondmaalscollecte

Leesplan voor Pinksteren over de Geest
Wie tussen Pasen en Pinksteren wil stilstaan bij het werk van de
heilige Geest, kan het boekje ‘Groeien in de vrucht die Gods Geest
geeft’ aanvragen. Het bevat een Bijbelleesplan en is vanaf 20 april te
bestellen bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG, www.
bijbelgenootschap.nl/vruchtvandegeest).
‘Gods Geest brengt mensen in beweging', …. ‘Met dit leesplan leef je toe naar
Pinksteren. Wil jij je laten vormen door de Geest en ontdekken hoe je vrucht
kunt dragen? Je krijgt eerlijke vragen en praktische tips om te groeien in
geloof en liefde. Laat je inspireren!’
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KINDERKERK

24 april - Binke Koopal
1 mei - Liesbeth Buurstra
Johannes 21:1-14 - Kom van boord!
Zeven leerlingen van Jezus gaan ’s nachts vissen, maar ze vangen niets. Als het
ochtend wordt, staat Jezus op de oever. Hij zegt dat ze het net aan de andere
kant uit moeten gooien en het raakt helemaal vol. Op de kant heeft Jezus
een kolenvuur gemaakt met vis en brood. De leerlingen durven niet te vragen
wie Jezus is.
8 mei - Yda de Groot
Numeri 27:12-23 - Ik laat je niet alleen
Mozes krijgt de opdracht om een hoge berg te beklimmen, zodat hij het
beloofde land kan zien liggen. De Eeuwige vertelt hem dat Mozes het land niet
zal binnengaan, omdat hij ongehoorzaam is geweest. Mozes stelt Jozua
aan als de nieuwe leider van het volk.
15 mei - Elène de Groot
Johannes 13:31-35 - Dat kun je wel zien!
Jezus vertelt zijn leerlingen dat hij nog maar korte tijd bij hen zal zijn. Hij
zegt dat ze elkaar moeten liefhebben zoals hij hen heeft liefgehad. Aan die
liefde zal iedereen zien dat ze zijn leerlingen zijn.
22 mei - Binke Koopal
Johannes 14:23-29 - Ik heb iets voor je
Jezus vertelt Zijn leerlingen dat Hij weggaat naar Zijn Vader. Maar Hij laat hen
niet alleen achter: de heilige Geest zal komen om de leerlingen te
helpen. Daarom hoeven ze niet ongerust te zijn.
29 mei - Evelyn Beimers
Ruth 1 - Waar jij bent, zal ik zijn
Een familie verhuist van Juda naar Moab. De zoons trouwen daar met
Moabitische vrouwen. Later sterven de vader en de beide zoons. De vrouw,
Naomi, gaat terug naar Betlehem. Haar schoondochter Ruth besluit met haar
mee te gaan.
[4]

TER OVERDENKING
Pasen, met handen te tasten
De opstanding van Jezus gaat ons bevattingsvermogen te boven. Dat was al
zo voor Zijn leerling Tomas. “Ik heb geen behoefte om Tomas weg te zetten
als ongelovige. Ik weet niet of ik anders gereageerd zou hebben.”
Pasen is het grootste feest van de christelijke kerk. Het feest raakt het hart van
het christelijk geloof. In de natuur breekt de lente door. We zien dartelende
lammetjes in de wei en kunnen de bloesem van de bomen met onze handen
tasten. Geen fake nieuws maakt dit ongedaan. Met de opstanding van Jezus
ligt dit anders. Dit feit gaat ons bevattingsvermogen te boven. In onze wereld
gaan graven slechts open voor nader onderzoek, voor een herbegrafenis of om
ze te ruimen. Pasen is niet evident. Toch is het met handen te tasten. De
eeuwige twijfelaar Tomas ervaart dit als eerste.
Toewijding en twijfel
Tomas is één van de twaalf leerlingen van Jezus. Hij is een trouwe leerling en
volgt Jezus al drie jaar lang. Als het moet, wil hij Jezus volgen tot in de dood.
De evangelist Johannes, de apostel der liefde, heeft oog voor Tomas. De drie
andere evangelisten noemen Tomas alleen maar in het rijtje van de twaalf
leerlingen van Jezus. Johannes daarentegen noemt zijn naam zeven(!) keer.
Zou het zijn omdat Johannes de toewijding en twijfel van Tomas herkende?
De naam Tomas betekent tweeling. Niet dat iets erop wijst dat hij er één van
een tweeling is. Zijn naam verwijst naar zijn identiteit: een mens met twee
zielen in zijn borst. Hij zou zich vast en zeker herkend hebben in het vraagteken en het uitroepteken achter ‘Alles komt goed?!’ Hij wil en zal Jezus
volgen, maar waar dit alles op uitloopt en of alles wel goed komt? Misschien
loopt de weg van Jezus wel dood in Jeruzalem.
Eerst zien, dan geloven
De dood van Jezus heeft Tomas geschokt. Hij kan het niet opbrengen om kort
na dit gebeuren aan te schuiven bij zijn collega's. Wellicht zit hij die avond
alleen thuis. Gevangen in zijn eigen verdriet en rouw. Ik kan me er heel wat
bij voorstellen. Soms is het leven zo rauw dat het je verbijstert en je meer dan
genoeg hebt aan jezelf.
Als Tomas die avond anderen hoort vertellen dat Jezus is opgestaan, kan hij
het gewoonweg niet geloven. Hij maakt het niet mee. Kribbig antwoordt hij
dat hij het eerst met zijn handen moet tasten voordat hij het kan geloven.
Ik heb geen behoefte om Tomas weg te zetten als ongelovige. Ik weet niet of
ik anders gereageerd zou hebben.
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Tomas staat niet alleen
Een week later is Tomas toch maar weer aangeschoven bij zijn collega’s. En
Jezus laat het er niet bij zitten. Tot in detail beschrijft Johannes hoe Jezus
Tomas opzoekt en een persoonlijke behandeling geeft. Jezus sluit Tomas niet
buiten maar roept hem op om zijn handen in de wond in Zijn zij te leggen,
zodat ook hij kan geloven dat Hij leeft.
Dit moment is prachtig verbeeld door de Italiaanse schilder Caravaggio. Het
volle licht valt op de wond in de zij van Jezus en op Tomas die zijn ogen uitkijkt en met zijn vinger in de wond voelt. Een collega - Petrus? - stuurt zijn
hand. Een derde leerling buigt zich om maar niets te missen. Het schilderij
hangt in de beeldengalerij Von Sanssouci in Berlijn © SPSG / Gerhard
Murza. Caravaggio betrekt de andere twee er helemaal bij. Het kalende hoofd
van de derde discipel weerspiegelt het hemelse licht. Tomas staat niet alleen.
Hij staat voor allen die het
uitroepteken en het vraagteken
achter ‘Alles komt goed?!’
herkennen.
Voor deze leerlingen heeft Jezus,
zo vertelt Johannes, extra oog.
Hij zoekt hen in het bijzonder op
en zegt: kijk maar en voel maar.
Pasen is met handen te tasten in
de wond in de zij van Jezus. De
plek waar een speer Hem
doorboorde.
Vinger op de zere plek
De Opgestane is te herkennen aan Zijn wonden. De Opgestane legt onze
vinger op de zere plek, op de lijdensweg die Hij ging. Hij deelt ons leven,
onze twijfel, ons falen, onze dood. Zijn lijden en dood zijn ‘het bewijs’ van
Pasen. In de wond van Jezus is Pasen met handen te tasten.
De opstanding van Jezus overschreeuwt twijfel, lijden en dood niet, maar zet
het in het perspectief van de Levende Die de dood van binnenuit overwint.
Die achter ‘Alles komt goed?’ een uitroepteken zet! Pasen vraagt om geloof.
Om moed om de vinger op de zere plek te leggen, in vertrouwen dat lijden en
dood niet het laatste zijn.
ds. René de Reuver
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VAN DE KERKENRAAD
Eind maart konden we na lange tijd weer eens met een
groter aantal mensen vergaderen en dus was het tijd om de
grote kerkenraad bij elkaar te roepen.
Iedereen was aanwezig, behalve Lideke Buurstra die vanwege de intensieve
zorg voor haar echtgenoot Dirk tijdelijk haar werkzaamheden heeft overgedragen aan andere kerkenraadsleden. En Douwe Wijbenga die er vanwege
corona niet bij kon zijn. Een bijzonder woord van welkom voor Elène de
Groot die door het plotseling overlijden van haar broer er een periode niet bij
kon zijn.
Dat er eindelijk weer een grote kerkenraadsvergadering kan plaatsvinden is
fijn, want sommige zaken kunnen alleen maar in groter verband besproken
worden en laat nou juist die zaken in deze periode op de agenda staan.
Toeval? Het valt ons toe en daar kunnen we alleen maar heel dankbaar voor
zijn.
We beginnen de vergadering vroeg - om 19.00 uur - en in groepen: de eerste groep - kerkrentmeesters en kerkenraad - buigt
zich over de jaarrekeningen die door de boekhouder Klaas
Braaksma worden toegelicht. Daarna vindt er in tweetallen controle plaats. Als alles goed wordt bevonden, kunnen de handtekeningen worden gezet. De tweede groep bestaat uit ds. Joh. Bakker en de
scriba die de gebedsdienst die over twee dagen gehouden wordt in onze kerk,
finetunen.
Na ongeveer een uur is bovenstaande in kannen en kruiken, is het tijd voor
een kopje koffie en keren de kerkrentmeesters en boekhouder weer huiswaarts
en vervolgen we de vergadering met de kerkenraadsleden.
Douwe de Haan opent de vergadering. Anna Kuik heeft de leiding. De
opening komt uit het boekje ‘Hier is mijn hand’ van André Troost. Joh 6: 5559: Jezus is het brood en de wijn, eeuwig leven. Spijs en drank: het leven is
als een menukaart. Er is veel om uit te kiezen in het leven. Zowel op aards als
op religieus gebied. Er is echter een stem die zegt de ware spijs te zijn voor de
wereld. Een bede om ons te voeden. Daarna gaat Douwe ons voor in gebed.
*De notulen van de vorige vergadering leveren geen bespreekpunten op en
worden dus goedgekeurd. Naar aanleiding van deze notulen concluderen we
dat de opstelling in de kerkzaal voorlopig nog even zo blijft dat iedereen zich
goed kan voelen: koffiedrinken aan tafeltjes in de kerkzaal, groepjes van 2
[7]

stoelen en rijen van meerdere stoelen tijdens de vieringen en de collecte nog
even in schalen bij de uitgang.
P.S. Wie met Pasen in de kerk was, zal gemerkt hebben dat de diaconie
inmiddels al weer met de collectezakken rondgaat.
* Uit de gemeente: wat ons ter ore is gekomen (fijn
dat zaken worden doorgegeven!) wordt in deze kring
genoemd. Privacy is iets wat onze aandacht behoeft
en daarom wordt er besloten hier iets over in het
Kerknijs van mei te schrijven. Ook de bloemengroet
verdient ieders aandacht en daarom zal ook daar in
het volgende Kerknijs aandacht aan worden besteed.
* Van de diaconie: de diaconie is verheugd te kunnen meedelen dat Liesbeth
Buurstra in de dienst van Palmpasen zal worden bevestigd als diaken. In deze
dienst wordt ook afscheid genomen van Trynke Buma die maar liefst 8 jaar de
post ‘zending’ trouw en enthousiast heeft bemand. In Kerknijs en kerkdienst
deed ze daar regelmatig verslag van. Ook vanaf deze plek willen we haar
heel erg bedanken voor haar inzet, toewijding, trouw en tijd. We wensen
Liesbeth heel veel plezier en succes.
- Op de vraag of er ook activiteiten die nu voor de 70+ groep georganiseerd
worden, moeten worden aangepast, wordt geconcludeerd dat alles voorlopig
bij het oude blijft. Wel hopen we de nieuwe traditie om in het startweekend
weer iets – o.a. een uitje - te organiseren voor de hele gemeente, voort te
kunnen zetten en dat kan als corona t.z.t. geen roet in het eten gooit.
Er is een vergadering met het IDO geweest:
IDO staat voor Interkerkerkelijk Diaconaal
Overleg en dat is de plek waar diaconaat en
samenleving bij elkaar komen . Een van de
thema’s was: hoe gaan we om met acute noodhulp? Het IDO zelf heeft geen
middelen om giften te doen. Giften zijn afkomstig van de plaatselijke
diaconieën. Die geven giften aan het IDO zodat zij noodhulp kunnen
verrichten. In dat kader komt ook het probleem van de energierekening
voorbij. Samen met de gemeentelijke ‘Zorg en Welzijn’ gaat het IDO
bekijken wie er voor hulp in aanmerking komt en hoe dat zo georganiseerd
wordt dat het op de goede plek terechtkomt. (Moet het naar de mensen zelf
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gaan of moet het op rekening van de energiemaatschappij gestort worden.) De
op Witte Donderdag te houden collecte zal voor dit doel bestemd worden.
- De Skûle heeft een opbouwwerker in dienst die van alles coördineert.
Daarbij valt te denken aan de opvang van Oekraïners en het geven van tips
aan mensen die deze vluchtelingen willen opnemen.
- In Franeker kun je gratis eten (bepaalde doelgroep) en de diaconie zou
taxiritten kunnen vergoeden zodat mensen er naar toe kunnen.
- Ook mantelzorg rond dementerenden is een punt van voortdurende
aandacht. Op deze vergadering werd een presentatie gegeven waarbij
duidelijk werd dat Zorg en Welzijn probeert te ondersteunen waar ze maar
kan: er zijn mantelzorgdagen en er is een vrijwilligersbank waar mensen een
beroep op kunnen doen.
Als u meer informatie over het werk van IDO Waadhoeke wilt hebben, dan
ligt er in de hal van ‘t Beerdhuus een krantje.
- Er is 500 euro geschonken aan NWC De Opstap die straks op eigen benen
moet staan.
* Van de kerkrentmeesters:
-Tamme de Groot neemt de taak van Douwe Wijbenga
over wat het MFC betreft.
- Om te zorgen dat de geluidsinstallatie intact blijft en er
geen spullen vermist raken, zal hier een deur geplaatst
worden. Er wordt nog bepaald wie straks het
aanspreekpunt in dezen zal zijn.
- 0p 12 april is er een online vergadering van de kerkrenmeesters met de
Rabobank: Klaas Braaksma en Marianne Hoekstra zullen hierbij aanwezig
zijn. De bevindingen worden meegenomen naar de volgende kerkrentmeestersvergadering.

* Van de andere geledingen:
- De commissie eredienst is druk bezig de diensten rond Pasen te
organiseren en is blij met alle hulp van organist en kosters.
- De dienst op Paaszondag blijft om 9.30 uur beginnen en start niet
om 10.00 uur, zodat het eieren zoeken van het MFC ook doorgang kan vinden
en we niet in elkaars vaarwater zitten.
- Het MFC heeft haar yoga eenmalig verplaatst naar de donderdag, zodat wij
er op woensdag een gebedsdienst kunnen houden waarvoor hartelijk dank!
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Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken
naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is
naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen
als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.
Handelingen 1:11 (HSV)
- De scriba stuurt het preekrooster voortaan standaard naar het MFC - Coby
Swart - zodat ze weten wanneer het koffiedrinken wordt georganiseerd.
- De clubs zijn inmiddels weer begonnen en duidelijk is dat groepen van de
jeugd qua aantal deelnemers kleiner worden. Daarom is het des te fijner dat er
een begin is gemaakt met het samen op pakken van zaken met de
jeugdouderlingen van St. Anne.
- Het is niet gelukt om de 16+ groep nog een keer bij elkaar te laten komen.
De meesten hadden al aangegeven bij dominee Douwe Visser dat het met zijn
vertrek ook voor hen zou stoppen. De kerkenraad respecteert dat, maar geeft
ook aan dat mocht er toch nog op enig moment behoefte zijn om elkaar toch
weer eens te ontmoeten, die mogelijkheid en ondersteuning er altijd zal zijn.
Laat het in dat geval ons gewoon even weten!
- De tienerkerk wordt nog wel een keer georganiseerd en wel op 22 mei.
* Vooruitkijkend naar de diensten van april merken we op dat alles geregeld
is.
* Wat de beroepingscommissie betreft, kunnen we geen verdere mededelingen doen behalve dat we kunnen zeggen dat er geregeld vergaderd wordt
en dat alles in goede harmonie verloopt. Het geeft de kerkenraad veel rust dat
we in dominee Bakker een goede vervanger hebben gevonden. Ook vanaf
deze plek willen we dat nog eens benadrukken.
* De gemeenteavond en gebedsdienst worden qua organisatie en inhoud
doorgenomen en alles lijkt goed geregeld. We hopen op een goede opkomst.
* De bible-box is besteld: het betreft bijbels in het Oekraïens gezien het feit
dat er een Oekraïense familie in ons dorp wordt opgevangen.
Anneke Keizer besluit de vergadering met een bewerkte versie van het
avondgebed.
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De
bloemengroet van de kerk!

Alle kerken hebben positief
gereageerd om nog een ronde
gebedsdiensten te houden.

Iedere zondag staan ze er weer,
bloemen van de kerk en bij de
mededelingen wordt de naam
genoemd van degene die de
bloemen ontvangt. Na afloop
van de dienst wordt het boeket
ernaar toegebracht. Heel
gewoon, zo lijkt het.

Hopelijk mogen we beleven dat er
vrede komt op korte termijn of een
wapenstilstand, maar onze gebeden
zullen ook in reguliere diensten en
persoonlijk gebed ongetwijfeld
doorgaan.

Voor wie is de bloemengroet?
De bloemengroet is voor alle
dorpsgenoten die met ziekte,
zorg en/of rouw te maken
hebben en het gebaar van de
bloemengroet kunnen
gebruiken. Ook kan de
bloemengroet bestemd worden
voor iemand die een steuntje in
de rug kan gebruiken. Tietie
Klaver coördineert dit alles.
Mocht u nu iemand weten naar
wie het boeket van de zondag
zou kunnen gaan, dan zou het
fijn zijn als u dit even doorgeeft
aan Tietie Klaver.

11 mei
18 mei
25 mei

1 juni
8 juni
15 juni

St. Anne,
Van Harenskerk
Nij Altoenae,
Kerk tusken de Dyken
Oudebildtzijl,
Vrije Evang. Gemeente
Vrouwenparochie,
Bordenakerk
St. Anne,
De Skúl
St. Jacobiparochie,
't Beerdhús

De aanvang is steeds om 19.30 uur.
Iedereen van harte welkom!
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Paasboodschap 2022
Aan de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de Protestantse Classis Fryslân
Alles komt goed
“De themaboekjes op weg naar Pasen 2022 waren gedrukt, en lagen klaar om in het
dorp te verspreiden. Met dit boekje wilde de kerk onze dorpsgemeenschap
bemoedigen met hoop en goede moed”, vertelt de dominee ter plaatse. “En toen
brak de oorlog in Oekraïne uit. Toen we de boekjes deur aan deur overhandigden,
wekten de woorden Alles komt goed! op de omslag ook bevreemding en onbegrip
in het dorp. Het thema voelde ongemakkelijk, en ik had als dominee soms heel wat
uit te leggen.”
Pasen is dit jaar geen overmaat van licht en leven. Deze Pasen is er één die we vieren met een knoop in onze maag en met een bedrukt hart. We vieren de opstanding
van onze Heer, maar zijn dood zit ons nog onder de huid. Het geweld dat ons
dagelijks onder ogen komt, en de mensen die lijden in Oekraïne, en ook elders,
zullen ons bij het zingen van paasliederen op het netvlies blijven staan. De vrees
voor het virus dat nog niet weg is, vermengt zich met de angst voor groter geweld.
De paasverhalen komen in een nieuw licht te staan. De leerlingen die vluchten van
het open graf, en niemand iets zeggen; Maria die de tuinman in tranen vraagt “waar
ze hem gelegd hebben?”; de Emmaüsgangers die verzuchten “wij hoopten dat hij
Israël zou verlossen”.
Zou dit Pasen zijn zoals Pasen bedoeld is? Opstanding op de rafelrand van de dood.
Niet Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem.
Maar behoedzaam de nieuwe paaskaars binnendragen en met je hand het
vlammetje behoeden voor uitgaan.
Ik blader in het themaboekje op weg naar Pasen 2022 waar de collega boven over
spreekt. En zie dat dorpsgenoten in het boekje teksten hebben aangeleverd om
andere dorpsgenoten te bemoedigen. Nog voordat de oorlog uitbrak. Het valt open
bij een collage van woorden: Alles komt goed
En zo niet
dan toch
Ik wens u, juist voor deze tijd, een gezegend Paasfeest. De Heer is waarlijk
opgestaan!
[12]
Wim Beekman, Classisdominee Fryslân

DIACONIE
Bijzondere collecten
8 mei - Nigeria: Noodhulp en werken aan vrede
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen
christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van
hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht
gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen.
Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en
hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek,
maar ook bij een mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma’s.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening
NL89ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp mei.
15 mei - Binnenlands diaconaat - Op adem komen in De Glind
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste
kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen
van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan
hun toekomst. In De Glind, dat ook wel het 'Jeugddorp' wordt genoemd,
geloven ze sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120
kinderen en jongeren worden opgevangen in 28
gezinshuizen die verspreid staan over het verder
gewone dorp.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te
maken op rekening NL 89 ABNA 0457 457 457
o.v.v. Collecte Diaconaat mei.
22 mei - Missionair werk - Oog voor kinderen in pioniersplekken
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is
dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het
evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij
pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en
Badhuis For Youth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en
goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze
nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL 10
ABNA 0444 444 777 o.v.v. Collecte missionair werk mei.
[13]

29 mei - Jong Protestant - Diaconaat: ook voor jongeren
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de
jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben
werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met
diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met
hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen
zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het
programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL 52
ABNA 0414 141 415 o.v.v. Collecte Jong Protestant mei.
Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Anneke Keizer-van Vaals

OPBRENGST COLLECTES
27 maart
3 april
10 april
17 april

€
€
€
€

Missionair werk
Werelddiaconaat
Jong Protestant Palmpasen
Kerk in Actie

44,00
36,60
56,60
85,10

De opbrengst van de collecte op Witte Donderdag (14 april) voor project IDO
Waadhoeke - financiële ondersteuning voor hoge energiekosten voor mensen
in de Waadhoeke - bedroeg
€ 111,45

VAN DE BOEKHOUDER
In de financiële overzichten van de kerk ontbraken de VVB's. Zoals op de
gemeenteavond toegezegd, hierbij de ontbrekende cijfers.
Vaste vrijwillige bijdragen

2019
23.426

2020
23.188

2021
23.530
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Begroting 2022
23.500

Tienerkerk zondag 22 mei
Vanaf 12 tot en met 16 jaar
Voor jou organiseren we ‘kerk’ net even anders!
Een aantal keer per jaar organiseren we voor tieners een
bijeenkomst of activiteit die helemaal speciaal voor jullie is
gemaakt.
Je weet hoe een kerkdienst verloopt. Met zingen, bidden, een
preek, lezen uit de bijbel. Je kent het wel. In de tienerkerk doen
we het anders!
In de tienerkerk ben je met andere tieners samen en gaat het
over onderwerpen die jullie aanspreken. En dat kan zelfs ook
tijdens een leuke activiteit.
De eerstvolgende tienerkerk is zondag 22 mei. We hopen jullie
dan allemaal te zien!
Tienerkerk zondag 22 mei - 9.30 uur

Koffieochtenden ‘t Beerdhuus
- 4 mei en 31 mei - 10.00 uur 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 leuk spel dat u mee
kunt nemen.
U hoeft zich voor deze ochtend niet op te geven, maar als u vervoer
nodig hebt dan kunt u contact opnemen met één van de
kerkenraadsleden en dan wordt dit geregeld.

[15]

COMMISSIE EREDIENSTEN
Dag beste mensen,
Nog even een terugblik op de Paascyslus. Wat was het fijn dat we weer samen
konden zijn, dit weer samen konden vieren en beleven.
Witte Donderdag vieren en herdenken met hulp van de jeugdclubs.
Goede Vrijdag ingetogen met prachtige pianomuziek van Martin Rooswinkel.
Zondag het feest van de Hoop: het feest van De Opstanding. De heer T. van
der Meulen gaf uitleg over de nieuwe paaskaars en ging ons voor. We sloten
het kinderkerkproject af in deze dienst, en na afloop gezellig koffiedrinken en
bijpraten.
Allen bedankt voor uw komst!
De grote Paaskaars ging naar Lideke Buurstra
De kleine kaars ging naar de zussen Mirthe en Esther Postma i.v.m. hun
beider knieoperaties.
De mantelzorgmand ging naar Johannes Veenstra.
Vriendelijke groet,
Commissie Erediensten,
Tine Meindertsma, Neeltje Jensma, Hilly Meyer en Yda de Groot

Van de circa 312 lopende vertaalprojecten steunde het NBG er in het
afgelopen jaar 38. Het ging onder meer om projecten op de Filippijnen
en Aruba, in Laos, Gabon, Ghana, Guatemala, Indonesië, Guatemala
en Mexico. Wat zo'n project betekent, lichtte predikant Manuel Carac
uit Mexico als volgt toe: 'Als ik de Bijbel bestudeer voor mijn preken is
dat ingewikkeld. Veel woorden uit mijn Spaanse Bijbel begrijp ik niet
goed. Ik heb God om hulp gevraagd om Zijn Woord te begrijpen. Dat
gebed is verhoord: er wordt gewerkt aan een Bijbelvertaling in mijn
taal!'
[16]

Benefietconcert
Chr. Bildts Mannenkoor
op 1 mei

Beste lezers,

Na de teleurstelling over het niet
doorgaan van het kerstconcert, zijn
we niet bij de pakken neer gaan
zitten. Enthousiast werd een nieuwe
datum geprikt.
De muziekcommissie koos met de
dirigente een aantal populaire, goed
in het gehoor liggende nummers uit.
De begeleiders werden vastgelegd
en het repeteren begon. Eerst nog
op veilige afstand van elkaar, maar
sinds kort ook weer in de kooropstelling. Wij zijn er klaar voor en
hebben er zin in.
Het programma ziet er mooi uit:
koorzang, muzikale intermezzo’s
van Sieger en Peter en samenzang.
Aanvang concert op 1 mei 15.30 uur
in de Gideonkerk te St.
Annaparochie.

De oplettende lezer heeft
gezien dat er een foute
datum voor de deadline
in de vorige uitgave van
het Kerknijs stond. Zo
ziet u maar weer, ook de
redactie maakt fouten.
Maar, toch is het weer
gelukt om alles op tijd
binnen te krijgen en een
plekje te geven in de
uitgave die u nu in
handen heeft. Hartelijk
dank voor alle bijdrages!
En dan nu de deadline
voor de volgende uitgave;
zondag 22 mei. Voelt u
zich vrij om iets aan te
leveren, of laat eens
weten wat u van het
Kerknijs vindt.
Hartelijke groet van de
redactie.

De toegang is gratis. Wel wordt er
na afloop een collecte gehouden. De
opbrengst hiervan gaat in z’n geheel
naar Giro 555 t.b.v. de slachtoffers
van de oorlog in Oekraïne.
Graag tot ziens op 1 mei.
[17]

KERKELIJKE STAND
De bloemengroet
In de afgelopen maanden gingen de bloemen naar de volgende adressen:
mw. B. Dorst-Kamstra, Westeinde 11
fam. Tj . Dijkstra-Klaver, Beuckelaar in Sint Annaparochie
mw. E. Monsma-Zwart, Wassenaarstraat 51 in Sint Annaparochie
mw. T. Buma-Reitsma, Middelweg West
mw. G. Veenstra-Schoorstra, G. van Tuinenstraat 47
fam. D.H. de Boer, Oosteinde 54a
Namens iedereen bedankt voor de bloemen en het bezoek, Tietie Klaver

Vallen en opstaan
Heer, U hebt ons leven
Nieuwe kans gegeven
En het licht bij U vandaan
Wijst de nieuwe weg ons aan.
Vallen, opstaan, lopen,
Altijd blijven hopen,
Met de grote mensenstoet
Op de weg U tegemoet.
Mens-zijn tussen velen
Lief en leed te delen,
Hand in hand het goede spoor
Volgen; Jezus Zelf gaat voor!

Joke Verweerd

In Kerknijs worden regelmatig
jubilea en verjaardagen vermeld.
Die lijst wordt door de ledenadministratie -Klaas Braaksma samengesteld en naar Carien
Mennegat-Zwaan gemaild die daar
een mooi overzicht van maakt. Als u
bezwaar heeft tegen het noemen
van uw naam in Kerknijs, dan is een
berichtje naar Carien (redactie) het
handigst en komt uw naam niet in
Kerknijs.
Als iemand ziek is of in het
ziekenhuis of elders is opgenomen,
dan vragen we van te voren altijd
toestemming om hier melding van
te maken. Dan nemen we het mee
in de mededelingen bij de
kerkdienst, leggen we
adresstrookjes in de hal en als het
nog actueel is vermelden we het
ook in Kerknijs.
[18]

Verjaardagen 70+
26 april 1949
28 april 1949
29 april 1950

5 mei 1944
15 mei 1947
15 mei 1945
17 mei 1928
25 mei 1944

dhr. J. Veenstra,
G. van Tuinenstraat 47, 9079MH
mw. P.P.H. v. Alfen-v. Elst,
V. Wijngaardenstr. 7A, 9079KA
mw. A. Boonstra-Wijma,
G. van Saksenstraat 35, 9079KE
mw. J. Wassenaar-Overal, G. van
Swietenstr. 42 9079LX
dhr. R. Hoekstra, Oosteinde 43
9079LA
mw. J. Damstra-Kooistra, Oudebildtdijk 1170
9075NP WESTHOEK
mw. E. Monsma-Zwart, Wassenaarstraat 51 9076DH
dhr. G.H.T. Kooij, Oosteinde 41 9079LA

Overleden
Op 12 april is Tjisse Dijkstra, Beuckelaerstraat 25, kmr 35, 9076 DA St.
Annaparochie overleden op de leeftijd van 91 jaar.

Verhuisd
Simon Vellinga is vanuit Stiens verhuisd naar
Zorgcentrum Het Bildt, Beuckelaerstraat 25, kamer
69, 9076 DA St. Annaparochie.

Zieken
Dirk Buurstra, G. van Saksenstraat 38 en Gepke
Veenstra, G. van Tuinen-straat 47 mochten
thuiskomen uit het ziekenhuis.

[19]

In herinnering aan
Tjisse Dijkstra
* 26 september 1930 - † 12 april 2022

Werp al uw bekommeringen op Hem, want Hij zorgt voor u.
1 Petrus 5: 7b (trouwtekst)
Soa stil en rustig as ‘t getij fan ‘t Wad, soa rustig en foldeen is myn lieve, altyd weerbere,
fleurige man, ôns hait, pake en ouwe pake fan ôns hinegaan.

Tine en Tjisse Dijkstra keken terug op een mooi leven. Na een huwelijk van
68 jaar kwam op 91-jarige leeftijd een einde aan het leven van Tjisse Dijkstra.
Hun huwelijk werd gezegend met 5 kinderen en vele klein- en achterkleinkinderen. Groot was het verdriet, wat altijd in hun leven bleef, om het
overlijden van schoonzoon Geert. Hij is maar 53 jaar geworden. Maar de
klein- en achterkleinkinderen waren de kersen op de taart.
Op 26 september 1930 werd Tjisse geboren als 3e kind van de later in totaal 8
kinderen, op de Zwarte Haan. Wijdse gezichten en het Wad maakten hem een
goede weersvoorspeller. Hij zag aan de luchten en rook aan de geuren welk
weer er op komst was. Dit is altijd gebleven, zijn voorspellingen kwamen uit.
Tjisse maakte de crisisjaren mee en de Tweede Wereldoorlog. Al was er geen
echte honger, tekorten waren er wel. Hij ging tot zijn 13e jaar naar school in
Nij-Altoenae en moest daarna aan het werk als landarbeider. Na de bevrijding
was er veel werk voor de opbouw van Nederland en dat ging gepaard met
zuinigheid en vlijt.
Er waren vele stromingen in religie maar Tjisse maakte geen onderscheid. Hij
was vooral een natuurmens, ‘hij voelde de natuur’.
Op 18 augustus 1955 trad hij in het huwelijk en na verschillende verhuizingen
woonden ze 40 jaar in de Geert Veenhuizenstraat. Tjisse was graag op zijn
tuintjes waarmee hij de getrouwde kinderen voorzag van kant en klaar bereide
groente.
Tjisse was een man van weinig woorden, in alle eenvoud – doe maar gewoon.
Hij had altijd vertrouwen in ‘alles komt goed’.
De laatste jaren verbleef hij met Tine in Zorgcentrum Het Bildt waar hij zich
niet echt thuis voelde, maar hij berustte hierin.
[20]

Op 12 april 2022 is voor Tjisse zijn laatste reis begonnen, daar waar hij in
geloofde en zei ‘het is goed’. De Bildtse psalm geeft zo mooi weer hoe ook
Tjisse was op het Bildtse land en tot slot van de dienst voor de crematie werd
er geluisterd naar: Wat de toekomst brenge moge, mij geleid des Heeren
hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Moge zijn vrouw Tine, kinderen, klein- en achterkleinkinderen hierin troost
krijgen nu zij verder moeten zonder hun geliefde man, vader en pake.
Willem en Anneke Keizer

Uitzendrooster Radio Eenhoorn
De uitzending begint om 9.30 uur.

Vanuit de studio in Menaam.
24 april
Dhr. D. Wolbers, Franeker
1 mei
Kerkelijk werker Tsjikke Bloem, Minnertsga
8 mei
Ds. T. v.d. Linde Harlingen
15 mei
Ds. W. v.d. Heide Sexbierum
22 mei
Ds. J. Wielinga Dronrijp
26 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur Majoor Freek v/d Werf
29 mei
Majoor Freek v.d. Werf Leeuwarden

Diensten Beuckelaer,
Sint Annaparochie
wanneer
24 april
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei

wie
Ds. W. Moonen
P. Knijff
A. Hoekstra-Rondaan
ds. J.P. Lindeboom
J.J. Korf
M. Elzenga
[21]

kerkenraad
Vrije Evangelisatie
Protestants
Nij Altoenae
Minnertsga
Protestants
Vrije Evangelisatie

Een stukje geschiedenis: Broedertrouw
Op 27 november 1889 zitten in de herberg van Jinstje Scholten in de
Friese gemeente Het Bildt zo’n 50 landarbeiders bijeen. Zij hebben gehoor
gegeven aan een oproep in de krant geplaatst door de landarbeiders: Durk
Kuik en Jan Stap. De vergadering start rustig, maar als een van de vergaderaars zijn hart lucht over het onrecht op het platteland, lopen de gemoederen snel op. Afgegeven wordt op het systeem van koppelbazen en ook
de grieven omtrent de slecht betaalde vrouwen- en kinderarbeid komen
aan de orde. In deze stemming wordt de hoofdzakelijk uit landarbeiders
bestaande vereniging “Broedertrouw” opgericht. Germ van Tuinen, visser
en landarbeider uit Lieve Vrouwenparochie, wordt gekozen tot voorzitter
en Jan Stap, uit Sint Jacobiparochie, tot vice-voorzitter. Het nieuws van de
oprichting van Broedertrouw gaat als een lopend vuurtje door Het Bildt.
Het aantal leden neemt snel toe. Het doel van de vereniging luidt: “De
vereniging stelt zich ten doel lotsverbetering der arbeiders in de eerste
plaats. Niettemin zal zij de overige belangen der arbeiders in ’t bijzonder
en van de vierde stand in het algemeen, niet uit het oog verliezen. Met alle
ten dienste staande middelen zal zij trachten dit doel te bereiken”.
De reactie op het succes van Broedertrouw komt spoedig. In het midden
van 1890 vinden 150 boeren in Het Bildt elkaar en verbinden zich tot
onderlinge steun bij werkstaking. Ze stellen voor “goedgezinde” arbeiders
een minimumloon van tien cent vast, maar bovenal zullen zij: ‘hun vrijheid
om de werktijd en de wijze van werken naar welgevallen te regelen’ onder
geen beding prijsgeven. Desondanks slaagt Broedertrouw op 1 augustus
er in een overeenkomst te sluiten met 35 boeren waarin het loon op twaalf
cent per uur wordt bepaald. Bij de overige boeren wordt het werk op 5
augustus neergelegd. Het aantal stakers bedraagt 150 en het verloop van
de staking is rustig. De regering besluit desondanks 100 man infanterie,
25 veldwachters en een aantal marechaussees naar het ‘oproerige’ gebied
te zenden. De landbouwers trachten de staking te breken met behulp van
onderkruipers die ze 15 cent per uur betalen met kost en inwoning. Germ
van Tuinen en Jan Stap, de stakingsleiders, worden er van beschuldigd
onderkruipers met de dood te hebben bedreigd. Beide worden echter vrijgesproken. Hun advocaat heet: Pieter Jelles Troelstra.
Beide partijen in de staking zijn onwrikbaar. De staking duurt tot in de
winter voort. Veel stakers vinden elders werk. De boeren krijgen de oogst
met veel moeite en met hoge kosten binnen. …
Begin september wordt de staking beëindigd. Niet alleen de staking is
verloren, maar ook de organisatie gaat teniet. In 1892 vormt Broedertrouw
zich om tot een gewone afdeling van de Sociaal Democratische Bond; er
zijn dan nog maar 23 leden over van de ruim 600 op het hoogtepunt van
de organisatie.
[22]
Bron: https://vakbondshistorie.nl/dossiers/broedertrouw-de-eerste-landarbeidersbond/

Zinzoekersweekend Ameland 10 - 12 juni 2022

Ameland is dé plek om even los te komen. Om even stil te staan en jezelf af te
vragen: Welke keuzes heb ik gemaakt? En welke rol speelt het geloof of zingeving
in mijn leven? Te midden van alle drukte van werk, opleiding, relaties en
eventuele kinderen biedt het zinzoekers-weekend ‘Unplugged’ op Ameland je de
kans om op adem te komen.
Waarom op Ameland?
Op weg naar Ameland laat je het vaste land los als je op de boot gaat. Je zult op
Ameland ervaren dat je leven vertraagt en dat je onthaast door de rust en de
natuur. Op het eiland kun je door de stilte, de ruimte en de rust ervaren dat hemel
en aarde elkaar even raken. De afstand tot je normale leven en de eenvoud die je
op Ameland ervaart geven je inzicht. Hier kom je op verhaal.
Wat gaan we doen?
Otto Grevink vertelt over bronnen uit o.a. de Benedictijnse spiritualiteit die hem
inspireren en nieuwe kracht geven. Ook breng je zelf in kaart waar jij energie van
krijgt en wat energie kost. Tijdens een wandeltocht onder leiding van Sijbrand
Alblas langs de lege stranden en door het pittoreske Hollum gaan we hierover in
gesprek.
Pak de boot!
Ga jij een weekend unplugged op Ameland? MijnKerk ontvangt je bij pioniersplek
De Plaats met een programma van vrijdagavond tot zondagmiddag. Samen
genieten van rust en ruimte. Met stilte, goede gesprekken, lekkere lunches en
diners, en alles wat het schitterende eiland te bieden heeft. Het enige wat jij hoeft
te doen: de boot pakken!
www.de plaats-ameland.nl of info@de plaats-ameland.nl, tel. 0519-252221

Bron: Mijn kerk: geloof in je leven.
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