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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 - juni    Willem Beimers, tel. 491705 

  

Rekeningnummers 

Protestantse Gemeente  NL43 RABO 0151 3856 29 

Diaconie     NL31 RABO 0142 8108 51 

Zendingscommissie   NL67 RABO 0198 2877 04 

Collectebonnen     Douwe Wijbenga, tel.  06 230 876 23 

 

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  
 

 

29 mei 
Viering Heilig 

Avondmaal 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. J. Lindeboom, Minnertsga 

L. Buurstra-Smits 

Avondmaalscollecte 

 

   5 juni 

Pinksteren 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. E.P. Muilwijk-Huis, Workum 

E. de Groot 

Pinksterzending 

 

12 juni   9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ineke Veenstra, Rottevalle 

D. de Haan 

1e JOP, 2e Kerk 

 

19 juni   9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Drs. J.C. Dondorp, Franeker 

T. Meindertsma 

1e Diaconie, 2e Kerk 

 

26 juni   9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Dhr. P. Glas, Ens 

B. Koopal 

1e Binnenlands diaconaat, 2e Kerk 

 

 

=================================================================== 

 

Stuur 'Feest van de Hoop'-kaarten naar mensen in de buurt 

In deze tijden is het meer dan ooit nodig om de hoop te 

delen met anderen, en anderen een hart onder de riem  

te steken. Dat kan met de ‘Feest van hoop’-kaarten, 

getekend door kinderen uit het azc in Almere.   

De kaarten liggen Pinksterzondag in de kerkzaal. 
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KINDERKERK  

 
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 Bethlehem. Haar 
schoondochter Ruth besluit met haar mee te gaan. 
 
 
 
Pinksteren, 5 juni - Tjitske v.d. Wal 
Ruth 2 - Dat is echt veel  
Ruth is met haar schoonmoeder Naomi meegegaan naar Bethlehem. Daar gaat 
ze aren zoeken op het veld van Boaz. 
 
 
12 juni - Eléne de Groot 
Ruth 3 - Bij wie ben je thuis?  
Naomi stelt Ruth voor om een ‘thuis’ voor Ruth te zoeken, een plek waar het 
haar goed zal gaan. Ruth gaat ’s nachts naar Boaz en vraagt of hij als ‘losser’ 
wil optreden en zo voor haar wil zorgen. Boaz zegt dat hij dat wil, maar dat er 
ook iemand anders is die losser kan zijn. 
 
 
19 juni - Binke Koopal 
Ruth 4 - Wat wil je nog meer?  
Boaz gaat naar de stadspoort. Hij vraagt aan een zekere meneer 
‘Doeterniettoe‘ of hij het land van Naomi wil kopen en met Ruth wil trouwen. 
Doeterniettoe geeft aan dat hij dat niet wil. Boaz trouwt met Ruth en ze 
krijgen een kind. Oma Naomi neemt het kind op. 
 
 
26 juni - Yda de Groot 
Lucas 9:51-62 - Wij gaan verder  
Jezus gaat met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem. Onderweg komen ze 
langs een Samaritaans dorp, maar daar zijn ze niet welkom. Als twee 
leerlingen aan Jezus vragen of de stad gestraft moet worden, wijst hij hen 
streng terecht. Onderweg vertelt Jezus dat wie hem wil volgen, vooruit moet 
kijken in plaats van achterom. 
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Kerk in Actie: Feest van de Hoop 

 

Een hoopvolle, feestelijke zegenwens uit Zuid-Afrika. 

De Heer onze God, Hij zegene jullie: 
Hij laat jullie voeten dansen en geeft kracht aan jullie armen. 
Hij vervult jullie hart met tederheid en jullie ogen met lach; 
De Heer onze God, Hij vult jullie oren met muziek en jullie neus 
met lekkere geuren; 
Hij vult jullie mond met gejuich en jullie ziel met blijdschap. 
Hij schenkt jullie steeds opnieuw de genade van de stilte:  
en het vertrouwen op een mooie toekomst. 
De Heer, onze God, Hij geeft  
ons allen de kracht om in onze  
wereld geloof, hoop en liefde  
een gezicht te geven. 
De Heer zegene ons: de Vader,  
de Zoon en de Heilige Geest.  
 
Amen 

 

 

 

ELISABETH PINKSTEREDITIE  
 
Herkenbare interviews – ontroerende gedichten –  
prachtige verhalen – puzzels – natuurfotografie –  
overdenkingen – columns – en meer. 
 
Na de dienst op 1e Pinksterdag ligt er een exemplaar voor u klaar. 
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TER OVERDENKING 

Pinksteren  

“en begonnen op luide toon te spreken in vreemde 

talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven”,  

“en begûnen allegearre yn oare talen te sprekken, al 

nei’t de Geast it harren yn joech har te uterjen.” 

         (Handelingen 2: 4b) 

 

We gaan niet te ver als we Babel en Pinksteren naast 

elkaar zetten om te vergelijken. Babel, dé uiting van menselijke hoogmoed en 

opschepperij. Een toren bouwen die tot in de wolken reikt. God komt om die 

toren te bekijken en verwart de spraak van de mensen. Ze kunnen elkaar niet 

meer verstaan en begrijpen. Ze willen het allemaal het beste weten. De 

mensen worden uit elkaar gedreven door hun eigen hoogmoed. De toren blijft 

onafgebouwd, als een monument van menselijk falen. (Sjoch d’ Aldhou in 

Ljouwert?). 

 

Pinksteren: God daalt opnieuw naar de mensen af, maar nu met andere 

bedoelingen. Het scheppingswonder herhaalt zich. De mens leert God 

naspreken in nederigheid en eerbied. De geheimzinnige doolhoven van de 

menselijke talen gaan open en er breken lofliederen uit, die door iedereen 

worden verstaan, want de taalgrenzen zijn geen belemmering meer.  

Elke taal in de Pinksterstorm van de vurige Geest, wordt de taal van het hart 

dat naar God uitgaat, op Hem is aangelegd en van zijn daden spreekt. Bij dit 

Pinksterwonder, door God bij de mensen gebracht, worden volken en naties 

en tongen opgeheven uit hun spraakverwarring en zullen ze elkaar vinden in 

de sprake van de Geest, die de menselijke mogelijkheid van zich te uiten, 

boven het Babel van de moderne torenbouw doet uitstijgen.  

 

Maar waarom verstaan desondanks de gelovigen elkaar dan zo weinig en 

waarom worden de mensen steeds meer vreemden voor elkaar? Daar moet 

een oorzaak voor zijn en het komt mij voor, dat die gelegen is in het feit, dat 

het talenwonder een wonder is van spreken en van luisteren. Het is 

waarschijnlijk zo, dat veel woorden worden aangezien voor Geesteswoorden, 

maar het niet zijn en dat daardoor de mensen het luisteren verleren. Toen was 

het de ene Geest die de mensen bezielde zowel die spraken als die luisterden. 

Daarom zal het Pinksterfeest moeten zijn; het uitgedreven worden tot nederig 

maar vurig gebed: Kom, Schepper, Geest, vernieuw Uw kerk met al het heil 

van Christus werk…  
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Wie de Geest weerstaat, weerstaat de liefde en die laat zich niet van zijn 

plaats duwen. Daarom moet menselijke wijsheid aan de kant, want die leidt 

tot onbegrip, liefdeloosheid, haat en oorlog. Het is triest maar waar. Vandaar 

dan ook, dat de kerk gelovig moet blijven bij het zich beschikbaar stellen, en 

dan allereerst met de hoogste en voornaamste mogelijkheid tot levensuiting: 

de taal. “Laat U mijn tong en mond en ’s harten diepste grond toch 

welbehaaglijk wezen”. Daar hoef je geen Hebreeuws voor te leren, geen 

Grieks of welke taal ook, maar dat mag zijn, de taal van heit en mem, de taal 

van het hart. “It Wurd fan God is ommers ticht bij jo, yn jo mûle en jo hert”.  

It is mar dat wy it wer leare te ferstean en te belibjen.  

 

“Wij gaan op weg, de wereld rond, er is geen houden aan. 

De woorden gaan van mond tot mond, voor ieder te verstaan.” 
(Tussentijds 182:3) 

“De wûnders waaie op ‘e wyn, rûnom, troch ús bestean, 

En elk foar oar hat wurden fûn, en elk is te ferstean.” 
(Tuskentiden 182:3) 

 

ds. Johannes Bakker 

 

 

VANUIT DE GEMEENTE 

 

Op dit moment ligt dhr. S. Vellinga op de afdeling geriatrie in het MCL. 

Nadat hij net was komen wonen in Beuckelaer, begon hij weer te kwakkelen 

met zijn gezondheid. Eerst kreeg dhr. Vellinga gordelroos en na een val werd 

hij opgenomen in het MCL. Hier volgen nog steeds onderzoeken naar wat er 

precies aan de hand is. 

Een spannende en moeilijke tijd voor de heer Vellinga zelf maar ook voor 

mevrouw Vellinga en de kinderen. We bidden en wensen hem, zijn vrouw en 

kinderen Gods zegen toe. 

 

Voor alle mensen in onze gemeente die te maken hebben met ziekte, 

lichamelijke achteruitgang of verdriet en zorgen om dierbaren wil ik vragen 

om hen in gebed te noemen en om te zien naar elkaar. 

Anna Kuik 
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VAN DE KERKENRAAD  

 

Deze keer kwamen we als kleine kerkenraad  bij 

elkaar in huize Buurstra aan de G. van Saksenstraat. 

Zo kon Lideke én vergaderen én mantelzorgen, mocht 

dit nodig zijn. We zaten er heerlijk rustig aan de grote 

tafel en waren heel blij met dit initiatief van Lideke, die lange tijd door 

intensieve mantelzorg vooral  op afstand met ons verbonden was. Voorlopig 

zullen we als kleine kerkenraad hier blijven vergaderen. De vergaderingen 

met de grote kerkenraad vinden in ‘t Beerdhuus plaats. 

 

Omdat deze vergadering in de vredesweek plaatsvond, had Douwe de Haan 

zijn opening hierop aangepast en lazen we Romeinen 12:9-21; Laat uw liefde 

oprecht zijn, bid onophoudelijk, leef mee met anderen, probeer voor alle 

mensen het goede te doen. Neem geen wraak, laat u niet overwinnen door het 

kwade, maar overwin het kwade door het goede. De keuze voor deze 

levenshouding “doe het goede, bewaar de vrede, is aan elke mens zelf, dat is 

de opdracht. Het moet ons ook gegeven zijn. Het moet in je vermogen liggen. 

Vertrouwen op God, elkaar en jezelf. Jezus ging ons in deze levenshouding 

voor. Jezus is vrede en vult aan wat ons ontbreekt maar de oproep tot vrede 

blijft: Ga in het spoor van Jezus of laat je meenemen op de weg naar vrede. 

Vrede is de weg. Na deze opening ging dominee Joh. Bakker ons voor in 

gebed. 

 

* De notulen van de vorige keer worden goedgekeurd en een aantal zaken uit 

de vorige vergadering staan ook nu weer op de agenda, zodat er geen 

toevoegingen zijn. 

 

* Hoog op de agenda staat altijd ‘Uit de gemeente’. We 

zijn blij dat u ons vertelt als er bij u of elders iets aan de 

hand is. Dan kunnen we erop inspelen. Dominee Bakker is 

ook blij wanneer mensen bellen met de vraag of hij eens 

langs wil komen, want dat doet hij graag. Schroom dus 

niet en laat van u horen. Dan kan de kerk uitvoeren waar ze voor staat. In de 

verslagen in Kerknijs zult u bij deze rubriek  geen namen vinden want dit 

blijft - zo hoort het - privé. 

 

* Zoals ds. Bakker aangaf op de gemeenteavond horen avondmaalscollectes 

altijd voor de diaconie bestemd te zijn. Dat heeft de diaconie meteen opgepakt  
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en vanaf nu hanteert zij deze als vanouds geldende regel. De avondmaals- 

collecte van mei is dan ook bestemd voor het werk van de diaconie. Wat dat 

avondmaal betreft: we blijven nog even aan tafels zitten en drinken uit kleine 

bekers alhoewel dat voor de smaak van de wijn nadelige gevolgen heeft. Het 

staat u vrij om voor druivensap te kiezen. 

 

* De diaconie heeft De Pinkstereditie van de Elizabethbode besteld en die kan 

met het Kerknijs van juni meegaan naar alle gemeenteleden. We hopen op 

veel leesplezier en inspiratie. 

 

* Liesbeth Buurstra is nu de notuliste en heeft de zending onder haar hoede 

genomen. Voorlopig is het inwerken geblazen en kijkt de diaconie rond naar 

nieuwe zendingsprojecten en hopen dat wat al op poten stond en bewaard 

moet blijven, te laten voortbestaan. 

 

* Op de  eerstvolgende vergadering van 13 juni komt Klaas Braaksma het 

nieuwe  beleggingsstatuut  - vereist vanuit de PKN- toelichten. Toestemming 

kerkenraad in dezen is een vereiste en die geven we graag als we zijn 

voorgelicht en er een goed gevoel bij hebben. 

 

* De boekhouder is bezig allerlei documenten in Fris te zetten en daarvoor 

zijn handtekeningen van diverse geledingen nodig. Meestal kunnen die online 

worden gezet en dat scheelt weer tijd en energie. 

 

* De kast waar de geluidsinstallatie in zit heeft een nieuwe deur met slot 

gekregen. De kerkrentmeesters zullen in hun vergadering op zoek gaan naar 

een contactpersoon zodat we weten waar we moeten zijn als we onverhoopt 

de geluidsinstallatie  willen gebruiken bij een activiteit anders dan de 

vieringen op zondag. 

 

* De twee jeugdclubs lopen goed en hebben een 

mooi aantal leden. Dit seizoen gaan ze wat 

langer door en er wordt naar gestreefd om de 

link met geloof en kerk handen en voeten te geven. Dat is best een uitdaging, 

want de binding met geloof en kerk is heel verschillend. Fijn dat er zo enthou-

siast samengekomen en leiding wordt gegeven. Er zijn inmiddels goede 

contacten opgebouwd met het jeugdwerk van St. Anne en alhoewel het niet  
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heeft geleid tot concrete zaken dit seizoen, blijven de intenties onverminderd  

goed. Wie weet, komen er mogelijkheden als de ondersteuning van nieuwe 

predikanten een feit is. 

 

* De kinderkerk krijgt soms van Kind op Zondag een filmpje of lied aange-

reikt. Daar waar het van meerwaarde is, zal dit in de viering op enig moment 

worden vertoond. Zo hopen we de binding tussen de generaties te versterken. 

 

* De diaconie denkt na over een uitje in het startweekend. Daar komen we de 

volgende vergadering op terug. 

 

* We kijken terug op een fijne gemeenteavond. De sfeer was prima en als de 

techniek het laat afweten, hebben we gelukkig onze predikant ds. Joh. Bakker 

nog die een prachtig inkijkje gaf in hoe hij predikant werd en hoe hij in het 

leven staat. 

 

* De gebedsdienstserie voor Oekraïne krijgt een vervolg en Anneke Keizer 

heeft zich bereid verklaard die van ons te verzorgen. Wat fijn dat de taken zo 

gedeeld kunnen  worden. 

 

* Op 4 en 31 mei starten we een koffieochtend. Beide keren zal er  naast ds. 

Bakker ook iemand namens de kerkenraad aanwezig zijn.  

 

* Afstemmen vakanties: het is goed om te weten dat als er iemand op 

vakantie is, anderen aanspreekpunt willen en kunnen zijn. U kunt daarvoor 

terecht bij de kerkenraadsleden die er wel zijn. 

Van de kleine kerkenraadsleden die deze keer aanwezig zijn alvast de 

vakantiedata:    - 6 juni t/m 3 juli: dominee Bakker    

-  3 juli t/m 23 juli: Anna Kuik 

- week 28 t/m 31: Elène de Groot 

- 16 mei t/m 6 juni: Tine Meindertsma.  

Voor zaken die de scriba aangaan, kunt u deze periode 

contact opnemen met Anna Kuik. 

 

* De kerkenraad ziet graag dat de kerkdiensten van onze kerk in verschillende 

kranten worden aangekondigd. Dat zullen we weer even onder de aandacht 

brengen en dan wordt dat vast en zeker wel geregeld. 

 



[11] 

 

 

 

* 13 juni: grote kerkenraad, 11 juli kleine kerkenraad. De starttijd blijft 19.30 

uur. De maand augustus wordt een vergadervrije maand wat de kerkenraad 

betreft. 

 

Lideke Buurstra sluit de vergadering met het voorlezen van het avondgebed 

“Wees Gij mijn toevlucht, het donker voorbij” uit de veertigdagenkalender 

2022. 

 

 
Alle kerken hebben positief gereageerd om nog  
een ronde gebedsdiensten te houden. De  
volgende data komen we nog bij elkaar: 
 
  1 juni    ` Vrouwenparochie, Bordenakerk    
  8 juni     St. Anne, De Skúl   
15 juni   St. Jacobiparochie, 't Beerdhús 

 
De aanvang is steeds om 19.30 uur. Iedereen van harte welkom! 
 

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. 
 

 

Wees gij mijn toevlucht de komende nacht, 
De morgen die ik ondanks alles verwacht.    
Hoe kan ik gaan slapen als gij er niet zijt, 
Die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 
 
Wees gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
Die hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,  
Het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
 
Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,  
Een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.  
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
Wees gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
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DIACONIE 

Bijzondere collecten 

 

29 mei - Jong Protestant - Diaconaat: ook voor jongeren 

Zie Kerknijs van mei voor meer informatie.  

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. 

 

5 juni - Pinkstercollecte - Zending Zuid-Afrika - Bijbel 

brengt arme boeren in actie 

Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al 

generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. 

Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door 

boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met 

Bijbelverhalen en leert hen hoe ze met betere landbouwmethoden de 

voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van  jong geleerd, oud 

gedaan investeert de organisatie juist ook in kinderen, zodat er een structurele 

verbetering van de leefomstandigheden optreedt. 

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

NL89ABNA 0457 457 457 o.v.v. collecte Pinksterzending. 

 

 

26 juni - Binnenlands Diaconaat - Hulp en perspectief voor mensen 

zonder papieren 

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van 

hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in 

Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. 

Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op 

uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in 

Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in 

Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht 

van deze mensen. 

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

NL89ABNA 0457 457 457 o.v.v. collecte Diaconaat juni. 

 

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

Hartelijk dank!  

Anneke Keizer-van Vaals 
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OPBRENGST COLLECTES  

 

27 maart    Kerk                 €   37,00 

  3 april      Orgelfonds     €   32,00 

10 april      Kerk                €   51,20 

17 april      Kerk                  €   75,50 

24 april      Kerk                  €   39,00 

 

24 april      Diaconie                               €   47,50 

 1 mei        Diaconie                               €   42,65 

              Kerk      €   41,70 

 

 8 mei        Kerk in Actie Noodhulp       €   48.80 

                  Diaconie                               €   47.40 

15 mei       Kerk in Actie binnenland     €   44,40 

15 mei       Kerk      €   31,70 

22 mei Kerk      €   30,42 

 

 

In het Bloemenbusje zat het mooie bedrag van € 74,00. 

 

 

 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 

 

Collectebonnen zijn bij Douwe de Haan en Marianne Hoekstra-Nauta 

verkrijgbaar. 

Het bankrekeningnummer is gewijzigd. U kunt nu gebruik maken van 

rekeningnummer  NL62 RBRB 88358 41534. 

 

Namens de kerkrentmeesters,  

Douwe Wijbenga 

WAAROM IS PINKSTEREN BELANGRIJK? 
 

Een eenvoudige uitleg is te vinden op: www.bijbelwoord.nl, 

onder de zoekterm ‘pinksteren’. 

http://www.bijbelwoord.nl/
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KERKELIJKE STAND 

De bloemengroet  

In de afgelopen maanden gingen de bloemen naar de 

volgende adressen: 

 

Dhr. D. Buurstra, Georg van Saksenstraat 38 

Dhr. S. Vellinga, Beuckelaar, Sint Annaparochie 

Mw. S. Smidt, Van Wijngaardenstraat 26 

Dhr. Y. Bruinsma, Broedertrouw 3a 

 

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

 

 

 

Bedankt! 

Hallo, 

Positief verrast waren we, toen we 

Paaszondag de Paaskaars kregen. 

We waarderen dit heel erg..... 

Beiden hebben we een groeiremmende 

operatie gehad en het is goed verlopen. 

We zijn blij dat er op deze manier aan ons 

gedacht wordt. 

 

Bedankt, Mirthe en Esther Postma 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Verjaardagen 70+ 

28 juni 1942 Dhr. H. Boersma, Kadal 57, 9079KV 

 

 

Zieken 

Mw. Selie Smidt-Dijkstra, Van Wijngaardenstraat 26 is thuisgekomen uit het 

ziekenhuis. Haar revalidatie daar gaat nog door. 

 

 

 

 

 

Je hoeft niet bang te zijn, 
Als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur 
Rondom je leven zijn. 
  
Je hoeft niet bang te zijn, 
Al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
Als jij je ogen sluit. 
  

Jan Visser 
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Uitzendrooster Radio Eenhoorn   

De uitzending begint om 9.30 uur.  

Vanuit de studio in Menaam. 

 

29 mei   Majoor Freek v.d. Werf, Leeuwarden  

  5 juni  Majoor Freek v.d. Werf, Leeuwarden  

12 juni   Dick Wolbers, Franeker    

19 juni   Ds. Jeroen van Olffen, Menaam    

 

 

 

Diensten Beuckelaer,  

Sint Annaparochie  

 

wanneer    wie      kerkenraad 

29 mei    M. Elzenga   Vrije Evangelische 

  5 juni    P. Glas    Vrouwenparochie 

12 juni    J. Helfferich   Sint-Jacobiparochie 

19 juni    A. Stork    Protestants 

 

Koffieochtenden ’t Beerdhuus - 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.  
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God gebood Zijn volk: Ga feestvieren! Neem een pauze! Hij maakte, naast de 

geboden,  festivals onderdeel van de wet om een tijdje te stoppen en een 

paar keer per jaar te feesten. 

Bron: One for Israel 

 

Natuurlijk komt er meer bij kijken dan alleen eten en vrolijkheid (hoewel er genoeg van is), maar 

er is een diepe profetische betekenis verweven in het tapijt van Gods verplichte feesten. Op 

ingenieuze manieren creëerde God leuke, ervaringsgerichte herinneringen aan belangrijke 

mijlpalen op de reis naar verlossing. Maar naast het markeren van de geschiedenis tussen God en 

Zijn volk, reiken deze mijlpalen ook ver in de toekomst. 

Nu mensen meer beginnen na te denken over de tweede komst van Jezus, is het de moeite waard 

eraan te denken dat de feesten niet alleen spreken over de eerste komst van Yeshua, maar ook 

over Zijn triomfantelijke wederkomst. Het is een geweldige tijd om nog eens serieus te kijken naar 

de informatie die God ons heeft gegeven in de kalender die Hij voor Zijn volk heeft opgesteld. 

 

Data met bestemming 

Het eerste om over te praten is het woord voor feest dat in het Hebreeuws wordt gebruikt. Het 

woord voor “feest” is moed (מועד). … Over het algemeen zeggen we dat moed “bestemde tijd” of 

vastgesteld feest betekent. Maar er is meer aan de hand. ….  

Leviticus 23 geeft ons een duidelijk overzicht van al deze feesten die God instelde en de 

Israëlieten gebood die te houden. Ze zijn allemaal extreem rijk aan profetische betekenis. 

De eerste moed die wordt vermeld is de Sabbat. In Ezechiël 20:12 zegt God dat de Sabbat een 

teken is tussen Hem en Zijn volk, een heilige dag die dient als een herinnering dat Hij ons apart 

heeft gezet om een heilig volk te zijn. De pauze in elke week herinnert ons eraan dat het God is 

die de wereld en de zevendaagse week heeft geschapen, en Jezus zegt dat de Sabbat voor ons 

welzijn is geschapen. De rust van het werk helpt ons om op een gezondere manier met God, onze 

gezinnen, onze omgeving en onszelf om te gaan. Hebreeën hoofdstuk 4 legt ook uit dat het een 

getuige is van de rust die Jezus zou brengen door Zijn werk op Golgotha. Nu heeft Hij Zijn werk 

volbracht en is gezeten aan de rechterhand van de Vader (Hebreeën 10:12). Dankzij Jezus kunnen 

we de volmaakte rust met God, met Hem, ingaan. De Sabbat getuigt van wat Jezus deed toen Hij 

voor onze zonden betaalde, en ook waar we naar uit moeten kijken als Hij in heerlijkheid 

terugkeert. 

Een ander interessant aspect van de Sabbat is dat God zeven dagen in de week maakte. Hij had 

elk aantal kunnen kiezen, maar Hij koos er zeven. Veel van de tijden en seizoenen die in Genesis 

hoofdstuk één worden genoemd, zijn duidelijk voor zowel mens als dier – de natuur kent het 

verschil tussen dag en nacht, lente, zomer, herfst en winter… en zelfs maanden die verstrijken als 

de maan van vorm verandert. Maar de dagen van de week? Alleen mensen weten welke dag van 

de week het is, geen enkel dier weet of het Sabbat is of niet! De zevendaagse week en het week- 

end zijn door God voor ons geschapen. De hele wereld houdt zich aan dit patroon, deze zeven 

dagen van voltooiing, en dit is ook veelbetekenend, zoals we zullen zien. 

 

DE LENTEFEESTEN 

Dan komt de volgende reeks feesten in de lente, en ze hebben allemaal met elkaar te maken. In  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Leviticus+23&version=TLV
https://oneforisrael.org/bible-based-teaching-from-israel/the-gift-of-shabbat/
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Exodus 12 instrueert God de Israëlieten om de kalender in de eerste maand te starten, die nu 

bekend staat als Nisan in de lente; “Deze maand markeert het begin van de maanden voor jou; het wordt 

voor jou de eerste maand van het jaar. Vertel de hele gemeente van Israël dat op de tiende dag van deze 

maand, elke man een lam voor zijn gezin moet nemen, één lam voor het hele huishouden… Uw lam moet 

smetteloos zijn, een mannetjesdier van een jaar oud. Je mag het van de schapen of van de geiten nemen. U 

moet er tot de veertiende van dezelfde maand over waken. Dan moet de hele vergadering van de gemeente 

van Israël het in de schemering slachten.” En; “Het bloed zal een teken voor je zijn op de huizen waar je 

verblijft. Als ik het bloed zie, ga ik aan je voorbij.” 

Als we denken aan de gebeurtenissen van het Pascha en de uittocht uit Egypte, is het moeilijk om 

een perfecter beeld te bedenken voor wat het zou betekenen bij de komst van Jezus! Een 

onschuldig lam zonder gebreken werd geofferd en het bloed werd verticaal en horizontaal op 

hout gesmeerd, zodat mensen die geloofden van de dood gered zouden worden. De betekenis 

moest heel duidelijk zijn: Jezus werd getest en onschuldig bevonden, daarna werd Hij geslagen en 

verraden, voordat Hij zichzelf offerde voor ons aan het houten kruis, precies op het moment 

dat Pesachlammeren werden gecontroleerd en geslacht. Het beeld is glashelder; “Verwijder dan het 

oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zal zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor 

ons geslacht: Christus” (1 Korintiërs 5:7). 

Toen gingen de mensen, nadat ze door bloed waren verlost, door het water en maakten een 

lange, zware reis voordat ze uiteindelijk in het Beloofde Land aankwamen. Evenzo, na het 

ontvangen van redding door het bloed van Jezus, het Lam van God dat de zonde van de wereld 

wegnam, gaan we door de wateren van de doop en wandelen we met God door ontberingen 

totdat we uiteindelijk aankomen op de plaats die voor ons is voorbereid. 

 

Na de nacht van Pesach zelf gaan we het Feest van Ongezuurde Broden binnen, dat zeven dagen 

duurt. Dit is een beeld van ons leven als gelovigen hier op aarde, die ervoor kiezen om de zonde 

de rug toe te keren, waarbij zuurdesem (hametz) symbool staat voor zonde. Het ongezuurde 

brood verwijst ook naar Jezus, matze-brood is gestreept en doorboord, net zoals Hij was, en 

zonder een spoor van zuurdeeg dat zonde en trots vertegenwoordigt. 

De 14e Nisan, de nacht van het Pascha, valt elk jaar op verschillende dagen van de week, maar er 

wordt ons verteld dat het Feest van de Eerstelingen altijd gevierd moet worden op de eerste 

zóndag na Pesach (Leviticus 23:15). Dit feest is uniek omdat het de dag van de week vaststelt, 

natuurlijk verwijst het naar de opstandingszondag, als een profetische getuige van de dag waarop 

Jezus de dood overwon. Het is ook ongebruikelijk, want hoewel er andere offers worden 

genoemd, is er geen zondeoffer vereist voor het feest van de Eerstelingen. Jezus was de eerste 

die opstond uit de dood, om nooit meer te sterven, maar Hij zal niet de laatste zijn! Aan het einde 

der tijden zullen we ons allemaal bij Hem voegen en heerlijke, nieuwe opstandingslichamen heb-

       ben. We zullen allemaal in een oogwenk  

veranderd worden (1 Korintiërs 15:52). 

Vanaf die zondag beveelt God dat Zijn volk 

zeven weken moet tellen tot het Wekenfeest,  

Shavuot in het Hebreeuws, wat weken  

betekent (Leviticus 23:16). Dit feest staat ook  

bekend als Pinksteren, waarbij pente 50  

betekent, omdat het 50 dagen geleden is sinds 

 het Feest van de Eerstelingen.  

 
 

https://oneforisrael.org/bible-based-teaching-from-israel/the-power-of-passover/
https://oneforisrael.org/bible-based-teaching-from-israel/holidays/reason-wont-find-lamb-jewish-passover-meal/
https://oneforisrael.org/bible-based-teaching-from-israel/the-meaning-of-matzo-unleavened-bread-in-the-bible/
https://oneforisrael.org/bible-based-teaching-from-israel/the-torah-singles-out-resurrection-sunday/
https://oneforisrael.org/bible-based-teaching-from-israel/the-biblical-tradition-of-counting-the-omer/
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Beste lezers,  

 

De deadline voor de volgende uitgave is  

zondag 19 juni. Dit is het zomernummer  

voor de maanden juli en augustus.  

Copy kan worden aangeleverd via mailadres 

kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com.  

Alvast hartelijk dank voor de bijdrage. 

 

Met een groet van de redactie.  

 

 

 

  

 

Pinksteren is de tijd waarin God Zijn Heilige Geest op de gelovigen uitstortte en hen Zijn kracht gaf 

om een nieuw leven in de Messias te leiden en het evangelie over de hele wereld te  verspreiden. 

Shavuot getuigt van het verzamelen en opnemen van de heidenen in het Nieuwe Verbond. 

Deze lentefeesten zijn allemaal met elkaar verbonden en afhankelijk van elkaar, en de basis en 

het fundament is het bloed van het Lam. Alle andere Lentefeesten zijn afhankelijk van wanneer 

de nacht van Pesach valt. Ongezuurd brood volgt de Pesach seder, en Eerstelingen vallen op de 

zondag die daarna komt… en vanaf dat moment worden er zeven weken geteld tot Sjavoeot. Maar 

het hangt allemaal af van die nacht van bloed op de deurposten. Het eten van het ongezuurde 

brood als teken van een berouwvolle levensstijl heeft geen zin zonder de redding door het 

bloed. Het Pascha en de verlossing door het bloed moeten eerst komen, en wordt gevolgd door 

de toerusting van de Geest om ons te helpen ons nieuwe leven in Hem te leiden. Al deze 

Lentefeesten zijn dus op vele manieren vervuld bij de eerste komst van Jezus. 

 

DE HERFSTFEESTEN 

Dan is er nog een lange tijd tot de volgende festivals in het najaar. Deze kloof tussen de 

lentefeesten en de herfstfeesten is niet afhankelijk van waar Shavuot eindigde, maar begint 

eerder op de eerste dag van de zevende maand, wat betekent dat de kloof ertussen varieert en 

het is onzeker hoelang dat duurt, van jaar tot jaar. Dit getuigt van onze ervaring van wachten, 

leven in afwachting van het bazuingeschal dat de wederkomst van Koning Jezus zal aankondigen. 

Het feest van de Bazuinen wordt in het Hebreeuws Yom Teruah genoemd, wat een hard geluid 

betekent, of liever het blazen op de hoorn in plaats van op de bazuin. We zien dat er in 

Thessalonicenzen staat dat er een schallend geluid van de bazuin zal zijn om de wederkomst van 

de Messias aan te kondigen. Hoewel Jezus de deur naar verlossing 2000 jaar geleden opende, 

moet God uiteindelijk nog alle dingen met Zichzelf verzoenen zoals Hij beloofd heeft te doen in de 

komende eeuw. 

 

mailto:kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com
https://oneforisrael.org/bible-based-teaching-from-israel/the-context-of-pentecost-a-tale-of-two-mountains/
https://oneforisrael.org/bible-based-teaching-from-israel/the-feast-of-shavuot/
https://oneforisrael.org/bible-based-teaching-from-israel/the-feast-of-trumpets/
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Pinksteren 
 
Met Pinksteren vieren we dat Gods goede nieuws de wereld over 
ging en toegankelijk werd in alle talen. Nog steeds trekken 
mensen uit alle landen en van alle leeftijden zich op aan die 
eeuwenoude boodschap van hoop. 
 

 

Pinksterfeest Veenklooster                      
vrijdag 3 juni t/m maandag 6 juni 
 
Thema: Gods woord drijft ons voort 
 
Kijk voor het programma op:  
www.pinksterfeest.com/programma                                                              
 
 
 
                                                Pinksterconferentie Biddinghuizen  

vrijdag 3 juni  t/m maandag 6 juni 

 

Thema: Diep geraakt    

 

Kijk voor het programma op 

www.pinksterconferentie.nl 

 
 
Bonifatiusfestival Vries                      

zaterdag 4 juni t/m maandag 6 juni 

 

Thema: Wat is de betekenis van  

het christelijk geloof voor vandaag  

de dag? Hoe verhoud je je tot je  

omgeving, en hoe ben je daarin  

aanwezig?  

  

Kijk voor het programma op ww.bonifatiusfestivalvries.nl                                                                                            
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Heer, ik ben zo moe.                     
De wereld draait maar door.     
Kom toch naar mij toe.                 
Geef mij nieuwe hoop. 
 
Aan het einde van mijn kracht, U draagt mij.  
Als ik geen lied vinden kan, U draagt mij. 
En als ik vergeefs naar woorden zoek,         
geeft U mij opnieuw een lied.   
Heer, ik zing voor U.                     
 
Zo zingt mijn ziel, (2x)                    
hoe groot Uw liefde is. (2x)                 
Zo zingt mijn ziel.      
                
Heer, mijn hart voelt zwaar.                 
Wat heeft het nog voor zin? 
Maak uw woorden waar.                 
Geef een nieuw begin. 
 
Als ik niet meer vechten kan, U draagt mij.                     
Als het leven bijt en brandt, U draagt mij.                     
En als voor U zingen zinloos lijkt,             
geeft U mij opnieuw een lied.             
Heer, ik zing voor U. 
                     
Zo zingt mijn ziel, (2x)                     
hoe groot Uw liefde is, (2x)  
 
Zo zingt mijn ziel, (2x) 
hoe groot Uw liefde is, (2x) 
Zo zingt mijn ziel. 
 
Dan zingt mijn ziel tot U, O, Heer, mijn God. 
Hoe groot zijt Gij. Hoe groot zijt Gij.         
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