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KERKELIJKE ADRESSEN 

 

Pastoraat      Ds. Joh. Bakker, Stiens 

Bezoekt gemeenteleden boven de zeventig jaar. Maar, mocht u behoefte 

hebben 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  juli    Brand de Haan, tel. 491856 

  augustus   Willem Keizer, tel. 491978 

  

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  

Noorderbreedte Jabikshof:   Hoyteslân 8, 9084 AJ  Goutum  
(voorheen Nieuw Mellens) 

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  
 

26 juni   9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Dhr. P. Glas, Ens 

A. Keizer-van Vaals 

1e Binnenlands diaconaat, 2e Kerk 

 

  3 juli   9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

mw. ds. M.W. Mazereeuw, Sneek 

E. de Groot 

1e Werelddiaconaat, 2e Kerk 

Doopdienst 

 

koffiedrinken 

 14.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Ds. Joh. Bakker, Stiens 

L. Buurstra-Smits 

Kerk 

10 juli 

 

koffiedrinken 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Drs. A. Altena, Assen 

D. Wijbenga 

1e Diaconie, 2e Kerk 

17 juli   9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. T. Deelstra, Opeinde 

L. Buurstra-Smits 

1e Diaconie, 2e Kerk 

24 juli  11:00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. A. Elverdink, Raerd/Foudgum… 

T. Meindertsma 

1e Bloemendienst, 2e Kerk 

31 juli 

 

koffiedrinken 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Dhr. A.T. de Gorter, Harlingen (proponent) 

D. de Haan 

1e Diaconie, 2e Kerk 

 

  7 augustus 

 

koffiedrinken 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Zangdienst o.l.v. Anneke Keizer 

T. Meindertsma 

Zomerzending 

14 augustus 

Heilig 

Avondmaal 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Drs. J.D. Dondorp, Franeker 

B. Koopal 

Avondmaalscollecte 

21 augustus   9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. G.J. van Wieren, Oosternijkerk 

E. de Groot 

1e Diaconie, 2e Orgelfonds 
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KINDERKERK  

 
26 juni - Yda de Groot 
Lucas 9:51-62 - Wij gaan verder  
Jezus gaat met zijn leerlingen op weg naar eruzalem. 
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. 
 
 
3 juli - Liesbeth Buurstra 
Lucas 10:1-20 - Wie wil het horen?  
Jezus stuurt 72 mensen voor Zich uit. Zij gaan naar de plaatsen waar Jezus van 
plan is naartoe te gaan, om te vertellen dat het koninkrijk van God dichtbij is. 
 
 
10 juli - Evelyn Beimers 
Lucas 10:25-37 - To do  
Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om het eeuwige leven te krijgen. 
Daarna vraagt hij aan Jezus wie zijn naaste is. Jezus vertelt het verhaal van de 
barmhartige Samaritaan: een reiziger wordt beroofd op de weg van Jeruzalem 
naar Jericho. Een priester en een Leviet helpen hem niet, een Samaritaan wel. 
 

 
Wij wensen jullie een fijne 

zomervakantie. 
 

In september beginnen wij weer. 

 

Groetjes van de clubleiding 

 

Binke, Elène,  

Evelyn,  

Liesbeth,  

Tjitske, Yda 

 

 

 

  



[5] 

 

TER OVERDENKING 

 

Loof de Heer 

 

Psalm 117 (NBV ’21) 

“Loof de Heer, alle volken op aarde,  

prijs Hem overal; 

zijn liefde voor ons is overstelpend, 

eeuwig duurt de trouw van de Heer. 

Halleluja!  

 

Als we de woorden van deze kleinste Psalm onder de Psalmen lezen, wordt 

één ding wel duidelijk. De schrijver is vol van de Heer. Hij heeft de 

aanwezigheid van God blijkbaar heel sterk ervaren in zijn eigen leven. En nu 

kan hij het niet laten om daarvan te spreken. Hij kan er alleen maar van 

jubelen! Hij wil niets liever dan met een luide stem andere mensen roepen 

zijn God en Heer te loven en te prijzen. 

 

Die roepstem gaat over de landsgrenzen heen. Hij ziet al die volken, die hun 

afgoden dienen. Mensen die buigen voor beelden en offeren aan goden, die 

door mensen zijn gemaakt en bedacht. En de Psalmdichter kan het niet laten 

om juist ook die mensen uit te nodigen: Loof de Heer, alle volken, prijs hem 

alle naties, ja, we zien hier een zendeling aan het werk. Een zendeling die 

weet dat zijn God, de God van Israël, zich niet beperkt tot Israël alleen, nee, 

iedereen die in die God gelooft, mag deel hebben aan de weldaden die de 

Heer geeft aan Zijn kinderen. De weldaden die Zijn Zoon onze Here Jezus 

Christus heeft verworven met Zijn offer aan het kruis. De welkdaden die Hij 

vrij uit kan delen door ?Zijn opstanding uit de doden. Dan maakt het niet 

meer uit of het gaat om iemand uit Israël of iemand uit een ander land. De 

liefde van God voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de Heer. 

God komt Zijn woord en beloften na. De Heer komt niet terug op Zijn 

beloften. Wat Hij gezegd heeft zal Hij ook doen.  

 

In het Nieuwe Testament zien we de vervulling van de beloften van God. Dat 

mag voor ons een grote troost zijn. Want al de beloften die God in Zijn woord 

heeft gedaan, gelden dus ook voor ons in deze tijd. Eeuwig duurt de trouw 

van de Heer. Die beloften gelden voor alle volken, mensen op deze wereld. 

We horen misschien vele beloften klinken, maar de beloften die God doet, 

worden trouw volbracht.  
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Wat een wonderen lezen we in deze hele kleine Psalm. Het is de Psalm die ik 

thuis het vaakst heb horen lezen. Als mijn vader haast had, en dat kwam nogal 

eens voor, dan las hij deze Psalm. De “ûngetiderspsalm” werd deze Psalm 

ook wel genoemd. Kort en krachtig wordt er ook wel van gezegd. En dat moet 

het in onze tijd meestal zijn. Ook in deze zomertijd mogen we de trouw en 

goedheid van God zien, waar we ons ook bevinden, thuis of ver weg. De 

goedheid en trouw van God gaat over alle grenzen heen en Zijn trouw duurt 

eeuwig.  

“Looft alle volken, looft den Heer, 

roemt alle naties, roemt zijn eer. 

Want over ons is groot en wijd, 

Zijn gunst en goedertierenheid, 

voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan, 

heft voor ons Halleluja aan!”    (Psalm 117:1) 

 

ds. Johannes Bakker 

 

  

 

 

Startweekend van 3 en 4 september 
 

* Uitje op zaterdagmiddag voor iedereen. U hoeft zich  

niet op te geven. 

 

* Na afloop broodmaaltijd in ‘t Beerdhuus .  

Graag opgeven tot 22 augustus bij de diaconie  

(Anna Kuik, Anneke Keizer, Liesbeth Buurstra). 

 

* Zondag, startdienst. Graag iets meenemen voor de 

weggeefkast van NWC De Opstap en een boeketje of een  

enkele bloem uit uw eigen tuin in een (jam)potje voor de 

liturgische schikking van deze zondag. 
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VAN DE KERKENRAAD  

 

Maandag 22 juni kwam de grote kerkenraad bij 

elkaar en deze keer hadden we een volle agenda 

die onmogelijk in één avond de revue kon passe-

ren. Dat betekent dat we de punten die zijn blij-

ven liggen, hebben doorgeschoven naar de 

vergadering van juli bij Lideke Buurstra thuis. 

 

Tine Meindertsma  heette iedereen van harte welkom, een bijzonder woord 

van welkom aan Liesbeth Buurstra die vanavond als lid van de diaconie voor 

het eerst een vergadering van de grote kerkenraad bijwoonde. Door vakantie 

en andere verplichtingen - in de zorg moet je ook op avond werken - was de 

groep aanwezigen deze keer niet zo groot. Met de betrokkenheid - ook op 

afstand - zat het echter wel goed. Er werden goede vragen gesteld en daardoor 

hadden we een levendige vergadering. 

 

Douwe de Haan verzorgt sinds we vacant zijn, nu de openingen en dat doet 

hij op een aansprekende manier. We houden vast aan de gewoonte om er als 

kerkenraad ook over te praten, want dat versterkt ons geloof. Douwe opent de 

vergadering met het lezen van Handelingen 2: 17-28, waarin Petrus een 

toespraak houdt. Aansluitend leest hij een erbij behorend gedeelte uit het 

dagboek “Dag in dag uit”.  Het gaat over de leerlingen na Pasen, wachtend op 

de belofte van de Vader:  De Geest. Levensadem. De levensvlam. De 

uitstorting van de Heilige Geest. Een bijzondere ervaring voor de mensen 

daar. Taal bleek universeel, het was door iedereen te verstaan.  Als je de taal 

van de Geest spreekt, versta je elkaar en werkt het verbindend.  

Tine was de avond ervoor naar de dienst in 

Beuckelaer geweest. Dat ging ook over de uitstorting 

van de Heilige Geest en de vruchten van de Geest. 

Het zijn er negen en het was nog een hele opgave om 

die ook allemaal op te noemen.  

De dienst zelf was geweldig om mee te maken en een 

getuigenis van hoe geloof je kan dragen door de tijd al 

gold dat ook daar niet voor iedereen. Bij de uitgang 

had bijna iedere bewoner wel een woord van dank 

voor de predikant en werd er vrijuit over het thema 

van de preek gesproken. Hoe werkt de Geest in ons 

leven, in ons midden? 
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In een gebed vraagt Douwe om een zegen voor deze vergadering. 

 

In deze vergadering is Klaas Braaksma even aangeschoven omdat hij een 

beleggingsstatuut komt toelichten dat wij als kerkenraad moeten goedkeuren 

en ondertekenen. Nu kun je zo’n statuut natuurlijk thuis al wel doorlezen en 

dat hadden we gedaan, maar er blijven altijd onduidelijkheden en daarom leek 

het ons handig om hem maar meteen uit te nodigen. Dat bleek achteraf heel 

handig want deze materie is niet iets wat wekelijks voorbijkomt. 

Er zijn 3 beleggingsstatuten gemaakt: 

- eentje voor de diaconie (landbouwgrond) 

- eentje voor de kerk  (landbouwgrond) 

- en eentje voor de kerk wat effecten (o.a. aandelen) betreft. 

Waarom beleggingsstatuten? Dat lijkt het bedrijfsleven wel! Het is een 

gegeven dat er vanuit de PKN steeds meer regelgeving komt. Dat is soms best 

wel lastig voor de kerken want die werken vooral met vrijwilligers. Die regel-

geving heeft o.a. te maken met de ANBI status: giften zijn aftrekbaar en daar-

om mogen er ook eisen gesteld worden zo vindt men in Den Haag, en omdat 

de PKN graag haar ANBI status wil behouden, gaat ze mee in die regelgeving 

vanuit het rijk. Er stond de kerkrentmeesters niks anders te doen dat de 

statuten te maken. Gelukkig zijn er wel voorbeelden maar ze moeten wel aan 

de plaatselijke situatie worden aangepast.  

 

N.a.v. de beleggingsstatuten: 

- Belegbaar vermogen: eigen vermogen (het bezit). 

Maximaal belegbaar vermogen = Eigen vermogen minus 

de tekorten over de komende acht jaar. 

- De diaconie heeft voornamelijk landbouwgrond, vandaar 

de keuze voor 95% aan beleggingen. De Diaconie heeft 

geen tekorten, want ze geeft uit wat er binnenkomt. Dat is 

de taak van de diaconie. Ze heeft dan ook geen tekorten die 

van het eigen vermogen afgetrokken moeten worden. 

- De kerk heeft een lager percentage belegbaar vermogen vanwege de 

jaarlijkse tekorten.   

- Als de situatie verandert, wordt het statuut aangepast. Je kijkt er elk jaar 

naar want je moet het te verwachten tekort eraf halen en dat kan fluctueren. 

Binke Koopal merkt op dat er in het beleggingsstatuut geen aandacht is voor 

duurzaamheid. Klaas legt uit dat we te maken hebben met een vaste groep 

huurders. Daar kun je tussentijds geen eisen aan stellen. Wel spreken we af  
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dat mocht er te verhuren landbouwgrond vrijkomen, we nog eens zouden 

kunnen discussiëren over duurzaamheid als criterium. 

- Effecten beleggingsstatuut van de kerk: het beleggen in effecten is in handen 

gegeven van de Rabobank “Beheerd beleggen”. Beheerd beleggen Rabobank 

hanteert een aantal duurzaamheidscriteria. Op dit moment bezit de kerk nog 

een flink aantal Shell aandelen. Eén van de regels is om maximaal 5% van je 

totale inleg te stoppen in aandelen van één onderneming. Daar voldoen we 

momenteel niet aan, maar dat ligt wel in de planning. Het is even wachten op 

de markt die nu erg wisselvallig is waardoor verkopen risico’s met zich 

meebrengt. 

Het is het  streven om het bedrag van ons tekort, jaarlijks aan de effecten te 

onttrekken en het totaalbedrag zoveel mogelijk in stand te houden al is dat 

laatste tot nu toe niet haalbaar gebleken. 

 - Binnen de kerkrentmeesters is voldoende kennis van beleggen aanwezig. 

Dat is nl. een eis en dat kun je laten zien door de zgn. kennistoets te halen. U 

merkt het al. Het maken van beleggingsstatuten, het halen van kennistesten en 

dat allemaal omdat je kerkrentmeester van de kerk bent. Maar zo zeggen ze in 

dat college: het is ook goed om je bewust te zijn van de verantwoordelijkheid 

die je draagt en dat vast te leggen. Dat hebben ze bij dezen gedaan. De 

kerkenraad keurt de statuten goed en bedankt Klaas voor de heldere 

toelichting. 

 

We drinken samen nog een bakje koffie en dan keert Klaas huiswaarts en 

vervolgen wij de vergadering waarbij we de agenda als leidraad nemen. 

 

* De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en sommige 

zaken zullen ook nu weer even de nodige aandacht krijgen. 

 

* Allereerst het agendapunt ‘Uit de gemeente’: Zieken thuis, in het zieken-

huis, in het verpleeghuis… er zijn de nodige zorgen. Op een andere plek in 

het Kerknijs vermelden we enkele namen en adressen. 

 

* Dan ‘Van de diaconie’: De diaconie is aanwezig geweest bij een 

vergadering van de schuldhulpmaatjes. Dan passeren er verhalen waar je het 

koud van krijgt. Wat geweldig dat er dan vrijwilligers zijn die maatje willen 

zijn. De diaconie wil er graag bij betrokken blijven en geeft ook geld aan 

instanties die mensen helpen. 
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* Veel post komt nog via de fysieke brievenbus binnen. In het kader van 

duurzaamheid zou ook gekeken kunnen worden naar post per mail. Dan zou 

 een algemeen mailadres wel handig kunnen zijn. Zo’n 

adres kan door een iemand van de diaconie worden beheerd 

en is niet gebonden aan een naam. Dat is handig als er 

sprake is van wisseling van de wacht. Zo’n algemeen 

mailadres zou ook handig kunnen zijn voor het scribaat. Dat 

laatste gaan we nu niet veranderen, maar wel iets om in 

gedachten te houden. 

 

* De diaconie heeft al nagedacht over het uitje van het startweekend, de 

broodmaaltijd, het gebaar van iets meenemen voor de weggeefkast van De 

Opstap en gaat dit verder uitwerken. Tine communiceert het een en ander met 

de commissie eredienst die medeverantwoordelijk is voor het startweekend. 

Van de provincie kreeg de diaconie  weer een lijst met namen van instanties 

die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken en ze gaven er ook 

adviesbedragen bij. 

 

* De kerkrentmeesters hebben al een flink aandeel in de vergadering gehad, 

maar er is ondertussen meer gebeurd, want de kast met geluidsapparatuur 

heeft nu een deur waardoor de apparatuur achter slot en grendel zit. Ook de 

deur van de diaconie kreeg een ander slot. 

Rest nog een handtekening ophalen bij Lideke Buurstra, want de kerk heeft 

geen belang bij het voorkeursrecht van aankoop van de oprit naar school. Ze 

doet er dan ook afstand van en dat vraagt dus een handtekening van de 

voorzitter. 

Wat de oprit naar school betreft: de kerk heeft een voorkeursrecht bij verkoop 

van ‘t Beerdhuus (of een deel daarvan).  Dit is vastgelegd bij de verkoop van 

de Open Hof, maar daar doet de kerk afstand van voor wat betreft de verkoop 

van de oprit. Dat vraagt nog om een handtekening van Lideke Buurstra en dat  

wordt geregeld.  

 

* Dan zijn we bij de jeugd aanbeland: de clubs lopen goed maar de 16+ groep 

heeft nog geen begeleiding gehad. Aansluiting bij een leeftijdsgroep van een 

van de kerken van de combinatie is niet gelukt maar het streven voor volgend 

seizoen blijft toch om dit wel te realiseren. De jeugdouderlingen weten dat ds. 

Joh. Bakker de 16+ groep dit seizoen nog wil begeleiden en daar gaan ze  
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werk van maken. Er wordt nog naar een moment gezocht om samen het 

seizoen te evalueren. 

 

* Van de beroepingscommissie: er is een advertentie geplaatst en inmiddels is 

de termijn om te reageren bijna verstreken. Als u op de site kijkt, kunt u  de 

vacature en het  erbij behorende filmpje  bekijken. Op hoop van zegen! 

 

* De kerkenraad heeft ooit een proef gestart om de 

gemeenteleden wat meer betrokken te laten zijn bij de 

zondagse viering. Toen stond er een doos waarin men een 

briefje met een persoonlijk aansprekend lied voor de 

dienst kon stoppen. Die proef is later weer gestopt omdat 

er weinig tot geen animo voor was.  We hebben sindsdien geen lied voor de 

dienst meer en dat willen we zo houden. Het  is toch wel een klus om een 

geschikt lied te vinden en soms bleek het toch niet zo te passen bij de inhoud 

van de dienst. Bovendien zijn sommige bestanden niet in te passen in het 

online systeem dat de beamer gebruikt. Dat online systeem heeft de 

beamerdienst echter veel gebracht: het samenstellen van een presentatie is er 

veel gemakkelijker door geworden. 

Het is goed om te weten dat youtube liederen niet via de ringleiding  

beluisterd kunnen worden. Dan is het zaak - als dat mogelijk is - om de erbij 

behorende tekst bij het lied te vertonen. Dan kan iedereen het volgen. 

 

* In de zomer hebben we nog een zangdienst en Anneke Keizer regelt dat. 

 

* 15 juni zal de laatste gebedsdienst voor Oekraïne plaatsvinden. Die wordt 

gehouden in onze kerkzaal en inmiddels is dat al weer verleden tijd. Het was 

een indrukwekkende dienst en bij dezen willen we Anneke Keizer bedanken 

voor de samenstelling en uitvoering. Fijn dat we in ‘t Beerdhuus terecht-

konden en de yoga weer haar plek wilde afstaan, dank ook aan organist, 

beamerdienst en koster! 

 

Het is inmiddels wat later geworden dan gepland, niet alle zaken zijn 

besproken maar het is zomaar weer 11 juli en dan vergaderen we weer! 

Zingt de HERE een nieuw lied 
 

Psalm 98:1 (NBG) 
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Pinksterboodschap 2022 
Aan de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de Protestantse Classis Fryslân. 

 
Bezielde medegelovigen 
De afgelopen weken heeft een groot aantal medegelovigen mij bezield. Om te 
beginnen twee weken geleden op de zaterdag toen wij als classis gastvrij zijn 
ontvangen in de Protestantse Gemeente van Workum. 

 
Honderddertig leden van Friese gemeenten en kerkenraden ont- 
moetten elkaar, bemoedigden en inspireerden elkaar. In wat tijdens  
het programma gezegd en gehoord werd, maar minstens zoveel in de 
wandelgangen, onder de koffie en tijdens de maaltijd. Ik  ademde op  
van de geest van vreugde en hartelijkheid. 

 
De weken daarna was ik te gast in twee kleine gemeenten. Niet de  
zorg over de kwetsbaarheid en de vrees voor de toekomst stempelde de geest van 
onze ontmoeting, maar de nieuwe wegen die men had gevonden. 

 
Eén gemeente vertelde trots hoe zij een dominee van een naburig dorp bereid had 
gevonden voor een aantal uren ook herder in hun gemeente te worden. En hoe de 
ouderlingen en diakenen die lang, heel lang, de gemeente op hun schouders gedragen 
hadden, jonge opvolgers gevonden hebben om de vlam van hen over te nemen. 

 
In de andere gemeente mocht ik vijf nieuwe, deels jonge ambtsdragers bevestigen. En 
afscheid nemen van drie anderen die trouw jaar in jaar uit het ambt in deze kleine 
gemeente hebben gedragen, en de Godslamp brandend gehouden. Het was een 
inspirerende dienst. 

 
Het zijn vaak mijn medegelovigen die mij bezielen. Waar zij zich in het hart laten 
kijken, innerlijk vertrouwen delen, God ervaren, inzet tonen, trouw zijn, bewogen 
worden door nood en onrecht, creatief blijken. Een geest ademen van volharding, 
geloof, hoop en liefde vinden, in vroeger en nu. 
Met hun bezieling, en die van allen in onze classis, leef ik toe naar het Pinksterfeest. Zie 
ik uit naar de Geest van God die, tot onze verrassing en verwondering, ons zal 
overkomen, juist op de momenten dat wij het niet verwachten. 

 
Kom, Geest van God, maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 333 

Ik wens u een gezegend Pinksterfeest . 

Wim Beekman, Classisdominee Fryslân 
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DIACONIE 

Bijzondere collecten 

 

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 uit-

zetting. 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. 

 

 

3 juli - Werelddiaconaat India 

Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst.  

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buiten-

gesloten. Schooluitval is hierdoor bij hen erg hoog. Samen met een Indiase 

partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende 

kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na 

schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze 

zelfvertrouwen en verbeteren hun 

schoolprestaties. De organisatie besteedt 

ook veel aandacht aan het verbeteren van 

de thuissituatie en het gezins-inkomen, om 

zo samen met kinderen en ouders de 

armoede te doorbreken. 

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage 

over te maken op rekening NL89ABNA 

0457 457 457 o.v.v. Werelddiaconaat juli. 

 

 

14 augustus – Zending Egypte 

De kerk staat op tegen armoede in het dorp 

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot 

ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de 

dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere  
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toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de 

inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er 

worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen 

kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerenoveerd. 

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 

ABNA 0457 457 457 o.v.v. zomerzending. 

 

 

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

Hartelijk dank!  

Anneke Keizer-van Vaals 

 

 

 

OPBRENGST COLLECTES  

 

22 mei   Missionair werk                           €    28,80 

29 mei   Avondmaalscollecte                                 €    98,00 

 

  5 juni   Zendingscollecte                                      €    83,20 

12 juni   Eigen jeugd werk      €    38,60 

12 juni   Kerk                           €    45,50 

19 juni   Kerk                          €    37,50 
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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 

 

 

VOOR DE JEUGD 

Op het moment dat we dit stukje maken is iedereen 

nog druk bezig met school en andere activiteiten. 

Óf… is al geslaagd!! 

Toch duurt het niet zo lang meer en dan is het zomervakantie en is het ook 

een periode van afsluiten van het seizoen. Dit laatste geldt ook voor de kerk. 

Ook voor de kinderkerk, de clubs en de tienerkerk is het straks even een 

periode van ‘vakantie’!  

Natuurlijk willen we dit wel gezellig samen afsluiten en voor de jeugdclubs 

staat er iets leuks gepland op woensdag 22 juni. De uitnodiging volgt via de 

app. Met de kinderkerk gaan we iets leuks organiseren op zondag 10 juli. 

En, hoewel er even geen activiteiten worden georganiseerd, is iedereen 

natuurlijk van harte welkom in de kerk! 

We wensen jullie alvast een hele fijne vakantie en waar je ook bent of naar                                           

toe gaat; God gaat met je mee! (luister 

ook het liedje: “Onder, boven voor en 

achter, God is altijd bij je...) 

Van de jeugouderlingen  

 

Elène en Binke 

én… we zien jullie na de vakantie  

 allemaal graag terug!!  
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10 woorden voor een kerk die toekomst heeft 
 

 

Een kerk die toekomst heeft: 
 
1. weet dat de kerk niet God bewaart,  
maar dat God de kerk bewaart. 
In het gesprek met de kerkenraad viel één ouderling  
mij op. Zij had een duidelijke inbreng toen wij de  
zegeningen in de gemeente telden: de goede sfeer, 
 de onderlinge betrokkenheid, al de vrijwilligers, de  
dominee, wekelijks bemoedigende kerkdiensten, en  
veel inspirerende gemeenteactiviteiten. 
Toen wij na de koffie kwamen te spreken over de zorgen die er in de kerkenraad 
leefden, zat zij enkel te luisteren: de jonge gezinnen die gaan ontbreken, het vinden van 
ambtsdragers, de teruglopende inkomsten … 
Tegen het einde van het gesprek vroeg zij weer het woord, en sprak maar één zin: 
“Maar,  dominee, wíj hoeven toch de kerk niet te redden?” Haar geloof en vertrouwen 
geef ik daarom vandaag als eerste van de 10 woorden voor een kerk die toekomst 
heeft. ‘Niet wij als kerk hoeven God te redden en te bewaren, maar God bewaart en 
redt de kerk’. In goede tijden en slechte tijden, in vreugden en in zorgen, op bergen en 
in dalen, in vroeger dagen en in huidige tijden: Gij die gelooft, verheugt u samen, ’t is 
God die trouw zijn kerk bewaart’. 
 
Wanneer we dat blijven geloven, hebben onze kerken toekomst. En kunnen we 
onbevangen het avondgebed van Paus Johannes de 23e bidden. 
 
 

2. is blij dat zij bestaat. 
Want gelovigen bemoedigen elkaar. Al eeuwen lang, en elke nieuwe dag. Gelovigen 
zorgen voor elkaar, zien naar elkaar om, tot achter de voordeur. Helpen waar geen 
helper is. Zijn hun zusters en huns broeders hoeder. Staan in Godsnaam voor elkaar 
klaar. Gelovigen corrigeren elkaar en wijzen elkaar op ieders verantwoordelijkheid. 
Gelovigen nemen hun verantwoordelijkheid in de samenleving en de wereld om hen 
heen. Zij doen vrijwilligerswerk, ook buiten de kerk. Zij geven gul, ook aan niet-kerkelijke 
doelen. Kerken bevorderen de cohesie in de samenleving. 
 
Wanneer wij ons dit alles bewust zijn, geloven wij in de kerk. Dan heeft de kerk toekomst. 
 
 

3. gelooft onbekommerd in God, vindt daar woorden voor, en bemoedigt daarmee 
anderen. 
Mijn mooiste gesprekken met ambtsdragers gaan over ‘wie God voor henzelf is, waarom 
zij ambtsdrager zijn, en wat God betekent voor de samenleving en de wereld’. 
Voor kerkmensen die zijn opgegroeid en opgevoed met de vanzelfsprekendheid van 
God en geloof is het soms moeilijk woorden te vinden hierover te praten. Waar 
gelovigen elkaar ontmoeten van hart tot hart, en van ziel tot ziel, komt ruimte voor 
elkaar en voor ieders eigenheid. Praktische hobbels in het besturen van een kerk zijn 
hierdoor makkelijker te nemen. 
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4. gaat onbevangen om met de krimp van kerken in deze tijd. 
Wij  worden overladen  met  berichten   ‘dat   de  kerken  leeglopen’  en  dat  ‘geloven  niet  meer  

van deze tijd is’. Dat is niet waar. Kerken behoren tot die maatschappelijke organisaties 

die ook in deze tijd veel mensen aan zich binden. Duizenden Friezen gaan geregeld 

naar de kerk, een veel-voud van hen is lid van een kerk, en wil dit blijven. Per week 

kijken, ook nu corona voorbij is, ruim 30.000 mensen naar de dienstern op Omrop 

Fryslân, en vermoedelijk nog eens zovelen  

naar de uitzending van veel Friese plaatselijke kerken. Wel zijn kerken gekrompen de 

afgelopen decennia. Verliezen langzaamaan leden, zoals vrijwel alle andere maat-

schappelijke organisaties: politieke partijen, vakverenigingen, dorps- en muziek-

verenigingen, sportverenigingen, media, omroepen enz. Maar kerken zijn zeker niet 

leeggelopen, en zullen ook niet leeglopen. 

 

De krimp heeft ook goede kanten: degenen die blijven, doen dit vanuit een bewuste 
keuze. Geven ruimte aan elkaar en sluiten andersdenkenden niet meer uit. 
Een kerk die toekomst heeft durft ook als minderheid deel uit te maken van de 
samenleving. En houdt daarom met volharding de Godslamp brandend in de eigen 
leefomgeving, het eigen dorp, de eigen stad, het eigen stadsdeel. 
 
 
5. wil niet in haar eentje kerk zijn, behoudt de eigenheid waar het kan, werkt met 
andere kerken samen of voegt zich met andere kerken samen, waar dat moet. 
Een kerk bloeit wanneer zij verbonden is met dorp en stad. Daarom behoudt zij de band 
met de eigen leefomgeving, dat vormt en kleurt haar eigenheid. 
Maar de kerk in een dorp of een stad is geen kerk in haar eentje. Kerken, al dan niet in 
elkaars nabijheid, versterken elkaar, vullen elkaar aan, hebben elkaar nodig. Dit kan 
door met elkaar samen te werken, bijvoorbeeld door samen een dominee te beroepen 
of een kerkelijk werker aan te stellen. Dit kan ook door samen een kerkenraad te 
vormen, of een beheerscollege, waarbij wel ieders zelfstandigheid behouden blijft. 
Kerken kunnen ook samen ‘een huwelijk aangaan’, waarmee zij samengaan in volledige 
gemeenschap van goederen. Kerken van gelijke grootte kunnen de eigen 
rechtspersoon opheffen en samen een nieuwe rechtspersoon vormen. Kleine kerken 
kunnen ook opgaan in de rechtspersoon van een grotere kerk. 
 
 
6. kan de classis vragen haar een kernkerkenraad en een lichtere beheersvorm 
toe te staan. 
Kleine, vitale kerken kunnen wel met elkaar de Godslamp brandend houden, maar 
kunnen soms niet, of met de grootste moeite, voldoen aan de voorwaarden die de 
kerkorde aan een bevoegd kerkelijk bestuur en beheer stelt. 
Het Breed Moderamen van onze classis kan hen voor een bepaalde tijd, en onder 
bepaalde voorwaarden toestemming geven een kernkerkenraad van minimaal één 
ouderling, diaken, ouderling-kerkrentmeester, en predikant of kerkelijk werker of 
consulent te vormen. 
Een lichtere beheersvorm is ook mogelijk: Eén College van Beheer kan eventueel de 
taken van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters uitvoeren. Ook 
kan de kerkenraad optreden als beheerscolleges. 
 

De classis kan adviseren en met u een koers uitzetten. Meer informatie vindt u in de 
notitie op de website van de classis ‘Als een kleine gemeente kwetsbaar wordt’. 
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7. durft haar kerkenraad zo klein mogelijk te laten zijn, en wil vooral op 
hoofdlijnen geestelijk leiding geven. 
Lange tijd waren kerkenraden zo groot mogelijk. In de kerkenraad waren alle 

ambtsdragers met z’n allen voor lange tijd verantwoordelijkheid voor alles. Deze tijd lijkt in 

veel  kerken voorbij. 

Net als alle andere maatschappelijke organisaties kunnen kerken wel vrijwilligers 
vinden om uitvoerende deelwerkzaamheden uit te voeren. Maar is het moeilijker 
bestuursleden (‘ambtsdragers’) te vinden. Grote kerkenraden kampen meer en meer 
met vacatures. In die gevallen is het tijd het roer om te gooien: Probeer niet langer zo 
groot mogelijk te zijn, maar durf zo klein mogelijk te worden. Een kleine kerkenraad telt 
minimaal zeven leden (twee ouderlingen, twee diakenen, twee ouderlingen-kerkrent-
meester, en een dominee, consulent of kerkelijk werker). En geeft alleen leiding op 
hoofdlijnen. 
De kleine kerkenraad, gevormd door ambtsdragers die zijn bevestigd en ingezegend, is 
de geestelijk leider van de kerk, inspireert en bemoedigt de vrijwilligers die het 
uitvoerend werk doen. 
 
 

8. bestuurt niet van bovenaf alle kerkenwerk, maar faciliteert van onderaf 

vrijwilligers om zelfstandig de uitvoerende werkzaamheden te doen. 

Een kleine kerkenraad laat het uitvoerende werk over aan vrijwilligers, en coördineert hun 

werk. Daarbij geeft de kerkenraad hen de ruimte eigen keuzes te maken, en maakt het 

hen mogelijk dat zij hun werkzaamheden verrichten. 

Een kleine kerkenraad verschaft het geld, de gebouwen en de professionele 
ondersteuning die voor vrijwilligers nodig zijn om het uitvoerende werk te doen. De 
kleine kerkenraad bestuurt niet van bovenaf, maar faciliteert van onderaf. 
 
Op de website van de classis vindt u hierover de notitie ‘Als ambtsdragers gaan ontbreken’. 
 

 
9. beperkt zich in vergaderingen, beleids- en vergaderstukken tot enkel het 
noodzakelijke. 
De belangrijkste reden dat gemeenteleden niet meer in de kerkenraad willen, ligt in de 
sterk formele bestuursstructuur van de kerk. Een vol vergaderrooster, vaak met 
vergaderingen van meerdere organen. Aan de orde zijn uitgebreide vergaderstukken, 
beleidsplannen, visiedocumenten, onderzoeken, complexe trajecten, enzovoort. 
Jonge bestuurders in de samenleving kiezen vaak een andere stijl van besturen; zij 
‘werken vanuit de bedoeling’. Zij beperken het aantal vergaderingen en stukken tot wat 
enkel noodzakelijk is, en stellen daarbij slechts twee vragen: 

• Waartoe zijn wij op aard? (Wat is de bedoeling?) 

• Hoe gaan we het doen? 

Een kerk die zich dit eigen maakt, beperkt niet alleen de bestuurslast, maar maakt zich 
ook meer aantrekkelijk voor jonge bestuurders. 
 
 
10. bidt geregeld het avondgebed van Paus Johannes de 23e: ‘Lieve Heer, dit is 
uw kerk, deze jongen gaat nu slapen’. 
 
 

Bron: PKN, symposium Workum, mei 2022 
 



[19] 

 

KERKELIJKE STAND 

 

De bloemengroet  

In de afgelopen maanden gingen de bloemen naar de  

volgende adressen: 

 

Mw. A. Hemrica-Streekstra, Zuideinde 14     

Mw. J. Sijtsma-Kamstra, G. Veenhuizenstraat 55        

Dhr. H. Bonnema, Oosteinde 19       

Mw. B. Dorst-Groothof, Westeinde 2     

 

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

 

 

 

Gebed om een nieuw begin 

  

Voor alle keren 

Dat we onze deur gesloten hielden, 

Geen aandacht hadden, 

Vragen wij: 

Geef ons een nieuwe kans, God 

  

Voor alle keren 

Dat we iemand uitsluiten, 

Buiten onze kring plaatsen, 

Vragen wij: 

Doe ons opnieuw beginnen, 

Geef ons een nieuwe kans, God. 

 

Voor alle keren 

Dat onze woorden onherbergzaam 

zijn, 

Hard, minachtend en veroordelend, 

  
 

 

 

Vragen wij: 

Geef ons een nieuwe kans, God. 

  

Voor alle keren 

Dat de vreemdeling in ons midden 

Gewond wordt door muren 

Van wantrouwen en vooroordelen, 

Vragen wij: 

Doe ons opnieuw beginnen, God. 

  

Gij, groter dan ons hart, 

Geef ons een nieuwe ruimte. 

Vernieuw ons hart. 

Doe ons opengaan voor elkaar 

In uw naam. 

Amen. 
Marinus van den Berg 
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Verjaardagen 70+ 

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

11 juli 1942 Mw. E. Hoogerhuis-Jansen, Middelweg-West 245, 9079MK 

12 juli 1952  Dhr. W. Keizer, Dooitzen de Bildtstraat 11, 9079MN 

 

  9 augustus 1950 Mw. A.A.S. Buurstra-Smits,  

Georg van Saksenstraat 38 9079KH 

12 augustus 1936 Mw. T.R. Koopmans-Jongsma, Hofsleane 30E 

    9041AR BERLTSUM 

13 augustus 1952 Mw. G. de Jong-Terpstra, Kade 10  

9076DP SINT ANNAPAROCHIE 

19 augustus 1952 Mw. M. Hoekstra-Nauta, Oosteinde 43, 9079LA  

19 augustus 1932 Mw. T. Dijkstra-Klaver, Beuckelaerstraat 25- 0035 

    9076DA SINT ANNAPAROCHIE 

 

Verhuizing 

Dhr. en mw. G. Kooy, Oosteinde 41 hebben aangegeven dat zij per 1 juli gaan 

verhuizen. Zij worden dan ook lid van de kerk hun nieuwe woonplaats. Wij 

wensen hen alle goeds toe en hopen dat zij zich daar spoedig zullen gaan thuis 

voelen. 

 

Nieuw adres 

Het huidige adres van Siem Vellinga is Cingel 2, 9076 DK  Sint 

Annaparochie, en de gemeente wenst hem daar een goede tijd toe. 

 

Jubilea 

Op 25 juni zijn Klaas Braaksma en Tine 

Meindertsma, Oosteinde 68, 9079LE 40 jaar 

getrouwd. 

En op 4 juli is het 60 jaar geleden dat Tj. Bloemhof 

en L. Bloemhof-Paulusma, Georg van Saksenstraat 

47, 9079KE in het huwelijk traden.  

 

Zieken 

Dhr. Jan Andringa van de Oudebildtdijk heeft in het ziekenhuis gelegen en na 

een zorgelijke periode is hij nu weer thuis. We wensen hem een voorspoedig 

herstel toe.  
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STARTWEEKEND 

 

In het startweekend van 3 en 4 september waarin het thema ‘Aan tafel’ 

centraal staat, gaan we samen vieren dat het kerkenwerk weer begint. We 

doen dat met een uitje op zaterdagmiddag, een broodmaaltijd in ‘t Beerdhuus 

als we terug zijn gekomen van de activiteit, en op zondag de startdienst.  

 

Op dit moment denkt de diaconie na over een uitje. Wat dat nou gaat zijn, dat 

hoort u in de afkondigingen eind augustus en kunt u lezen in het september-

nummer, wat in de laatste week van augustus bij u in de bus komt. U hoeft 

zich niet op te geven voor het uitje, maar we hopen natuurlijk dat u zoveel 

mogelijk komt. 

 

Wat de broodmaaltijd betreft, zouden we het fijn vinden als u zich zou willen 

opgeven. Dat kan bij de diaconie tot 22 augustus. Dat voorkomt dat we te veel 

of te weinig gaan bestellen. Wel zo duurzaam toch?! 

 

Wat de startzondag betreft:  

Samen… betekent ook oog voor elkaar, oog 

voor de mensen om ons heen. Deze keer 

vragen we u om houdbare levensmiddelen mee 

te nemen voor de weggeefkast van NWC De 

Opstap. Die kunt u in de kerkzaal neerleggen 

en de diaconie zal ervoor zorgen dat ze bij de 

Opstap terechtkomen. 

 

 

 

 

Samen betekent deze keer ook: samen de liturgische schikking verzorgen. 

Hoe gaan we dat doen? Als u de komende tijd een glazen (jam)pot(je)  
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Beste lezers,  
 

Hier is het zomernummer alweer. Een  

nummer boordevol informatie om op uw  

gemak eens even door te nemen. 
  

Voor de redactie even een adempauze, zodat we er eind augustus 

weer helemaal klaar voor zijn om met frisse energie het Kerknijs 

samen te stellen. 
 

Copy voor het septembernummer kan D.V. uiterlijk zondag 21 

augustus worden aangeleverd via mailadres 

kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com.  
 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Met een groet van de redactie.  

 

 

 

bewaart voor de Startzondag en dan kort voor die zondag een bloem, of klein 

boeketje meeneemt uit uw eigen tuin - als u geen tuin bezit, kunt u ook een 

bloem kopen - dan hebben we op de Startzondag een zee van tuinbloemen. 

Dat zou eruit kunnen zien zoals op de foto. Na afloop van de dienst kunnen 

we de bloemen  uitdelen aan elkaar of aan de mensen in het dorp.  

 

  

 

mailto:kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com
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wanneer    wie      kerkenraad 

26 juni Heilig Avondmaal Ds. A. Bouman   Protestants 

  3 juli    M. Elzenga   Vrije Evangelische 

10 juli    P. Knijff    Nij Altoenae 

17 juli    P. Luehof    Protestants 

24 juli    F. de Haan    Protestants 

31 juli    A. Dijkstra   Protestants 

 

  7 augustus   Tj. Lolkema   Vrouwenparochie 

14 augustus   A de Grijs    Sint-Jacobiparochie 

21 augustus   M. Elzenga   Vrije Evangelische 
 

 

 

Diensten Beuckelaer,  

Sint Annaparochie  

 

 

 
 

26 juni   Rennie Schoorstra, Ternaard     

  3 juli   Ds. Jelte Lindeboom,  Minnertsga  

10  juli    Ds. M. Roepers, Achlum/Hitzum    

17  juli   Ds. Jeroen van Olffen, Menaam    

24  juli   Dick Wolbers, Franeker    

31 juli   Rennie Schoorstra, Ternaard  

 

  7   augustus  Ds.Johannes Bakker, Stiens     

14  augustus  Dick Wolbers, Franeker    

21  augustus  Rennie Schoorstra, Ternaard  
 

 

Uitzendrooster Radio Eenhoorn   

De uitzending begint om 9.30 uur.  

Vanuit de studio in Menaam. 
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Typisch protestantse spreekwoorden en gezegden  
(Bron: Petrus) 

 

Spreekwoorden en gezegden zeggen veel over onze cultuur en geschiedenis. We 

verzamelden er vijf uit de brede, protestantse traditie. De één met een boeiende 

geschiedenis, de ander met een discutabele herkomst. 

 

Flink wat spreekwoorden hebben hun oorsprong in  

bijvoorbeeld de scheepvaart waarin ons kleine  

Nederland groot werd: van ‘overstag gaan’ tot en met  

‘voor pampus liggen’. Ook hebben verschillende  

gezegden een Bijbelse oorsprong. Veel zijn afkomstig uit  

de Statenvertaling, zoals ‘in zak en as zitten’ (afkomstig  

uit het boek Esther), ‘een rib uit je lijf’ (uit Genesis) en  

‘iemand de mond snoeren’ (uit 1 Petrus 2:15).  

 

Wat zijn uitspraken die specifiek passen bij de protestantse traditie? Het calvinistische 

‘overdaad schaadt’ ligt wat teveel voor de hand, daarom hier een verrassender vijftal.  

 

 

* De kogel is door de kerk 

Er is iets beslist, de keuze is éindelijk gemaakt. Maar wat heeft een kogel in een kerk nu 

te maken met een beslissing en met de protestantse traditie? Volgens oude woorden-

boeken heeft het spreekwoord te maken met het respecteren van kerkgebouwen in 

oorlogstijd. Als een vijand zélfs zo’n heilig gebouw niet spaarde, was hij alle fatsoen 

voorbij, maakte hij een duidelijk statement.  

Door de tijd heen kreeg de uitspraak een iets andere betekenis: na lang wikken en wegen 

is een bepaalde zaak uiteindelijk beslist.  

 

Als voorbeeld van een werkelijke ‘kogel door de kerk’, wordt vaak het Beleg van Haarlem 

(december 1572 - juli 1573) aangehaald. Tijdens deze beruchte belegering in de 

Tachtigjarige Oorlog knalden de  

Spanjaarden op een gegeven moment 

 een kanonskogel dwars door de Sint-Bavo- 

kerk heen. De kogel was eigenlijk niet bedoeld  

voor de kerk, maar voor de niet meer rooms- 

katholieke predikant van de kerk  - een  

afvallige volgens de Spaanse bezetter.  

Nog steeds is de kogel te bewonderen in  

de muur van de oude St. Bavo, als herin- 

nering aan de onbeschofte Spaanse vijand. 
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* Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen 

Naar dit oude spreekwoord werd de afgelopen eeuwen in Nederland veel verwezen. Het 

betekent kort gezegd: als twee personen van een verschillend geloof met elkaar trouwen, 

kán het haast niet goed gaan. Vaak werd dit spreekwoord gebruikt in de context van een 

huwelijk tussen een katholiek en protestant.  

 

Toen de protestantse Willem-Alexander (toen nog kroonprins) op het punt stond om te 

trouwen met de rooms-katholieke Màxima Zorrequita, vertelde kardinaal Simonis in een 

interview met het Reformatorisch Dagblad dat er in zijn jeugd iedere zondag werd 

gebeden tegen gemengde huwelijken. In een verzuilde samenleving paste het absoluut 

niet om te trouwen met iemand die wel in dezelfde God geloofde, maar er een heel 

andere geloofsbeleving op na hield.  

 

Dit veranderde voorzichtig in de jaren zestig, toen protestantse en katholieke kerken meer  

gingen samenwerken en de oecumene opbloeide. Toch haalde het nog steeds de krant 

toen een katholieke 25-jarige jongen en een 23-jarig gereformeerd meisje op 30 

november 1966 in Delft trouwden. Ze werden ingezegend door een priester én een 

predikant, een unieke gebeurtenis!  

 

Tegenwoordig wordt het spreekwoord nauwelijks meer gebruikt om huwelijken tussen 

(andersdenkende) christenen te bekritiseren.  

 

 

* Dat gaat erin als Gods woord in een ouderling 

Een 19e-eeuws gezegde, waarin twee elementen van het protestantisme een hoofdrol 

spelen: Gods woord en de ouderling – allebei niet weg te denken uit de protestantse 

kerkstructuur.  

 

Je kunt je de oorsprong vást voorstellen: voor een gelovige, maar helemaal voor een 

ouderling, is Gods woord leidraad, of in spreekwoordelijke termen: gesneden koek. Het 

spreekwoord houdt in dat iets er gemakkelijk, soepel ingaat. Dat kan gaan om eten of 

drinken, maar ook om bijvoorbeeld een politieke of theologische boodschap. Zo laat een 

trotse journalist van het socialistische dagblad Het Volk in een artikel van 7 augustus 

1913 weten: ‘En onze propaganda ging er in als Gods woord in een ouderling.’ 

 

 

* Paal en perk stellen 

Deze mooie alliteratie betekent: iets wat ongewenst is een halt toeroepen, orde op zaken 

stellen. Wat heeft dit gezegde te maken met het protestantisme? Het komt waarschijnlijk 

voort uit de psalmberijming van 1773, de zogenaamde oude berijming. In Psalm 108 vers 

2 staat namelijk het volgende: Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 

Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 

 

 

https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,20020128:newsml_c433a2fdc7dd7ce3997205a15ccc0fe5
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2207-08-1913%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2207-08-1913%22%29&cql%5B%5D=ppn+any+%2842443699X+OR+424436981+OR+424744686+OR+424744678+OR+850280184+OR+83308013X%29&query=%22En+onze+propaganda+ging+er+in+als+Gods+woord+in+een+ouderling%22&coll=ddd&redirect=true&identifier=ddd:010022597:mpeg21:a0059&resultsidentifier=ddd:010022597:mpeg21:a0059&rowid=1
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/psalmzingend-de-eeuwen-door/
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In het kort: Gods waarheid kent geen 
grenzen. Het gezegde gaat juist om de 
omgekeerde situatie: als er sprake is van 
begrenzing, wordt er paal en perk gesteld. 
Vanaf het einde 
van de 18e eeuw, een aantal jaar na de 
introductie van de psalmberijming, raakt de 
uitdrukking helemaal ingeburgerd. In menig 
krant en tijdschrift wordt het spreekwoord dan 
gebruikt. 
 
 
* Daar gaat een dominee voorbij 
Deze 19e-eeuwse uitdrukking wordt 
tegenwoordig niet heel veel meer gebruikt, 
maar hij is te interessant om niet te noemen 
in dit rijtje. Het gezegde stamt uit een tijd van 
strenge, kerkelijke tucht: bij onzedelijkheid en 
uitbundigheid grepen voorganger en 
kerkenraad in.  
 
Bij het spreekwoord gaat het specifiek om 
gesprekken: was je lekker vrijuit aan het 
babbelen met vrienden en kwam er een 
dominee voorbij, dan verstomde het gesprek 
nogal eens. Want: was het wel passend waar 
je net over aan het praten was?  
 
Simon Carmiggelt gebruikt het gezegde een 
aantal keer in z’n boeken, zoals 
in Kroeglopen (1962): “D’r gaat zeker een 
dominee voorbij”, zei het meisje. “Hoe bedoelt 
u?” vroeg hij. “Omdat we niks zitten te 
zeggen”, antwoordde ze. 
 

Het is niet meer zo’n bekend spreekwoord, 
dat geeft hoop: tegenwoordig herkennen 
mensen zich er blijkbaar niet meer in. Wellicht 
geldt het tegenovergestelde: daar gaat een 
dominee voorbij, dus tijd voor een goed 
gesprek (met hem of haar)! 
 

 

Lied van ’t leven 

 

Zing het lied van ’t leven 

Zing het elke dag 

Want het leven kan zo kort zijn 

Zing zolang je leven mag. 

 

Zing het lied van ’t leven 

Toon steeds opnieuw je dankbaarheid 

Voor alles wat jou is gegeven 

Voor heel je zijn in deze tijd. 

 

Zing het lied van ’t leven 

Liefdevol en heel gedwee 

Want wie in liefde steeds blijft zingen 

Draagt die liefde in zich mee. 

 

Zing het lied van ’t leven 

Deel met and’ren groot en klein 

Zoek in liefde de verbinding 

En je zult gelukkig zijn! 

 

Zing het lied van ’t leven 

Zing het elke dag 

Want het leven kan zo kort zijn 

Zing zolang je leven mag. 

 

 

Bron: onbekend 
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HEILIG AVONDMAAL 
 
 
Wat is het Heilig Avondmaal? 
Het Heilig Avondmaal is – net als de Heilige Doop – een sacrament (een handeling 
die de liefde en trouw van God zichtbaar maakt).  
 
Wij geloven dat het Heilig Avondmaal is ingesteld door de Heere Jezus Christus. In 
Lukas 22 lezen we dat Jezus en de twaalf apostelen samen waren gekomen voor het 
Pascha. In vers 19 en 20 staat geschreven: “En Hij nam brood en nadat Hij gedankt 
had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: ‘Dit is Mijn lichaam, dat voor u 
gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.’ Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na 
het gebruiken van de maaltijd en zei: ‘Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn 
bloed, dat voor u vergoten wordt.’” 
 
Wanneer de predikant tijdens het Heilig Avondmaal het brood breekt, staan we erbij 
stil dat Christus heeft geleden en is gestorven om ons te kunnen redden. De beker 
waar wij tijdens het Heilig Avondmaal uit drinken is het teken van het nieuwe 
verbond, dat door het bloed van de Heere Jezus tot stand is gekomen.  
 

Bron: https://hervormdbarneveld.nl/heilig-avondmaal 

 

 
 
Wat betekent het dat Jezus het brood en de wijn nam en dit aanbood aan Zijn 
leerlingen? Dit waren precies dezelfde elementen als die de Koning van Salem, 
Melchizedek die tevens priester was(!), aanbood aan Abraham. In feite zei Jezus 
hier: 'In Mij zien jullie het priesterschap van Melchizedek terugkomen. Het was 
afwezig gedurende de periode dat de wet het verbond belichaamde. Maar onder 
het nieuwe verbond wordt het priesterschap van Melchizedek hersteld.'. 
 

Bron: https://www.derekprince.nl/bijbelstudies/betekenis-van-het-avondmaal/ 
 
 
 
 

Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en 

bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door 

het geloof het Avondmaal gebruikt, weet je vast en zeker dat al 

je zonden vergeven zijn. 
Bron: https://abcvoorkinderen.nl/avondmaal 

https://hervormdbarneveld.nl/heilig-avondmaal
https://www.derekprince.nl/bijbelstudies/betekenis-van-het-avondmaal/
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Er is een land waar ’t altijd zomer is 
 

Er is een land waar ’t altijd zomer is 
een land met altijddurend groen. 
Dit is het land waar ’t heerlijk toeven is 
in ’t heerlijk zonnige seizoen. 
 
De bomen staan er altijd rijk in het blad 
en bloemen tonen vol hun pracht. 
Daar middenin vindt men de gouden stad 
zo mooi, door niemand ooit verwacht. 
 
De waterbronnen die er rijkelijk zijn 
met water dat groen bevloeit. 
Maken het aanzicht tot een groot festijn 
en zorgen dat het weelderig groeit. 
 
Dat droomland mogen wij eens binnengaan 
met ruimte en met heerlijkheid. 
Het wordt eens thuisland van een blij bestaan 
beloofd en door Gods hand bereid. 
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