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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  juni    Willem Beimers, tel. 491705 

  

Rekeningnummers 

Protestantse Gemeente  NL43 RABO 0151 3856 29 

Diaconie en Zending   NL91 RBRB 0791 6372 20 

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  
 

28 augustus 
 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. G. Muilwijk, Makkum 

D. de Haan 

1e Diaconie, 2e Kerk 

 

  4 september 

 
koffiedrinken 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. J. Bakker, Veenwouden 

D. Wijbenga 

1e Werelddiaconaat, 2e Kerk 

11 september 

 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. W.M. le Cointre, Leeuwarden 

E. de Groot 

1e JOP, 2e Kerk 

18 september 

 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Dhr. T. van der Meulen, Tietjerk 

L. Buurstra-Smits 

Zendingscollecte 

25 september 

startzondag 
koffiedrinken 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Mw. C. Akkerboom, Harlingen 

D. de Haan 

1e Vredeswerk, 2e Kerk 

 

 

Startweekend van 24 en 25 september 
(let op de gewijzigde datum!!) 

 

 

* Uitje op zaterdagmiddag voor iedereen  

* Na afloop samen eten in ‘t Beerdhuus.  

Voor beide activiteiten geldt: opgave gewenst. Dit kan tot 19 september 

bij Anna Kuik of op de intekenlijst in de kerk. 
 

 

 

* 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. 

 



[4] 

 

KINDERKERK  

 
Evelyn Beimers - 4 september 
Lucas 14:25-33 - Doe je mee? 

 

Jezus is onderweg naar 

Jeruzalem. Tegen de mensen 

zegt Jezus dat ze hem alleen 

kunnen volgen als ze dat het 

allerbelangrijkste vinden; zelfs belangrijker dan hun 

vader en moeder of hun leven. Met twee voorbeelden 

legt Jezus uit dat je eerst goed moet nadenken voordat je zo’n belangrijke 

beslissing neemt. De voorbeelden gaan over iemand die een toren bouwt en 

eerst de kosten berekent en over een koning die voor een oorlog eerst inschat 

wat zijn kansen zijn. 

 

 

Elène de Groot - 11 september 

Lucas 15:1-10 - Dat is een feestje waard 

 

Jezus vertelt over een herder die een verloren 

schaap terugvindt en een vrouw die een verloren 

munt terugvindt. Ze zijn allebei blij en nodigen 

hun vrienden en buren uit om feest te vieren. Zo 

blij is God ook als mensen teruggevonden worden. 

 

 

Tjitske van der  Wal - 18 september 

Lucas 16:1-(8)17 - Waar ben je mee bezig? 

 

Jezus vertelt over een rentmeester die ontslagen 

wordt. De rentmeester laat nog snel een paar 

schuldenaars van zijn baas bij zich komen om hun 

schuldbewijzen aan te passen. Hij hoopt dat de 

schuldenaars hem straks op hun beurt zullen helpen 

als hij geen werk heeft. De heer prijst de rent-

meester omdat hij slim gehandeld heeft. 

 

 

25 september - Géén kinderkerk i.v.m. startzondag, wel een leuke activiteit. 
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TER OVERDENKING 

‘Aan Tafel’ is het jaarthema van de 

Protestantse Kerk in Nederland 2022/2023. 

Aan Tafel dat is een Opdracht tot liefde 

 

“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben 

zoals ik jullie heb liefgehad” 

(Johannes 15:12) 

 

Als de R weer in de maand komt beginnen ook 

verschillende kerkelijke activiteiten weer. Na 

de startdienst gaat het “winterwerk” weer van start. Onze Here Jezus Christus 

spreekt in het Johannes evangelie meer dan één keer over de liefde tot zijn 

leerlingen en de scharen. Een woord uit de mond van Hem die uit de naam 

van God de Vader de volheid van Gods liefde aan de mensen kwam 

bekendmaken. En dat gebeurde dan in een wereld, die bol stond van haat, 

geweld en onrecht. Het woord is het eerst gericht tot de kring van Jezus’ 

discipelen. Zijn leerlingen dus, maar ook zijn vrienden. Ze krijgen van Jezus 

een opdracht. Dat is dus iets wat uitgevoerd moet worden. Je kunt er je niet 

aan onttrekken. 

 

De opdracht lijkt op het eerste gezicht nogal gemakkelijk. Het moet niet al te 

moeilijk zijn voor vrienden om van elkaar te houden. Ja maar, die discipelen 

zijn ook maar mensen. Ze hadden, tot Jezus grote verdriet overigens, soms 

ruzie met elkaar. Daarom is een oproep tot liefde niet overbodig. Verder 

benadrukt Jezus in dit hoofdstuk van het Johannes evangelie heel sterk de 

liefde tot Zijn Vader. De liefde tot de Vader betekent: Zijn geboden bewaren. 

Dat lezen we heel duidelijk in de verzen 9 en 10 van dit hoofdstuk: “Ik heb 

jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in Mijn liefde: je 

blijft in Mijn liefde als je je aan Mijn geboden houdt, zoals Ik Me ook aan de 

geboden van Mijn Vader gehouden heb en in Zijn liefde blijf.” 

Jezus houdt hier dus Zijn discipelen voor: Ik heb hier op aarde zo geleefd en 

zo gehandeld, dat er van volstrekte liefde sprake is wat het gebod van Mijn 

Vader betreft. En die liefde wil Ik nu aan jullie overdragen. Zoals de 

discipelen een keer deze woorden hebben gehoord en die ook hebben 

meegenomen als een opdracht in de wereld, zo behoren ook wij het 

liefdegebod in praktijk te brengen. Het is zelfs zo sterk, dat wij, wanneer wij 

dat doen tegelijkertijd de wet en de geboden hebben volbracht. De liefde is 

immers de vervulling van de wet? Dat de vele activiteiten van het winterwerk  
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programma daartoe mogen bijdragen. Dat ook wij allen ons liefdevol willen 

inzetten dit seizoen.  

 

“Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

vallen de dromen in duigen. 

Dromen van vrede worden niet waar, 

kwaad is niet om te buigen.  

Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

leef je buiten Gods gloria. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

leef je buiten Gods gloria.” 

(Evangelische Liedbundel 422: 1) 

 

Joh. Bakker 

  

 

 
 

Duurzaamheidsproject  

voor predikanten en kerkleden 

 

‘Groene’ thema’s als klimaat en biodiversiteit houden veel  

voorgangers en kerkgangers bezig. Daarom organiseert het  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) komend najaar  

het programma Bijbel en duurzaamheid: inspiratie voor een  

groene levensstijl, met vijf webinars voor voorgangers en  

een inspirerend boekje voor kerkleden.   

 

‘In de webinars belichten  

Bijbelwetenschappers en  

gastsprekers als Matthijs  

de Jong, Cor Hoogerwerf,  

Trees van Montfoort en  

Paul Schenderling wat de  

Bijbel zegt over de natuur  

en het leven op aarde’, zegt Lydia van der Meer. 

 

Aanmelden voor de webinars kan via bijbelgenootschap.nl/webinars 
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De Schriftlezing 
De dienst nadert haar eerste brandpunt, de 

Schriften gaan open. Een lector of de predikant 

leest uit wet, profeten en geschriften, uit evangelie 

en apostolische brieven, volgens de orde van een 

leesrooster of in een vrije tekstkeuze. De gemeente 

valt in en beaamt wat zij hoort met psalmen, 

andere schriftgezangen of bijbelliederen. Zo staat 

in de verzamelde gemeente de dode letter op tot 

levend woord. Zo wordt dat oude boek tot heilige 

Schrift. Zo worden die aloude woorden de stem 

van de Levende: 'Zo spreekt de Heer.' 

De Schrift had natuurlijk al geklonken in het eerste 

deel van de dienst, in het 'Onze hulp…', de 

intochts-psalm en misschien ook in de wetslezing. 

De oren zijn al gespitst. Maar nu is de horende 

gemeente helemaal bij God die tot haar spreekt, nu 

hangt zij aan de lippen van de Eeuwige. 

 

Als Jezus de lector is in de synagoge van Nazareth (Lucas 4:14-20) krijgt Hij 

de boekrol van de profeet Jesaja aangereikt. Hij zoekt de tekst en, als Hij die 

gelezen of gezongen heeft, rolt Hij de boekrol op, geeft hem terug aan de 

dienaar en gaat weer zitten. En ‘de ogen van alle aanwezigen in de 

synagoge waren op Hem gericht’. De Schrift gaat open en weer dicht, en 

dan zijn alle ogen op Christus gericht. Het christelijk geloof is geen boek-

religie maar een persoonsreligie. De Schriften verkondigen de Messias, de 

Zoon van de Vader, die tezamen met de Vader ons regeert door de Heilige 

Geest. Het zal dadelijk worden uitgelegd en verkondigd in de prediking. 

 

“Het Woord leest ook ons” 
"In de zondagse samenkomsten in onze pioniersplek hebben we geen 

aparte Schriftlezing; die is geïntegreerd in de preek. We werken veel met 

themapreken waarmee we met toegankelijke taal en vormen gericht willen 

zijn op gasten. Daarbij staat een bijbelgedeelte wel centraal, zodat het geen 

inlegkunde wordt en we niet 'de Bijbel laten buikspreken'. Daarnaast  
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VAN DE KERKENRAAD  

 

In juli heeft de kleine kerkenraad haar laatste 

vergadering voor de zomer gehouden- augustus 

is voor ons een vergadervrije maand- en wel bij 

de fam. Buurstra in de G. van Saksenstraat. Half 

acht opent Douwe de Haan de vergadering. Deze 

keer luisteren we naar het lied  “Licht dat ons aanstoot in de morgen”. Zittend 

aan de grote keukentafel met uitzicht over de weelderig bloeiende tuin, komt 

het lied indringend binnen. De toelichting van Douwe is verdiepend en 

indrukwekkend. Daarna gaat Douwe voor in gebed waarbij hij God vraagt om 

kracht om elkaar als gemeente vast te blijven houden. 

Naar aanleiding van de vorige notulen, leggen we vast dat één algemeen 

mailadres wenselijk is. Dat gaan we regelen bij de volgende wisseling van de 

wacht. Zowel de diaconie als de kerk (scribaat) krijgt dan een algemeen 

mailadres. Dat voorkomt bij wisseling veel administratieve rompslomp. 

 

We zijn Binke Koopal erkentelijk voor het meedenken en sturen van ideeën 

voor de startzondag. 

 

Vanuit de kerk van St. Annaparochie is gevraagd of de kerk van Vrouwbuurt 

en St.  Jacob voelen voor gezamenlijke zomerdiensten. Op zich willen de 

kerken dat wel maar voor 2023 is het preekrooster in beide gemeentes al 

grotendeels ingevuld en daarom zal dit in 2023 nog niet van start kunnen 

gaan. Wil dit initiatief opgepakt kunnen worden, dan moet er eind 2022 al 

vast afgesproken worden voor het jaar 2024. Deze tip is meegegeven aan de 

kerk van St. Anne. We komen er te zijner tijd op terug. 

 

Wat het agendapunt “Uit de gemeente” betreft: het is fijn dat mensen elkaar 

tegenkomen op straat, elkaar aanspreken en vragen hoe het gaat. Dat mensen 

aangeven of ze wel of geen bezoek willen ontvangen en of de dominee 

welkom is.  Ook via de telefoon en mail komen we te weten waar de zorgen 

liggen. Zo komt er een mooi rijtje voor dominee Bakker op tafel  om even op 

bezoek te gaan. 

 

De diaconie heeft later deze maand nog een vergadering in petto en heeft voor 

nu geen nieuws. 

Dat geldt voor de meeste groepen die actief zijn. Zaken zijn of worden 

afgerond, evaluaties en nieuwe plannen staan voor september gepland.  
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Sommige zaken worden juist dan wel weer in de vakantiemaand augustus 

uitgevoerd, maar voor nu is er daardoor weinig tot geen nieuws te vermelden. 

 

De kerkrentmeesters zijn bij een vergadering  van het MFC aanwezig 

geweest: alle partijen zaten er aan tafel en daar is uitgelegd dat er dit jaar voor 

de huur nog een inflatiecorrectie zal plaatsvinden. Dat staat ook keurig in de 

contracten maar is tot op heden nooit uitgevoerd. Nu de inflatie oploopt en de 

energiekosten de pan uitrijzen, is het moment aangebroken om dat wel te 

doen. Alle begrip. Voor onze kerk betekent dat een huurverhoging van 700 

euro per jaar.  

Er zijn plannen voor aanpassing van de kerkzaal en het vergroten van de 

ruimte door de hal erbij te betrekken (schuifwand) zodat het multifunctionele 

karakter van het dorpshuis nog meer tot haar recht kan komen. De kerk wordt 

meegenomen in de plannen en dus wachten we rustig af. 

 

De jeugd heeft haar afsluiting van het seizoen achter de rug en als u zich 

afvraagt wat de kinderkerk heeft gedaan – ze waren bijna de hele dienst in 

hun eigen ruimte - weet dan dat ze een spannend en gezellig bingospel hebben 

gespeeld. Na de zomer zullen de jeugdactiviteiten geëvalueerd worden en ook 

dan zullen er nieuwe activiteiten gepland worden. 

 

De beroepingscommissie gaat na de zomer weer van start en hopelijk hoort u 

in september weer van hen. 

 

Van de classis kwam een mooie brief over de stikstofcrisis en de zorgen en 

uitdagingen waar de boeren voor staan. Moet de kerk ook van haar laten 

horen in dezen? We vinden van wel en daarom besluiten we een kaart te 

sturen naar alle boeren uit de omgeving en naar de pachters in Berlikum en 

Wier. Het wordt een kaart waarin we hen laten weten dat we aan ze denken in 

deze roerige en onzekere tijden. 

 

Op 27 augustus houdt ‘t Beerdhuus open dag en ook de kerk zal daar 

aanwezig zijn om te laten zien, en voor wie dat wil, te vertellen waar ze voor 

staat en wat ze doet. 

 

De startzondag is verplaatst naar 24 en 25 september. Op de eerder geplande 

datum, had ‘t Beerdhuus een andere activiteit waardoor er geen ruimte en  
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mankracht was om de broodmaaltijd te verwezenlijken. Het uitje en de 

broodmaaltijd zijn op 24 september en de startzondag is op 25 september. 

Iedereen die bij de organisatie betrokken is, is of wordt binnenkort al op de 

hoogte gebracht. We hopen op een fijne start met zoveel mogelijk 

deelnemers. Anna en Tine zullen een los inlegvel maken met informatie dat 

met het Kerknijs van september zal meegaan.  Ook zal de wijziging een aantal 

keren worden afgekondigd. Het thema van de start is “Aan tafel, levend 

water.” 

 

Wat het vieren van het Avondmaal betreft, spreken we af voorlopig aan tafels 

te blijven zitten met een eigen beker en stukje brood binnen handbereik. We 

weten niet hoe corona zich ontwikkelt en willen graag veiligheid en 

zorgvuldigheid betrachten in dezen. 

 

De zogenaamde plaatselijke regeling - een beleidsstuk met allerlei afspraken - 

is met enkele door te voeren wijzigingen akkoord bevonden en kan 

binnenkort naar Johanna de Haan gaan om op de site geplaatst te worden. Nu 

we de regeling op tafel hebben, ontdekken we dat er in onze gemeente wel 

veel op papier staat, maar dat een aantal zaken nog wel wat aangescherpt kan 

worden. Dat is een mooi klusje voor als het weer wat minder zomers wordt. 

We zullen het als herinnering steeds even op de agenda plaatsen, tot het is 

uitgevoerd. Dat geldt ook voor de stukken over samenwerking die per mail 

naar alle kerkenraadsleden zijn gestuurd en die tot op heden vanwege een 

volle agenda nog niet zijn besproken. Die stukken over samenwerking komen 

uit het tijdschrift Petrus. Daarin vertellen mensen hoe samenwerking in de 

praktijk verloopt en wat de kansen en valkuilen zijn. We zetten dit als 

agendapunt op  de vergadering van 12 september. Dan hebben we weer een 

vergadering met de grote kerkenraad. 

 

Douwe de Haan die de vergadering ook geopend heeft, sluit vanavond ook af.  

“Als zou geen mens je meer omarmen. Ik ben jouw stok, jouw staf. Ik ben de 

opgestane”.  Zo wordt deze vergadering op deze mooie plek aan de Van 

Saksenstraat besloten en we wensen elkaar een fijne zomer toe.  In de 

augustusmaand even geen vergaderingen maar wel contact via de app, omdat 

sommige zaken wel geregeld moeten worden. 
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DIACONIE 

Bijzondere collecten 

 

4 september - Werelddiaconaat 

Myanmar: Een volwaardige plek voor mensen met een beperking 

Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene, 

zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daar-

naast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze 

gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een 

handicap ook bij het vinden van werk. 

Daarnaast krijgen lokale kerken en 

gemeenschappen voorlichting en training over 

hoe zij mensen met een beperking een 

volwaardige plek kunnen bieden en hen 

diaconaal kunnen ondersteunen. 

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over 

te maken op rekening NL89ABNA 0457 457 

457 o.v.v. Werelddiaconaat september. 

 

 

11 september - Jong Protestant (JOP) 

De kerk: een thuis voor jongeren 

Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te belangrijker dat zij zich er 

thuis voelen, dat ze serieus worden genomen en dat ze een volwaardig stem 

hebben. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee 

omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom 

ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse 

Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan 

bijdragen dat de kerk een plek is waar kinderen en jongeren zich gezien en 

geliefd voelen 

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

NL52ABNA 0414 141 415 o.v.v. Jong Protestant september. 

 

 

18 september - zending 

Syrië: De kerk als plek van hoop en herstel  

Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten 

en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks 

alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel  
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van kerkgebouwen, scholen, bejaar-

denhuizen en gemeenschapscentra, 

kortom bij het weer opbouwen van de 

kerkelijke en burgerlijke gemeen-

schappen.  

Herstel van de kerk - het hart van de 

christelijke gemeenschap - betekent 

immers herstel van de hele samen-

leving en hoop voor de toekomst. 

U kunt dit werk steunen door uw 

bijdrage over te maken op rekening 

NL89ABNA 0457 457 457 o.v.v. collecte zending september 

 

 

25 september - Vredeswerkcollecte Zending 

Colombia: Vrouwen als vredestichters 

Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. In 

2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrilla-

beweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer 

op te bouwen.  

Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame 

samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun 

zijn en zetten zich in voor verzoening 

en vredesopbouw. De helende kracht 

van Bijbelverhalen is hierbij een 

belangrijke inspiratiebron. 

U kunt dit werk steunen door uw 

bijdrage over te maken op rekening 

NL89ABNA 0457 457 457 o.v.v. 

Vredesweek 

 

 

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

Hartelijk dank!  

Anneke Keizer-van Vaals 
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OPBRENGST COLLECTES  

 

26 juni        Binnenlands diaconaat                €      55,50  

Kerk                  €      41,00 

 

  3 juli         Werelddiaconaat                          €      41,00 

Kerk            €      30,90 

Kerk - doopdienst   €    108,20   

10 juli         Diaconie                                       €      64,00 

   Kerk      €      60,80 

17 juli         Diaconie                                       €      36,40 

   Kerk      €      34,10 

24 juli         Bloemen                                      €      45,20 

   Kerk      €      31,95 

31 juli         Diaconie                                       €      38,30 

   Kerk      €      32,60 

 

  7 augustus  Zomerzending                              €      40,50 

14 augustus  Avondmaalscollecte                   €   104,00 

 

Bankrekening Diaconie en Zendingscommissie samengevoegd 
 

Wij hebben nu een gezamenlijke bankrekening bij de Regiobank.   
Wilt u uw automatische betalingen aanpassen?! 

 
Voor de Vaste Vrijwillige Bijdrage van de Zending hebben de mensen 

persoonlijk bericht gehad. Hebt u wel een automatische betaling maar 
nog geen bericht gehad dan dit graag doorgeven aan de Diaconie. 

 
Het nieuwe bankrekeningnummer voor Diaconie en Zending is 

NL91RBRB 0791 6372 20  t.n.v. PKN DIAC St Jacobiparochie. 
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KERKELIJKE STAND 

 

De bloemengroet  

In de afgelopen maanden gingen de 

bloemen naar de volgende adressen: 

 

Dhr. J. Andringa,  

Westhoek 1225 

Fam. P. Wassenaar,  

G. van Swietenstraat 42 

Mw. J. Nonnekes-de Valk,  

Hartman Sannesstraat 22, St. Anne  

 

Fam. D. Vis,  

van Wijngaardenstraat  23a 

Fam. G. de Haan,  

Neeltje Jansstraat 20a 

Mw. J. Bijlsma-Born,  

Oude Bildtdijk 480 

 

Dhr. H. Krol,  

van Wijngaardenstraat 56 

Mw. P. Veenstra, Sint Annaparochie 

Mw. G. Marra-Pars,  

Middelweg West 243 

 

Namens iedereen bedankt voor de 

bloemen en het bezoek, Tietie Klaver 

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Bedankje 

Wij, Klaas en Tine, willen iedereen heel erg bedanken voor alle kaarten en 

attenties die we kregen ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijksjubileum. 

Het heeft zeker bijgedragen aan de feestvreugde. 

 

Jubilea 

Fam. Stapert-van Dijk, Zuideinde 2, 9079LN Sint-Jacobiparochie  

hopen op 14 september hun 50-jarig huwelijksjubileum te vieren. 

Uw Wonderen 

  

God, geef mij een geopend oog 

Voor al die doodgewone dingen, 

Waar soms een ander niet aan denkt. 

 

Help mij mijzelf bewust te dwingen 

Tot aandacht voor mijn medemens, 

Juist in de hele kleine zaken. 

 

Leer mij op de geringste nood 

Toch diep bewogen in te haken… 

Laat mij er voor de ander zijn 

En help mij zo te reageren 

Dat ik door wat ik zeg en ben 

Een sfeer van liefde zal creëren. 

 

Dan wordt mijn kleine leven groots 

En zal de wereld kunnen merken, 

Dat U door zwakke mensen heen 

Nog steeds Uw wonderen wilt bewerken. 

  
 

Uit: Geleid door een verheven hand 
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Beste lezers,  
 

Wanneer u een bijdrage 

heeft voor het oktober-

nummer kan dit tot D.V. 

uiterlijk zondag 18 

september worden 

aangeleverd via 

mailadres 

kerknijspknsintjacobipar

ochie@gmail.com.  
 

Alvast hartelijk dank 

voor uw bijdrage. 

 

 

Met een warme groet van 

de redactie.  

 

 

 

Verjaardagen 70+ 

  4 september,  79 Dhr. P.B. Wassenaar,  

G. van Swietenstraat 42

 9079LX  St. Jabik  

10 september 75 Dhr. D. Vis,  

Van Wijngaardenstr. 23-A

 9079KA  St. Jabik  

26 september 74 Dhr. A. Steensma, Kadal 25, 9079KT Sint-Jabik 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Gebed: Neem de zwaarte weg 
 

Goede God, 
 

wat brengt mij de toekomst? 
Ik vind het zwaar. 

 
Kranten vol wereldnieuws schreeuwen mij toe. 

Ze zeggen dat het niet goed gaat: 
onze aarde warmt op, 
de zeespiegel stijgt, 

mensen slaan op de vlucht. 
 

Als ik de toekomst in Uw hand leg, 
wilt U mij dan laten zien 

welke rol er is voor mij in deze wereld, 
wat ik kan doen. 

 
God, neem de zwaarte van mij weg 

en laat me zien 
hoe ik een mens van Uw toekomst mag zijn 

door Jezus Christus, onze Heer. 
 

- ds. Trinette Verhoeven 

 

mailto:kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com
mailto:kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=407b3f1f25&e=262936de1b
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=c4ac9a2f82&e=262936de1b
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STARTWEEKEND VOOR DE KERK! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

In het weekend van 24 en 25 september hopen we als gemeente samen te 

starten met een paar bijzondere activiteiten. Alle activiteiten zijn voor jong en 

oud en er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

We werken met het jaarthema van de PKN: ‘Aan tafel’. Voor iedereen van 

ons is een plek aan de tafel, zo zullen we zondag in de viering horen. We 

hopen dat u/jij, dit ook zo voelt als u besluit aan te schuiven. 

 

Op zaterdagmiddag is er een uitje naar Dokkum. We gaan 

naar het Bonifatiusmuseum in Dokkum, waar we een 

rondleiding krijgen.  De tentoonstelling is rolstoel-

vriendelijk. Voor diegenen die naast de tentoonstelling nog 

even de historische plekken willen bezoeken, is er een 

papieren rondwandeling. Voor de kinderen is er een 11-

stegentocht met puzzel. We verzamelen en vertrekken om 

13.00 uur bij ‘t Beerdhuus. 

 

Om ongeveer 18.00 uur hopen we terug te zijn in ’t 

Beerdhuus, omdat we dan samen willen eten. Soep, brood 

met wat warms, laat u verrassen. We zitten dan letterlijk 

aan tafel en hopen naast lekker eten ook in gesprekken 

elkaar te ontmoeten. 

 

Op zondagochtend is er een viering. Die begint om 9.30 

uur. Voorganger is mevrouw Akkerboom uit Harlingen 

die voor deze dienst heeft samengewerkt met diverse 

gemeenteleden. Er is muziek en de kinderen gaan ook 

knutselen rond het thema ‘Aan tafel, Levend water’. 

Voor  deze dienst vragen we u een bloem mee te nemen 

zodat we samen een schikking maken die we na afloop  
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van de dienst uit kunnen delen. Ook vragen we 

u iets mee te nemen voor de weggeefkast van 

NWC De Opstap. De diaconie zal  ervoor 

zorgen dat de (houdbare) spullen bij De Opstap 

terechtkomen. Na de dienst is er tijd voor een 

praatje onder het genot van een kopje koffie of 

glaasje fris met oranjekoek.   

U kunt aan alle activiteiten deelnemen, maar u 

mag ook voor één of twee activiteiten aan-

schuiven. Wat u/je maar wilt. Weet dat u altijd 

van harte welkom bent.   

 

 

Wat de startzondag betreft nog even dit ter verduidelijking: 

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) 

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 die we na 

afloop van de dienst 

kunnen uitdelen. 

 

Voor opgave  

voor het uitje en de maaltijd  

verwijzen we u naar de folder die bij dit Kerknijs uitgedeeld is. 
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wanneer     wie     kerkenraad 
 

28 augustus     J.J. Korf   Protestants 

    

  4 september – Heilig Avondmaal  H. Zijlstra   Protestants 

11 september     J. Schaaf-Hoekstra  Nij Altoenae 

18 september     J. Helfferich   Protestants 

25 september     Ds. W. Moonen  Vrije Evangelische 

 

 

Diensten Beuckelaer,  

Sint Annaparochie  

 

 

 
 
28 augustus   Ds. Jeroen van Olffen   Menaam  

 

  4 september   Majoor  Freek v.d. Werf   Leeuwarden  

11 september   Ds. Johannes Bakker    Stiens 

18 september   Ds. Rennie Schoorstra   Ternaard  

25 september   Ds. Lammy de Vries    Dronrijp  

   

 

 

Uitzendrooster Radio Eenhoorn   

De uitzending begint om 9.30 uur.  

Vanuit de studio in Menaam. 

 

 

‘Simpele taal slijt sneller’ 
“Liederen mogen best iets van geheimtaal in zich hebben. Als je een lied meteen 
snapt, leg je het ook eerder terzijde.” Dominee-dichter Sytze de Vries werkte mee 

aan Psalmen Anders, een aanvulling op het Liedboek 2013. 
Sytze de Vries (76) – voorheen predikant in Amsterdam – 
publiceerde zeven bundels met liederen en gebeden, hij schrijft 
liederen in opdracht en geeft lezingen over zijn werk. Voor de 
bundel Psalmen Anders bewerkte hij psalm 72 en psalm 134.  
 
Wat motiveerde u om mee te werken aan ‘Psalmen Anders’? 
“Het is goed dat je nu meer keuze hebt als je een psalm wilt laten 

zingen. Voor psalm 72 gold de opdracht: kies een eenvoudige 

vorm met eenvoudig taalgebruik. Een uitdaging voor mij, want ik ben wars van 

laagdrempeligheid. 
 z.o.z. 
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Ik gebruik in psalm 72 de aanspreekvorm ‘Gij’. Dat is niet ouderwets, het benadrukt 
het eigene van de Godsnaam. ‘U’ zeg je tegen iemand die je niet kent, ‘Gij’ geeft iets 
weer van de verhevenheid van God. In de kerk is de discussie altijd: moet je de ruif 
zo laag hangen dat elk schaap erbij kan, of moet je de schapen helpen wat hoger te 
reiken?” 
De Vries maakt er geen geheim van: wat hem betreft, slaat de kerk “af en toe door” in 
haar neiging alles voor kinderen eenvoudig te willen maken. In zijn jeugd leerde hij 
op school psalmversjes, en hij zong ze ook in de kerk. “Wie al zo vroeg vertrouwd 
raakt met de psalmen, is een gezegend mens”, zei hij een poosje geleden tijdens 
een lezing. 
 
Kan je dat ook omdraaien: wie als kind de psalmen niet leert, is een 
gemankeerd mens? 
“Dat niet. Maar je bent als gelovige wel beter toegerust. Het zijn poëtische liederen, 
ze staan stijf van de beeldtaal. Als kind leer je dan ook in die taal te spreken, in 
plaats van de platte taal die we zoveel horen. Het is een verlies dat psalmen niet 
meer aangeleerd worden. Waar kinderen nog wel geestelijke liedjes zingen, is de 
schrijver daarvan vaak op zijn hurken gaan zitten. Met als gevolg dat wanneer 
kinderen groter worden, ze die liedjes niet meer willen zingen. Mijn uitgangspunt bij 
de liederen voor kinderen is altijd geweest: ook volwassenen moeten die zonder 
gêne willen zingen. Al te simpele taal is het meest aan slijtage onderhevig.” 
 
Hoe ging u te werk? 
“Van origine is psalm 72 een gebed voor de koning: dat hij bij zijn regering ook 
werkelijk Gods beleid vorm zal geven. Dat is nu geworden: ‘Rechtspreken God zoals 
Gij doet, laat dat gegeven zijn wie ons regeert.’ Zo krijgt de psalm ook geldigheid 
voor vandaag. Ik masseer de tekst net zo lang tot er een regel uitkomt die in een 
bepaald ritme valt. Daarna voegt de rest zich er ook naar en dan gaat het vrij snel.” 
 
‘Koningen zoeken bij Hem hun heil, alle naties dienen Hem’, dichtte u. Een 
groot contrast met wat we nu zien bij Poetin en Rusland. 
“Alles wat je hoopt en gelooft, gaat in tegen de realiteit. Ook deze psalm zing je 
tegen de werkelijkheid in. Het is een aansporing voor Israël: als Gods beleid zó wordt 
uitgevoerd, komen alle volken af op het licht dat jullie verspreiden. Hoe diep de 
psalmen ook gaan in hun beschrijving van moedeloosheid en hopeloosheid, er komt 
– op psalm 88 na – altijd een halleluja. 
Ik vind zingen in de kerk daarom geen luxe-artikel dat je eventueel kunt missen. Het 
is bittere noodzaak, omdat je tegen het donker in zingt. Samen zingen geeft ook 
verbinding. De dichter Jan Willem Schulte Nordholt zei: als ik zing, geloof ik meer 
dan wanneer ik het zeg. Alles doet mee: melodie en woorden.” 
 
Van plechtig tot populair 
Stevige samenzang, ingetogen levenslied, beurtzang, en een rap-achtig lied. In de 
nieuwe bundel Psalmen Anders staan allerlei variaties op de 150 psalmen uit het 
Liedboek 2013 Zingen en bidden in huis en kerk. Zestig dichters werkten eraan mee. 
Kijk voor meer informatie op www.liedboek.nl.  
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Aan tafel!  
 
Dat is het jaarthema 2022-2023 van de  
Protestantse Kerk. Een jaar lang gaan  
gemeenten aan de slag met het begrip  
maaltijd. Dat begint spiritueel en eindigt  
heel concreet: van bezinning op het heilig  
avondmaal tot het organiseren van een  
gemeentemaaltijd en je inzetten voor de  
voedselbank. 
 
Elk jaar introduceert de Protestantse Kerk een jaarthema voor het nieuwe kerkelijke 
seizoen. De startzondag is voor gemeenten het eerste moment om met dit thema aan de 
slag te gaan. Later in het jaar komt het terug in onder andere de kerst- en 40dagentijd-
campagne, en bij events als bijvoorbeeld de Protestantse Lezing.  
 
Waarom werkt de Protestantse Kerk eigenlijk met een jaarthema? Dat weet scriba ds. 
René de Reuver: “Met een jaarthema bieden we gemeenten een manier - en meteen ook 
een focus - om zich inhoudelijk te verdiepen. We ontwikkelen daar allerlei vormen en 
materialen bij, om gemeentebreed of in kleinere groepen mee aan de slag te gaan. Steeds 
meer gemeenten werken met het jaarthema, waarbij ze er allemaal een eigen touch aan 
kunnen geven. Zo wordt het thema ook uitgezet: bruikbaar in de volle breedte van de kerk. 
Door in het hele land met een jaarthema te werken, creëer je eenheid, verbinding. Samen 
zijn we de Protestantse Kerk. Dat gevoel versterken we door bijvoorbeeld in de 
magazines Petrus en #protestant te vertellen over wat er in gemeenten gebeurt. Zo 
inspireren we elkaar.” 
 
Nog even terugkijken op het vorige thema: Van U is de toekomst ...  
“Een bijzonder actueel thema. Mooi om te zien hoeveel gemeenten ermee aan de slag zijn 
gegaan en iets hebben ontdekt van de kracht van dit thema, midden in een tijd waarin veel 
onzeker is. In veel gemeenten zijn bijzondere gesprekken gevoerd over de toekomst, en 
over hoe hoopvol het is om van daaruit te leven. Te weten dat de toekomst van God is, 
geeft moed en vertrouwen voor het leven van alledag.” 
 
En nu gaan we met z’n allen aan tafel! 
“Met de keuze voor dit thema volgen we de visienota van de Protestantse Kerk. Een van 
de sleutelwoorden hierin is genade. Een plek waar dit heel concreet wordt is de 
avondmaalstafel waar je brood en wijn ontvangt als genadegaven van God. Die krijg je om 
vervolgens ook weer uit te delen, heel letterlijk: de beker die je krijgt aangereikt, geef je 
door. Eigenlijk loopt de avondmaalstafel door naar het leven van alledag, naar de 
ontmoeting met de ander met wie je deelt van wat je hebt ontvangen. Het begrip maaltijd 
blijft ook dan een belangrijke rol spelen. Samen eten is fundamenteel voor een echte 
ontmoeting, en heel Bijbels. Ga maar na: hoe vaak zat Jezus niet met anderen aan tafel? 
Ik zeg ook altijd: een kerkgebouw kan niet zonder keuken.” 
 
Droom eens hardop: wat zie je komend seizoen allemaal gebeuren ‘aan tafel’ in 
gemeenten? 
“Ik hoop dat veel gemeenten zich gaan bezinnen op het heilig avondmaal: wat vieren we 
eigenlijk, hoe beleven we het, hoe geven we het vorm? Ik denk dat dat nodig is. Steeds   

 

https://petrus.protestantsekerk.nl/abonneren/
https://www.protestantsekerk.nl/thema/magazine
https://protestantsekerk.nl/thema/visienota-van-u-is-de-toekomst/
https://protestantsekerk.nl/idee/de-maaltijd-van-de-heer-notitie-generale-synode/
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vaker hoor ik dat mensen niet meer zoveel hebben met de sacramenten: te formeel. 
Terwijl ze zo fundamenteel zijn voor de christelijke gemeenten. De avondmaalsviering is 
een concreet beeld van de genade van God, het verdient een revitalisatie. Ik hoop dat er 
op veel plekken een gemeentebreed gesprek over het avondmaal op gang komt, niet 
alleen in de kerkenraad, maar ook met jongeren. Als ik verder droom zie ik tafel-
gesprekken voor me, waarbij gemeenteleden lange tijd met elkaar aan tafel zitten en 
samen eten wordt afgewisseld met inhoudelijke bijdragen om over door te praten. De 
Protestantse Kerk maakt hier werkvormen voor. Ik zie ook buurtmaaltijden voor me, 
bijvoorbeeld rond thema’s als voedselproductie, duurzaamheid, arm en rijk. Je kunt met 
zo’n activiteit mooi de verbinding leggen met je buurt, door gasten uit te nodigen en een 
plaatselijke restauranthouder of boer als spreker te vragen. Natuurlijk kun je ook allerlei 
diaconale initiatieven rond eten bedenken. Zo heeft Aan tafel! meerdere lagen: het begint 
heel spiritueel aan de avondmaalstafel en kan heel praktisch eindigen, bijvoorbeeld bij de 
voedselbank. Grote gemene deler: we moeten allemaal van genade leven.” 

 

 

 

Van 17 t/m 25 september 2022 vindt de 

nationale Vredesweek met als thema 

'Generatie Vrede' plaats. Deze wordt 

georganiseerd door PAX. 

 

Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels ook op ons eigen 

continent in Oekraïne: oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld. 

Gewapend conflict drijft miljoenen mensen op de vlucht, maakt ongelijkheid 

groter en werkt de klimaatcrisis in de hand. De oorlog in Oekraïne laat ons 

des te meer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een 

gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden gebouwd. Zeker in een 

tijd waarin de wereld om ons heen snel verandert, nieuwe dreigingen op 

ons afkomen en grote vraagstukken over veiligheid op tafel liggen. Het is 

nu belangrijker dan ooit dat de Generatie Vrede van zich laat 

horen!                                                                                          Wonno Bleij 

 

Generatie Vrede verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en 
dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Van de generatie die zich nog 
herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe 
generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst. De 
vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een 
vreedzame wereld. Tijdens de Vredesweek van 2022 brengt PAX Generatie Vrede samen 
om het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden om te zetten in hoop. 

https://protestantsekerk.nl/programma/maaltijd-van-de-heer/
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Hoe denken leden  

van de Protestantse Kerk  

over het avondmaal? 

 
Protestanten vinden het avondmaal  

belangrijk en nemen er graag aan deel.  

Dat blijkt uit een peiling onder leden  

van het onderzoekspanel Protestantse Kerk. Maar liefst 95% van de 

respondenten geeft aan het vieren van het avondmaal belangrijk te vinden. En 

76% neemt er ook graag aan deel. Slechts 7% overweegt in sterke mate om thuis 

te blijven als hij of zij weet dat er die zondag avondmaal gevierd wordt. 

In aanloop naar het nieuwe jaarthema ‘Aan Tafel! Van maaltijd van de Heer tot 

tafel van verbinding’ heeft de dienstenorganisatie een peiling uitgezet onder de 

leden van het onderzoekspanel Protestantse Kerk. Bijna 1000 mensen namen 

deel aan dit onderzoek. Zij kregen vragen voorgelegd over het vieren van het 

Avondmaal in hun gemeente en hun persoonlijke beleving hierbij. 

 

Betekenis avondmaal 

Protestanten vieren graag avondmaal. Meer dan de helft van de deelnemers aan 

het onderzoek nam de moeite om dit toe te lichten. Een greep uit de antwoorden. 

* Het helpt me mijn band met Jezus te versterken. Het geeft me het gevoel dat 

ik in zijn kring mag verblijven.   

* Ik voel me verenigd met de kerken in de wereld, verbonden met de mensen die 

ons voorgingen. We zijn mensen van de Weg en samen op weg naar het 

Koninkrijk van God. En ik vind het belangrijk om ‘de dood des Heren te 

gedenken totdat Hij komt’.  

* Het geeft een extra dimensie aan gemeenschap zijn en de rituelen versterken 

mijn geloof. 

* Het vieren van het avondmaal brengt me terug naar de kern: Jezus’ offer geeft 

volkomen verzoening van al mijn zonden. Dat is zo’n ongelofelijke genade dat 

alle twijfels, vragen en afleiding wegvallen en ik weer gevuld word, in 

verbondenheid met mijn broeders en zusters. 

* De uitnodiging van Christus ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’ geldt ook voor ons. 

Het is bovendien een gedachteoefening over ontvangen en delen. 

 

Ook werd gevraagd of mensen zich ergens aan storen tijdens het vieren van het 

avondmaal. De grote meerderheid geeft aan zich nergens aan te storen. En als 

men zich stoort dan is dat aan de traditionele taal, de somberheid, het gebrek 

aan heiligheid bij de uitvoering van het sacrament of juist het geëxperimenteer.  
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En soms stoort men zich aan zichzelf: ‘mijn eigen zwakheid in het geloof’. 

 

Beleving avondmaal 

Hoe vraag je op een juiste manier naar de beleving van het avondmaal? Het 

toonaangevende BEM-rapport van de Commissie voor Geloof en Kerkorde van 

de Wereldraad van Kerken over Doop, Eucharistie en Ambt (1982) was hierbij 

behulpzaam. In dit rapport worden 5 uitspraken over de maaltijd van de Heer 

gedaan, die wereldwijd erkend worden: 

1.  Dankzegging aan de Vader. 

2.  Gedachtenis van Christus. 

3.  Aanroeping van de heilige Geest. 

4.  Maaltijd van het Koninkrijk. 

5.  Gemeenschap van de gelovigen.  

 

De respondenten werd gevraagd in hoeverre men deze stellingen persoonlijk 

herkent als het gaat om het vieren van het avondmaal. Hieronder zijn de 

percentages ‘zeer herkenbaar’ en ‘herkenbaar’ te vinden: 

• 93% Gedachtenis van Christus 

• 89% Gemeenschap van de gelovigen 

• 73% Dankzegging aan de Vader 

• 64% Maaltijd van het Koninkrijk 

• 49% Aanroeping van de heilige Geest 

 

Dit beeld wordt bevestigd door de vraag ‘Wat vindt u belangrijk in de liturgie 

van het avondmaal?’ Dan geeft 46% opnieuw ‘de herinnering aan het offer van 

Christus’ aan. Gevolgd door ‘Eten en drinken in gemeenschap met Christus’ 

(41%) en ‘Eten en drinken in gemeenschap met ieder lid van de kerk’ (36%).  

 

Tussen de stromingen zijn wel grote verschillen te zien. Voor mensen die zichzelf 

tot de vrijzinnigen rekenen is vooral ‘eten en drinken in gemeenschap met ieder 

lid van de kerk’ (49%) belangrijk, terwijl voor mensen die zich rekenen tot de 

midden- en orthodoxe stromingen juist de herinnering aan het offer van Christus 

(resp. 42% en 62%) belangrijk is. Opvallend is ook dat voor vrijzinnigen ‘de vre-

desgroet’ heel belangrijk is (40%), terwijl de overige stromingen dat minder heb-

ben (midden-orthodox 22% en orthodox 8%). Ook tussen de generaties is er een 

belangrijk verschil. Voor mensen onder de 44 staat ‘Schuld belijden en vergeving 

van zonden ontvangen’ op een gedeelde tweede plaats met ‘Eten en drinken in de 

gemeenschap met Christus’ (42%). Op de eerste plaats staat 'de herinnering aan 

het offer van Christus' (55%). Terwijl de 70-plussers juist ‘Eten en drinken in 

gemeenschap met ieder lid van de kerk’ het belangrijkste vinden (40%). 
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Vieren avondmaal 

‘Brood en wijn ontvangen van voorganger of diakenen’ en ‘Brood en wijn aan 

elkaar doorgeven’ zijn even geliefd. 41% van de respondenten geeft aan voorkeur 

te hebben voor deze manieren van aanreiken van brood en wijn. Opvallend is wel 

dat jongere generaties het liever aan elkaar doorgeven (48%) en oudere generaties 

het liever ontvangen van predikant of diaken (49%).  

 

Dit sluit mooi aan bij de voorkeur om het avondmaal te vieren in een kring 

(47%). Alleen in de orthodoxe stromingen is een sterke voorkeur voor het vieren 

van het avondmaal aan tafel (55%). De jongere respondenten in het onderzoek 

vieren het trouwens ook liever aan tafel (50%) dan in een kring (30%). Verder 

kan men zich ook vinden in lopend avondmaal (34%).  

 

Trouwens, in 84% van de gemeenten wordt een paar keer per jaar avondmaal 

gevierd. In 11% van de gemeenten maandelijks. In slechts 2% van de gemeenten 

wordt wekelijks avondmaal gevierd, vooral in meer vrijzinnige gemeenten. 

 

Coronacrisis 

Tijdens de coronacrisis vierde 26% van de gemeenten helemaal geen avondmaal. 

Per type gemeente zijn er wel verschillen: 

  Ja Nee 

Protestantse gemeenten 64% 30% 

Gereformeerde kerken 77% 23% 

Lutherse gemeenten 78% 11% 

Hervormde gemeenten 84% 13% 

[Het is geen 100% omdat sommigen respondenten ‘weet niet’ hebben geantwoord’.] 

 

Door de coronacrisis is het vieren van het avondmaal behoorlijk gewijzigd. In 

65% van de gemeenten wordt niet meer uit dezelfde beker gedronken. In 34% van 

de gemeenten pakt men zelf brood en wijn in plaats van dat het wordt aangereikt. 

 

Rol van de diaken 

Bij de onderzoekers leefde de vooronderstelling dat wellicht onbekend is 

waarom een diaken een belangrijke rol vervult bij het avondmaal.  14% van de 

diakenen die aan het onderzoek meededen, gaven aan niet te weten waarom zij 

een belangrijke rol vervullen bij het avondmaal. Daarnaast weet 19% van de  

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/wat-zijn-de-taken-van-een-diaken/
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ouderlingen, 36% van de ouderling-kerkrentmeesters en 57% van de 

jeugdouderlingen dat niet.  

 

De respondenten die het wel wisten, gaven bijvoorbeeld als antwoord: 

* Omdat diakenen een belangrijke taak hebben in het omzien naar elkaar en de wereld, 

we delen uit onze overvloed en we ontvangen uit zijn hand. 

* Het gaat om het delen van het brood, het uitdelen aan de gemeenschap en diaconos, 

het dienen. 

* Omdat zij de dienaren zijn die op deze manier zichtbaar de gemeente dienen. 

* Omdat het avondmaal een plek van dienen en uitdelen is (ook naar de wereld om ons 

heen), en het ambt van de diakenen daarover gaat. 

 

Kinderen aan het avondmaal 

In 59% van de gemeenten wordt iedereen die aanwezig is uitgenodigd voor het 

avondmaal. Maar eigenlijk is dit een nietszeggend getal. De verschillen tussen de 

typen gemeente zijn groot en geven iets weer van de breedte van de Protestantse 

Kerk. Er heeft slechts een handjevol lutheranen meegedaan aan het onderzoek, 

maar die geven allemaal (100%) aan dat iedereen wordt uitgenodigd. In protest-

antse gemeenten is dat 73%, in gereformeerde kerken 51% en in hervormde 

gemeenten 18%. In hervormde gemeenten worden de belijdende leden 

uitgenodigd. 

 

De mogelijkheid voor kinderen om een zegen te ontvangen wordt door slechts 2% 

van de respondenten aangekruist en slechts in 1% van de gevallen wordt een 

alternatieve maaltijd voor kinderen geregeld. Ook het betrekken van kinderen en 

jongeren bij het helpen uitdelen van brood en wijn/druivensap wordt slechts in 

3% van de gemeenten gedaan. Op de vraag hoe kinderen en jongeren worden 

betrokken bij het vieren van het avondmaal geven meerdere respondenten in de 

open antwoorden aan dat er geen kinderen (meer) in de gemeente zijn. 

 

Oecumene 

Er is grote vrijmoedigheid om het avondmaal ook in andere gemeenten te vieren: 

61% van de respondenten geeft aan dit te doen. Waarbij vrijzinnigen (76%) dat 

significant vaker doen dan de midden- en orthodoxe stromingen (resp. 61% en 

54%). Van degenen die dit doen, doet 77% dat in gemeenten die ook behoren tot 

de Protestantse Kerk. Op de tweede plaats staat het vieren van het avondmaal in 

rooms-katholieke parochies (35%). En dat zijn niet alleen vrijzinnigen. Dat 

protestanten deelnemen aan de eucharistie lijkt misschien niet bijzonder, maar 

volgens de officiële leer van de Rooms-Katholieke Kerk zijn de leden van de 

Protestantse Kerk niet welkom bij de eucharistie.  
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Ontmoetingsochtend voor vrouwen  
 
in de Skul te St. Annaparochie 
op dinsdag 20 september 2022 
9.30 – 11.30 uur  
 
Wij nodigen u/jou van harte uit voor deze ontmoetingsochtend  
op D.V. dinsdag 20 september 2022. 
 
Het doel van deze ochtend is om met elkaar en naar elkaar te luisteren, te praten, veel en 
fijn met elkaar te zingen om zo elkaar te bemoedigen en op te bouwen in het geloof. 
 
Mevrouw Ineke Bolt zal deze ochtend een inleiding houden met als thema:  

NOOIT TE OUD OM JE JONG TE VOELEN. 
 
Inloop vanaf 9.15 uur. koffie/thee staan klaar. Waar? In de Skul (bij de Rooms 
Katholieke Kerk), J.J. Costerstraat 1 te St. Annaparochie. 
 
Wil je meer weten? 
Mina Kuiken (tel. 0518 462056) & Bea Zijlstra (tel. 0518 461350)  
willen u/jou graag te woord staan of mail naar info.ontmoetingsochtend@gmail.com. 
 

Naar de tafel van verbinding 

Voor 75% is er een verband tussen ‘aan het avondmaal deelnemen’ en ‘het goede 

doen in de wereld’. Dat is precies waar het in het jaarthema om draait.  

Scriba René de Reuver over het jaarthema 'Aan tafel!': "De avondmaalstafel loopt 

door naar het leven van alledag". Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade 

die je daar ontvangt, is genoeg om van te leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, 

waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in om 

genade handen en voeten te geven. 

 

Zoals sommige respondenten zeggen: 

Vanaf het avondmaal draag je de geur en kleur van Christus mee. Denkend aan 

woorden van Paulus aan de gemeente van Efeze draag je het licht van Christus mee je 

omgeving in. Dus op weg gaan als kind van het licht brengt een verantwoordelijkheid 

met zich mee namens Degene die je op weg heeft gestuurd. Ga je weg als kinderen van 

het Licht! 

Wat je zelf hebt ontvangen moet je doorgeven aan de wereld. 

Vergeving van zonden in Christus is niet vrijblijvend. Of dat nu 'het goede doen in de 

wereld' genoemd moet worden weet ik niet, maar het aan het avondmaal beleden geloof 

vraagt om levensheiliging inclusief dienst aan de naaste.   
 

Uit Petrus, site van de PKN. 

 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/scriba-rene-de-reuver-over-het-jaarthema-aan-tafel-de-avondmaalstafel-loopt-door-naar-het-leven-van-alledag/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/scriba-rene-de-reuver-over-het-jaarthema-aan-tafel-de-avondmaalstafel-loopt-door-naar-het-leven-van-alledag/
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Wie Jezus als zijn Heiland kent 
Die heeft een rotsvast fundament 
Waarop zijn voeten veilig staan 

Want het kan nooit ten onder gaan 
Die rotsgrond wankelt nimmermeer 

Want onze Rots, dat is de Heer 
 

Hij is het Die ons een schuilplaats biedt 
Ons troost en sterkt in ons verdriet 

Die altijd ons terzijde staat 
Als onze steun en toeverlaat 

Hij schenkt volkomen zekerheid 
Reeds nu en tot in eeuwigheid 

 
 

Aangedragen door een gemeentelid 


