
[1] 

 

  

Informatieblad 

van de 

Protestantse Gemeente 

te 

Sint-Jacobiparochie 

 
 
 
 

 
oktober 2022 

   K
e
rk

n
ij

s 
  

2
0
2
2
 

 



[2] 

 

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 oktober    Brand de Haan, tel. 491856 

  

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  
 

 

25 september 

startzondag 
koffiedrinken 

9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Mw. C. Akkerboom, Harlingen 

D. de Haan 

1e Vredeswerk, 2e Kerk 

   

  2 oktober 
koffiedrinken 

9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Leesdienst D. de Haan 

T. Meindertsma 

1e Kerk en Israël, 2e Kerk 

  9 oktober 9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. J. Lindeboom, Minnertsga 

B. Koopal 

1e Missionair werk, 2e Kerk 

16 oktober 

 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden 

E. de Groot 

1e Zending, 2e Diaconie 

23 oktober 
koffiedrinken 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Dhr. P. Glas, Ens 

D. Wijbenga 

1e Diaconie, 2e Kerk 

30 oktober 
Dankdag voor 

gewas en arbeid 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Mw. N. Berntsen-Rademaker 

L. Buurstra-Smits 

1e Diaconie, 2e Kerk 

 

 

Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u 
vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle 

geslachten van de aardbodem gezegend 
worden. 

 
Genesis 12:3 
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KINDERKERK  
 

Vanaf oktober lezen we zes zondagen uit het boek 2 Koningen. In de verhalen staat de 

profeet Elisa centraal. Het zijn wonderlijke, prachtige verhalen. Over onzuiver water dat 

goed wordt, over een vrouw die een kind verliest en het terugkrijgt. We horen over de 

zieke legeraanvoerder Naäman, die kopje onder moet in de Jordaan, en over de 

profetenknecht Gechazi die besluit dat Naäman bij hem kan afrekenen. Ook op zijn 

sterfbed wordt de profeet nog om hulp gevraagd, en zelfs na zijn dood is zijn kracht niet 

voorbij: iemand die bij Elisa begraven wordt, staat op uit de dood. 

 

 

2 oktober - Lucas 17:1-10 - Boom aan de wandel 

Liesbeth Buurstra 

Jezus vertelt aan zijn leerlingen hoe zij een goede leerling 

van hem kunnen zijn. Ze moeten er goed op letten dat ze 

geen mensen ten val brengen. Ze zullen hun broers en 

zussen  

vergeven, als het moet zeven keer op een dag.  

Als de apostelen vragen om meer geloof, vertelt Jezus wat 

geloof kan doen. Ook roept hij hen op bescheiden te zijn over hun rol.  

 

 

9 oktober - Lucas 17: 11-19 - Wat zeg je dan? 

Tjitske van der Wal 

Jezus geneest tien mensen die aan een huidziekte lijden. Een 

van hen komt terug om Jezus te danken. Hij is een Samaritaan. 

Jezus zegt dat zijn geloof hem gered heeft. 

 

16 oktober – 2 Koningen 2: 19-25 

Yda de Groot 

 

 

23 oktober - 2 Koningen 4: 8-37 

Binke Koopal 

 

 

30 oktober - 2 Koningen 5: 1-19a 

Evelyn Beimers 
 

 

Dank je wel 
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TER OVERDENKING  

 

De eerste zondag van oktober is Israëlzondag.  

In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland  

staat: “De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar  

onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël”.  

 

Noach deed het toch maar; “Door zijn geloof bouwde Noach,  

toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor 

iemand zichtbaar was een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden.” 

(Hebreeën 11:7a) 

 

Noach leefde in een wereld die bol stond van onrecht en geweld. De mensen 

hadden lak aan God en Zijn geboden. Ze gingen hun eigen gang en daardoor 

liep alles uit de hand. Zo lezen we in Genesis 5 en 6: “De Heer zag dat alle 

mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even 

slecht.” En in zo’n samenleving heeft dan Noach een plaats gekregen. De 

man is kapot van al de ellende die hij om zich heen ziet. Hij wil er wel wat 

aan doen, maar ziet het onmogelijke ervan in. Dan komt daar die stem van 

God: “Noach je moet wat voor Me doen. Het kan zo niet langer. Bouw een 

ark voor jou, je gezin en alle diersoorten, want Ik zal het laten regenen en 

stormen op aarde. Noach krijgt dus een Godsspraak en … hij geeft daaraan 

gevolg. Het hindert hem niet wat de mensen ervan denken als hij bezig is. 

Noach en zijn gezinsleden gaan hun eigen gang. Het lijkt een onmogelijke 

opdracht die ze uitvoeren, maar ze doen het dan toch maar.  

Noach gelooft en dat geloof geeft hem kracht om aan het werk te gaan. Hij 

hecht waarde, grote waarde zelfs, aan de beloften van God. Hij beschouwt 

zijn God als rechtvaardig. “Zo veroordeelde hij de wereld”. Je zou ook 

kunnen zeggen: Hij heeft het ongelijk van de wereld ingezien. Hij heeft een 

samenleving die in stand werd gehouden door geweld en onrecht, scherp 

gehekeld en dat heeft hem gemaakt tot een rechtvaardige, die voortkomt ui 

het geloof. Wat wordt hiermee bedoeld? Dit: God gaf aan Noach 

gerechtigheid. Zo wordt de bouwer van de ark de eerste in de rij van latere 

erfgenamen van de gerechtigheid van het geloof. 

 

Als we nu de situatie van de tijd van Noach naar onze tijd toebrengen valt 

ons dit op: Ook de wereld van onze tijd is vol van geweld en onrecht. Verder 

wordt onze aarde volgens vele deskundigen op een onverantwoorde manier 

uitgebuit. We staan blijkbaar machteloos tegen die krachten van vervuiling. 

Het spook van de ondergang van de wereld waart overal rond. Hebben we  
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dan niet een voorbeeld aan Noach? Hij deed het dan toch maar: Tegen de 

geest van zijn tijd ingaan. Ook wij worden opgeroepen, persoonlijk en in 

verbondenheid met anderen, in gemeente en kerk en daarbuiten: Bouw een 

ark tot behoud van de schepping van de Here onze God. Het is een kwestie 

van nu of nooit! 

“O God, die uit het water,   

de grote vloed,     

een ark vol leven hebt gered       

en alles was weer goed:   

Heer ontferm u over ons   

en over onze kinderen”   
(Uit Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk Lied 356:2)  

 

Joh. Bakker 

 

Comité Gemeentehulp Israël (CGI) houdt zicht bezig met het 
ondersteunen van Messiaanse gemeenten en bedieningen in 
Israël. Dit gebeurt door middel van diverse projecten. 

CGI is sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw bezig met dit werk: 
verbindingen leggen tussen gelovigen in Israël en Nederland. Ook 
steunt CGI enkele Arabische gemeenten en bedieningen. Dat zijn 
Arabische broeders en zusters die Gods plan door en met Israël als 
basis hebben. 

Daarnaast houdt CGI zich bezig met het geven van onderwijs over de 
Hebreeuwse wortels van het christelijk geloof in kerken, gemeenten 
en groepen. 

 
 

Bron: www.comitegemeentehulpisrael.nl/ 
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VAN DE KERKENRAAD  

 

En dan is het al weer september. We hebben een 

zomer gehad met prachtig mooi weer. In de 

maand augustus is er niet vergaderd en dat is 

ook goed. Even een pauze om dan in september 

weer met frisse moed te beginnen. 

12 september kwam de grote kerkenraad weer 

bij elkaar. Tine was er niet, omdat zij nog lekker 

een weekje op vakantie was. Gelukkig was Douwe de Haan bereid om de 

notulen voor deze keer te schrijven.  

 

Douwe de Haan opende de vergadering met ons door het lezen van een 

gedeelte uit Romeinen 12. 

Waarna een kleine meditatie met als thema ‘Liefde tot elkander’ volgde.  

Daarna ging dominee Bakker ons voor in gebed. 

 

De notulen van de vorige vergadering werden besproken en goedgekeurd. 

De plaatselijke regeling zou deze vergadering besproken worden, maar is al 

klaar en wordt op de website gezet. 

 

Uit de gemeente  

Dominee Bakker is na zijn vakantie weer bij verschillende mensen op bezoek 

geweest. Het blijft voor de kerkenraad ook belangrijk dat we horen wanneer 

er behoefte is aan een bezoekje. Ook bij ziekte of verdriet willen we graag op 

de hoogte zijn, dan kunnen we meeleven. Natuurlijk mogen ook vreugde en 

dankbaarheid gemeld worden, ook daar willen we als gemeente in meeleven. 

 

De kerkrentmeesters  

Deze hebben later in september vergadering en er is nu dus nog niets te 

melden. 

 

Diaconie  

De diaconie heeft een aantal bijeenkomsten in het najaar die door het IDO 

(interkerkelijk diaconaal overleg) Waadhoeke georganiseerd wor-den. Dit is 

een bijeenkomst over armoede, samen met de arme kant van Friesland, en 

één over eenzaamheid.  

Ook volgt er een vergadering van de zending. Er zullen steeds tweetallen 

naar deze bijeenkomsten gaan. 
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Verder zijn ze druk bezig met de voorbereiding van het startweekend. Op 

zaterdag een reisje naar Dokkum met een gezamenlijke maaltijd in ‘t 

Beerdhuus en zondag een inzameling voor de weggeefkast van ‘De Opstap’. 

De diaconie vindt het belangrijk om contact met De Opstap te houden. Zij 

weten waar in Sint Jacob de kwetsbare mensen wonen. Door de Opstap te 

steunen, steunen wij indirect ook onze kwetsbare dorpsgenoten.  

 

De jeugd  

De eerste contacten met de jeugdwerkers in onze gemeente zijn weer gelegd 

en er volgt een bijeenkomst om het nieuwe seizoen te starten. 

 

Kerk en Dorp  

Al druk bezig met de voorbereiding van de kerstnachtdienst.  

 

Commissie eredienst  

Deze hebben de startdienst voorbereid met mevrouw Akkerboom. Het 

beloofd een mooie dienst te worden.  

 

Terugkijken op de koffieochtenden met dominee Bakker  

Er is gebleken dat hier weinig tot geen belangstelling voor was en besloten 

wordt om voortaan eerst in de gemeente te vragen waar behoefte aan is en dit 

dan daarna te gaan organiseren. 

 

Douwe de Haan sluit de vergadering met het lezen van lied 905. 

 

Anna Kuik 

  

Isreality is met 7000 leden de 
grootste christelijke 
jongerencommunity waar je 
Gods Masterplan met Israël en 
de kerk ontdekt. 

Ook te vinden op  
Bron: www.isreality.nl 
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VAN DE DIACONIE 

 

Bijzondere collecten 

2 oktober - Israëlzondag - Kerk & Israël 

Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden 

Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken 

samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met 

het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse 

christenen) en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij 

zijn belangstelling wekken voor de Joodse wortels van het christendom, de 

ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. 

Predikanten worden hierop toegerust. 

 

U kunt dit werk steunen door uw 

bijdrage over te maken op rekening 

NL10ABNA 0444 444 777 o.v.v. 

collecte Kerk & Israël.  

 

 

9 oktober - Collecte Protestantse Kerk - Missionair werk 

Pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk zijn 

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent 

niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met 

nieuwe vormen van kerkzijn die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij 

wat mensen bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 

pioniersplekken vanuit de Protestantse 

Kerk gestart. Ze vormen nieuwe 

christelijke geloofsgemeenschappen waar 

de boodschap van het evangelie gedeeld 

wordt op een manier waarin mensen zich 

herkennen. 

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage 

over te maken op rekening NL10ABNA 

0444 444 777 o.v.v. collecte Missionair 

werk oktober. 
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16 oktober - Collecte Kerk in Actie - Zending 

Indonesië: Een beter inkomen voor Javaanse boeren 

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks 

kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen 

om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen 

worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van 

landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van  

tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het 

project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi. 

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

NL89ABNA 0457 457 457 o.v.v. collecte Zending oktober. 

       

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

Hartelijk dank!  

Anneke Keizer-van Vaals 

 
 

 

 

OPBRENGST COLLECTES  
 

21 augustus     Kerk                       €   24,00 

Orgelfonds            €   24,95 

28 augustus        Diaconie                                     €   36,00 

Kerk                      €   32,50 

  4 september Kerk      €   34,00 

     Werelddiaconaat                       €   47,55 

11 september    Jong Protestants - JOP                 €   46,90 

   Kerk      €   44,80 

 

In het bloemenbusje                                    €   97,16 

Voor collectebonnen is het rekeningnummer NL62 RBRB 8835841534 
t.n.v.Protestantse gemeente St. Jacobiparochie 

 
De bonnen zijn verkrijgbaar bij 

Douwe de Haan en Marianna Hoekstra-Nauta. 
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Hij antwoordde:  
‘Wie twee stel onderkleren heeft,  
moet delen met wie er geen heeft,  
en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’  

Lucas 3:11 
 

 

 

 
 

       Weggeefkast NWC  De Opstap  
 
Startzondag 25 september zamelen we spullen in  
voor de weggeefkast in “de Opstap”. 
 
U kunt producten uit de onderstaande lijst meenemen  
naar de startzondag.  
Als u niet aanwezig kunt zijn op de startzondag, maar  
wel graag iets wilt geven dan kunt u dit inleveren bij  
Anneke Keizer, D. de Bildtstraat 11. 
 
Houdbare producten,  
zoals groenten/fruit uit blik of pot 
(Maaltijd)soep e.d. 
Havermout/Brinta 
Pasta, rijst, Aardappelen 
Brood
  
Houdbare (koffie)melk 
Suiker, zout, kruiden 
Koffie/thee 
Koekjes 
Broodbeleg (pindakaas, jam, hagelslag e.d.) 
Menstruatie benodigdheden 
Pampers 
Verzorgingsproducten, afwasmiddel en wc papier 
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Hoogleraar Jaap Schaveling over voorwaarden 
voor een geslaagde samenwerking 

 
 

Bron: #protestant - magazine Protestantse Kerk  
Interview 

Interviews met deskundigen op verschillende gebieden binnen en buiten de Protestantse Kerk. 

 
 

Jaap Schaveling is hoogleraar Samenwerken & Leiderschap aan Nyenrode Business 
Universiteit. "Goed samenwerken draait om de juiste balans tussen wat jij nodig hebt 
van de ander én wat je kunt bijdragen om de ander zijn ambitie te laten waarmaken." 
Vaak is het de angst voor het verlies van identiteit die gemeenten verhindert om 
samen te werken. Jaap Schaveling, hoogleraar Samenwerken & Leiderschap aan 
Nyenrode Business Universiteit, kan hen geruststellen. “Voorwaarde voor een 
geslaagde samenwerking is dat betrokken partijen hun eigen ambitie en identiteit 
kunnen behouden. Het draait om de vraag hoe je elkaar kunt helpen om die ambitie 
en identiteit te realiseren. Wat heb ik van de ander nodig, en wat heeft de ander van 
mij nodig? Samenwerken gaat over relaties, een uitgestoken hand." 
 
U weet hoe mensen en organisaties het beste kunnen samenwerken. 
Jaap Schaveling: “Soms ga je les geven in wat je zelf te leren hebt … Onder de 
vragen rond samenwerken ligt een sociaal basisdilemma: de tegenstelling tussen het 
individu en de groep. Om te overleven moet je goed voor jezelf zorgen. Maar als 
iedereen te goed voor zichzelf zorgt, gaat dat onvermijdelijk ten koste van het 
geheel. 
Ik definieer samenwerken als een emergerend proces om met elkaar iets voor elkaar 
te krijgen. Nee, er is voor ‘emergerend’ geen goed begrijpelijk Nederlands woord. 
Denk aan luctor et emergo, ik worstel en kom boven. Bovenkomen, opduiken, zich 
langzaam ontwikkelen. Samenwerking groeit gaandeweg en versterkt zichzelf.” 
 
Dreiging 
Laat me je meenemen naar een Nederlandse provincie. Elke gelijkenis met bestaande 
gemeenten berust op louter toeval. Er liggen vier dorpen, niet zo ver van elkaar. In 
elk dorp staat een kerk waar een plaatselijke gemeente haar diensten houdt. Het 
wordt moeilijker om in elke dorp de kerk draaiende te houden. De gedachte aan 
samenwerken ontstaat.  
Jaap: “Het is mooi dat de kerk nadenkt over samenwerken en niet over fusies tussen 
gemeenten. Dat laatste gebeurt al te vaak bij de overheid en in het bedrijfsleven. 
Alsof het als bij toverslag goed gaat wanneer je twee afdelingen of ministeries 
samenvoegt. 
Krachtig is ook dat de Protestantse Kerk decentrale oplossingen voorstaat, in plaats 
van een centraal geleid proces. Bij dreiging hebben wij de neiging te verkrampen en 
alles centraal te regelen. Niet doen. Je kunt een crisis beter het hoofd bieden als er 
diversiteit is. Dat zie je ook in de natuur: waar diversiteit is, worden bedreigingen 
beter opgevangen dan in een monocultuur.” 
 

https://protestantsekerk.nl/partners/magazine-protestantse-kerk/
https://protestantsekerk.nl/partners/magazine-protestantse-kerk/
https://protestantsekerk.nl/series/interview-1/
https://protestantsekerk.nl/series/interview-1/
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Noodzaak 
Zo goed en zo kwaad als het gaat, runnen de vier gemeenten hun eigen zaken. Zij  
doen hun best, maar op zeker moment verandert samenwerken van vrijblijvende 
optie  in een keiharde noodzaak.                                                                                                                                                  
Jaap: “Wie wacht met samenwerken tot het water aan de lippen staat, is te laat. Het 
oude denken is dat samenwerken ontstaat uit noodzaak, burning platform noemen 
we dat. Het gaat ervan uit dat je voor veranderingen een ‘brandend boorplatform’ 
nodig hebt. Dan is het te laat, mensen springen ervan af, de zee in. En verdrinken. Ik 
geloof niet in deze theorie. Plaatselijke kerken kunnen nu al ontzettend veel aan 
elkaar hebben en van elkaar leren. Wie nadenkt over wat een organisatie voor de 
wereld kan betekenen, heeft altijd hulp van anderen nodig om dat te realiseren. De 
meeste samenwerking ontstaat uit het verlangen om iets voor elkaar te krijgen, 
samen met iemand die je leuk, sympathiek vindt. Wij maken het dikwijls te zakelijk. 
Een samenwerking kan tijdelijk zijn, misschien valt op zeker moment het belang om 
samen te werken weg. Ook goed.” 
 
Identiteit 
Terug naar de vier dorpen, waar de wil tot samenwerking aanwezig is, maar evenzeer 
de angst de eigenheid te verliezen. 
“Ik begrijp die angst. De traditionele opvatting van samenwerken is 'als je niet oplet, 
lever je je eigen identiteit in’. Het eerste wat samenwerkende banken of 
bouwbedrijven doen, is de afzonderlijke logo’s vervangen door een nieuw logo. Een 
gezamenlijke ambitie is goed. Nog belangrijker is te weten dat samenwerking pas 
slaagt wanneer betrokken partijen hun eigen ambitie en identiteit kunnen behouden. 
Dat feit wordt gestaafd door tal van onderzoeken.  
In het geval van kerken: breng de ambitie, of zo je wilt de missie, van ieder van de 
partijen in beeld. Wat wil deze geloofsgemeenschap betekenen voor het dorp, voor 
de bewoners, voor haar leden? Onderzoek dan hoe de ander jou kan helpen bij het 
realiseren daarvan, en andersom. Goed samenwerken draait om de juiste balans 
tussen wat jij nodig hebt van de ander én wat je kunt bijdragen om de ander zijn 
ambitie te laten waarmaken. Wat heb ik van de ander nodig om goed te kunnen 
functioneren? En wat heeft de ander van mij nodig? Zelfs in managementteams 
kunnen deze eenvoudige vragen soms niet beantwoord worden. Of erger: er is nooit 
over nagedacht. Het is niet zo ingewikkeld: benoem ze, zet ze op een rijtje, wees er 
eerlijk over. Samenwerken gaat over relaties, een uitgestoken hand. Niet over net zo 
lang blijven praten tot je het eens bent. Blijf luisteren, stel vragen, leef je in de ander 
in en creëer samen iets waardoor ieders ambities gerealiseerd kunnen worden.” 
 
Wat is er nodig om dat proces goed te laten verlopen? 
“Bij samenwerken spelen zaken van hoofd en buik een rol. Hoofd: argumenten en 
feiten. Buik: gevoel. Het hoofd maakt prognoses, telt het geld en besluit dat het zo 
niet langer door kan gaan. In sociale gemeenschappen is het hoofd een slechte 
raadgever. Een gemeenschap creëer je niet op basis van rationele argumenten. Wees 
je ervan bewust dat dit zo werkt en besteed aandacht aan gevoelens die leven. 
Trouwens, wij denken dat de ratio logische argumenten gebruikt, maar vaak draait 
het ook daarbij om gevoel. 
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Een andere belangrijke voorwaarde is psychologische veiligheid. De belangrijkste 
theorie op dit gebied is de contacttheorie. Mensen willen elkaar regelmatig 
ontmoeten, elkaar zien, een hand geven. Daarom was de tijd van corona zo moeilijk. 
Voor psychologisch veiligheid is ook structuur en ritme nodig. Een van de slechtste 
dingen van vorige regeringen is het opgeven van de zondag als bijzondere dag. Het 
haalde het ritme uit de samenleving. We onderschatten het belang van dit soort 
ritmes en kaders.” 
 
We willen ergens bij horen, en tegelijk zijn we anders dan de rest. 
“Daarover gaat de theorie van de social distinctiveness, sociale onderscheiding. Wij 
zijn groepsdieren. Dat is evolutionair gesproken erg belangrijk. Voor wie bij een 
groep hoort is de kans op overleving groter. Tegelijk willen we ons ook 
onderscheiden. Als jij je niet onderscheidt, wordt er geen partner verliefd op je. Als ik 
mij niet had onderscheiden, was ik nooit hoogleraar geworden. Er bestaat een 
continue spanning tussen de gemeenschap waar je bij hoort en jezelf onderscheiden. 
In termen van kerk: rationeel zou een gemeente misschien moeten kiezen voor een 
groter verband. De wens om zich te onderscheiden verhindert dat: ‘Wij doen het 
anders, en beter, dan de kerk in het dorp naast ons.’  
In een kerk ervaren mensen de veiligheid van ‘erbij horen’. In de samenleving staat 
dat idee onder druk. Mensen zijn veel meer op zichzelf aangewezen.” 
 
De kerk is een democratische gemeenschap, hoe werkt dat? 
“Om draagvlak te creëren voor verandering hebben wij nieuwe werkvormen nodig. 
De tijd van een bestuur dat het weet en de rest die heeft te volgen is voorbij. In de 
advieswereld werken we met vormen als worldcafé, open space of deep democracy, 
vormen die gericht zijn op een open dialoog. Daar worden dure adviseurs voor 
ingehuurd, maar dat kun je zelf ook. Organiseer de democratie door de dialoog te 
openen. Creëer settings waarin mensen met elkaar in gesprek gaan. We hebben 
ouderwetse opvattingen over vergaderingen, met een straffe agenda, de kerkenraad 
achter de tafel en de gemeenteleden in de zaal. Dat kan anders en beter, en ook daar 
kun je elkaar bij helpen.” 
 
Hoe staat u tegenover kerk en geloof? 
“Ik ben de eerste acht jaar van mijn leven kerkelijk opgevoed, daarna niet meer. Als ik 
een kerk binnenkom, voel ik wel iets. Of dat nu God is? Of het spirituele? Ik ervaar er 
veel, zonder daar woorden aan te kunnen geven. Ik schaam mij dat ik al drie jaar in 
Joppe woon en er nog nooit de kerk ben binnengelopen.  
Ik maak me zorgen dat organisaties als de kerk zo in betekenis afnemen. Er is zo veel 
behoefte aan instituten die mensen mogelijkheden en ruimte geven om betekenis te 
vinden en te hebben. Daarvoor is samenwerking echt nodig. In kleine, 
opzichzelfstaande gemeenten is het gevaar van groepsdenken groot. Grenzen 
beperken het denken, samenwerken is essentieel: andere ideeën horen.  
Mensen hebben grote behoefte aan betekenisgeving. Daarvoor is een persoonlijke 
benadering nodig, centralisatie helpt niet. Als kerk wil je voldoen aan de behoefte 
aan betekenis. Dat ligt overal anders. Behoud je lokale benadering, zoek 
mogelijkheden om elkaar daarin te ondersteunen. Mensen willen ergens bij horen.  
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Daarvoor is een gemeenschap nodig 
met een identiteit die zich vormt in 
ontmoetingen. Mensen gaan met 
elkaar in gesprek en horen ergens bij 
waar ze betekenis aan ontlenen." 
 
In de kerk is leiderschap een spannend 
thema. 
“Wat nodig is: leiderschap dat de ver-
binding legt met en uitgaat boven 
‘ieder voor zich’. Leiderschap vraagt 
om nieuwsgierigheid naar de ander, 
naar nieuwe ontwikkelingen, naar wat 
je zelf niet weet en wat je daarvan kunt 
leren. Kerkbesturen kunnen hierin het 
voortouw nemen, de zaak opengooien 
en wegen zoeken om de ander te leren 
kennen. Kijken hoe je elkaar kunt 
ondersteunen in je missies. 
Kennismaken, nieuwsgierig zijn is al 
een prachtig begin van een samen-
werkingstraject. Leiderschap is niet de 
baas spelen. Het is nieuwsgierig zijn 
naar en het moment zien waarop jij 
toegevoegde waarde hebt, in dit geval 
voor de kerk. En de moed hebben het 
moment te pakken. Leiderschap hoort 
bij ieder van ons en niet exclusief bij 
de mensen die we ervoor hebben 
aangesteld. 
Onze wereld vraagt om een goede om-
gang met diversiteit. Samenwerken is 
een belangrijke manier om daaraan te 
werken. Oplossingen van bovenaf gaan 
daarbij niet helpen. De wereld heeft 
voorbeeldgedrag nodig: hoe doe je dat 
met elkaar? De bestuurders van de 
kerk moeten in hun gedrag laten zien 
hoe je met anderen omgaat. Het helpt 

echt niet  
wanneer  
ieder op zijn 
eigen eiland 
zijn eigen 
gelijk gaat 
zitten vieren.” 

 

 

 

 

De God  

van Abraham,  

Isaak én Ishmaël 
 

 

Weinig onderwer- 

pen liggen zo ge- 

voelig als de strijd  

om Israël. Je bent  

óf voor de Arabieren óf voor de 

Joden. 

Dit boek gaat een andere weg en 

brengt de lezer terug bij de bron van 

deze enorm uit de hand gelopen 

familieruzie: de strijd tussen Isaak en 

Ishmaël, de kinderen van Abraham. 

 

Wil er ooit vrede komen in het 

Midden Oosten dan moet de relatie 

herstellen tussen beide halfbroers. En 

juist dit belooft God in de Bijbel! Hij 

geeft ons opmerkelijke en vaak 

vergeten beloften, voor Isaak, maar 

ook zeker voor Ishmaël. 

 

Onze gids is Abraham. Met hem 

maken we een boeiende reis. Wat 

komt hij tegen? Wij maken vier-

duizend jaar later precies dezelfde 

tocht als Abraham en ontmoeten o.a. 

radicale Palestijnen in Gaza en Joden 

in het moderne Israël. Al reizende 

gaan we steeds meer begrijpen van 

Gods plan met zowel Joden als 

Arabieren en van het leven dat Hij 

voor de mens bedoeld heeft. 

 

Bestellen? 

www.comitegemeentehulpisrael.nl 
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Joden hebben Jezus niet nodig … en andere  mis-  

vattingen is een vurig pleidooi voor Joden om Jezus  
als hun Messias aan te nemen – en voor christenen  

om Hem als Messias te verkondigen. 

 
Avi Snyder werkt al meer dan 40 jaar onder zijn Joodse  

volksgenoten om ze bekend te maken met het Evangelie.  

Dit boek gaat in tegen de meest gehoorde opvattingen  
waarom Joden Jezus niet nodig zouden hebben, zoals: 

 

- Joden zijn al gered, omdat ze Gods uitverkoren volk zijn 
- Gods verbonden met Abraham en Mozes volstaan 

- Heel Israël zal uiteindelijk toch gered worden 

- Evangelisatie onder Joden is een aanval op het Judaïsme 
- De Holocaust heeft evangelieverkondiging onder Joodse mensen onmogelijk 

gemaakt 

 
Avi laat duidelijk vanuit de Bijbel zien dat Jezus de enige weg tot redding voor 

alle mensen is en hij illustreert dit met de ontmoetingen die hij heeft gehad. Hij 
onderbouwt zijn argumenten goed en is oprecht en meelevend. Dat maakt dit 

boek een overtuigende oproep in Jezus te geloven en anderen uit te nodigen 

hetzelfde te doen. Ieder die het nodig heeft weer herinnerd te worden aan Gods 
genade en de noodzaak tot evangelieverkondiging, zal geraakt en gemotiveerd 

worden door dit boek. 

 
 

AVI SNYDER is geboren en getogen in een traditioneel Joods gezin in New York. 

Nadat hij in 1977 tot geloof in Jezus kwam, heeft hij theologie en missiologie 

gestudeerd. Sinds 1978 is hij samen met zijn vrouw Ruth werkzaam voor Jews for 

Jesus. Op dit moment is Avi directeur voor Jews for Jesus in Europa en de 

voormalige Sovjetunie en wonen ze in Boedapest. 

 

 

Dit boek kunt u bestellen voor € 9,95 via  

Stichting Israël en de Bijbel, Postbus 16 

3480 DA Harmelen, tel. 0348 56 56 97. 

 

 
Bron: www.israelendebijbel.nl/nl/webshop 
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KERKELIJKE STAND 

De bloemengroet  

U wordt in het volgende Kerknijs weer bijgepraat. 

 

Hartelijke groet, Tietie Klaver 

 

 

Verjaardagen 70+ 

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

     

  5 oktober  87 Dhr. T. Bloemhof, G. van Saksenstraat 47, 9079KE 

13 oktober  85 J.F. Sijtsma-Kamstra, G. Veenhuizenstr. 55, 9079KM 

21 oktober  74 I. Beimers-Plat, G. van Tuinenstraat 39, 9079MH 

 

  3 november 73 Mw. C. Schuiling-Dijkstra, Oosteinde 30, 9079LC  
 

 

Jubilea 

Luitzen en Wietske Dijkstra-Nagel, Oosteinde 54, 9079LD  

hopen op 10 oktober hun 25-jarig huwelijksjubileum te vieren.  

  

Het gras verdort, 
de bloem valt af, 

maar het Woord van onze God 
bestaat voor eeuwig. 

 
Jesaja 40:8 (HSV) 
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Dwight Dissels: 'Wat kan ik voor je doen?' 
 
In een samenleving vol verdeeldheid en wan- 
trouwen kan de kerk verschil maken. Rob Visser  
en Paul Visser praten met gospelzanger Dwight  
Dissels over muziek, racisme, en de kerk als vuur- 
toren. Wat kun je betekenen voor anderen? Daar  
gaat het Dissels om. 
 
‘De eerste zwarte Jezus’, zo schreven kranten toen gospelzanger Dwight Dissels in 
2017 meedeed aan The Passion. Zelf haalde hij dáár nu precies zijn schouders over 
op. Dat hij Jezus mocht vertolken, dát was voor hem bijzonder. “Mijn reactie was: ik 
ben ook de eerste kále Jezus.” Hij lacht hard. Dit is zoals het publiek hem kent: 
innemend, met een gulle lach, en open over wat hij gelooft. Dankzij zijn deelname 
aan de RTL-zangtalentenshow The Voice of Holland en later aan The Passion heeft 
Dissels kunnen bouwen aan zijn carrière als gospelzanger. Hij zingt Nederlandstalige 
soul met een boodschap, zoals de songs ‘Echte Nederlander’, ‘Alles komt goed’ en 
‘Altijd mijn kind’. Zijn grote wens voor ooit: “Een gospelconcert met groot orkest in 
Carré.” 
 
Geraakt 
“Welk nummer is je het meest bijgebleven van The Passion?”, wil Rob Visser weten. 
Daar hoeft de zanger niet lang over na te denken: “Het nummer van De Dijk: ‘Kan ik 
iets voor je doen?’ Achteraf liet een dame weten dat ze er enorm door geraakt was, 
alsof Jezus zelf vroeg wat Hij voor haar kon doen. Ze was ongeneeslijk ziek, ik ben 
het nummer later voor haar gaan zingen in het hospice. Voor mij heeft het 
daardoor een heel bijzondere betekenis gekregen. Eigenlijk vraagt Jezus aan ieder 
van ons: kan Ik iets voor je doen?” “Mooi dat jou van zo’n enorm muzikaal 
spektakel juist dit ene bijblijft”, vindt Paul Visser. “Dat zegt alles over je leven, je 
geloof, je hart.” Iets willen betekenen voor anderen is voor Dissels vanzelfsprekend. 
Iedereen draagt littekens met zich mee, heeft hij geleerd in het leven. “En door die 
littekens kun je soms juist iets voor anderen doen.” 
 
Zaadjes 
De gospelzanger groeide op in Zaandam, in een christelijk gezin. Toen hij 10 jaar 
oud was, overleed zijn vader. “Een klap voor ons gezin, wij bleven met vraagtekens 
achter. In de jaren daarna had ik een hoop vragen: God, wie bent U dan? Hoe heeft 
dit kunnen gebeuren?” God voelde ver weg voor de jonge Dwight. Terwijl zijn 
moeder zong in het kerkkoor, zat hij verveeld de kerkdiensten uit – hij ging liever 
voetballen. “Maar ik zag hoe mijn moeder elke dag opnieuw een keuze maakte om  
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door te gaan. Daar zijn de zaadjes geplant voor mijn geloof.” De ommekeer kwam 
toen hij op zijn 19e tijdens een gospelconferentie geraakt werd door de woorden 
van een gospelzanger. “Alle puzzelstukjes vielen in elkaar. Daarna begon mijn 
geloof een andere rol te spelen.”                                                                                                                               
“Inmiddels zet jij jezelf en je geloof zonder schaamte neer, waar je ook bent”, weet 
Paul Visser. “Dat doe ik bewust”, beaamt Dissels. “Waar ik ook ben, ook op een 
podium: het gaat niet om mij, maar om de boodschap van geloof, hoop en liefde.” 
 
Orgel 
Dissels is inmiddels betrokken bij Maranatha Ministries, een multiculturele 
gemeente in Amsterdam-West. Er komen mensen die hun roots hebben in 
Suriname en de Antillen, maar ook bijvoorbeeld in Indonesië, Bulgarije, en 
verschillende landen in Afrika. 
“Wat mij ooit opviel bij een Surinaamse begrafenis, is dat het er zo totaal anders 
aan toeging dan ik gewend was”, zegt Paul Visser. “In een witte kerk, waar ik 
vandaan kom, lopen we er vaak nogal ernstig bij. Op die Surinaamse begrafenis 
voelde het alsof mensen zich door de dood heen zongen.” 
“Klopt,” zegt Dissels, “en het grappige is: ik ken het allebei. Vroeger gingen wij naar 
een witte kerk, met orgel. We zongen liederen uit de bundel Glorieklokken en van 
Johannes de Heer. Als het in mijn leven niet gaat zoals ik wil, val ik nog steeds terug 
op dat soort nummers – ‘Groot is Uw trouw’ bijvoorbeeld.” 
Rob Visser glimlacht: “Toen ik predikant was in Apeldoorn, kwam er soms een 
groot, zwart gospelkoor zingen. De kerk stond op z’n kop. Achteraf zeiden mensen: 
wat jammer dat wij zo stijfjes zijn.” Dissels: “Door de jaren heen heb ik geleerd dat 
de ene of de andere manier niet betekent dat je meer of minder gelooft. Mensen 
uiten zich gewoon op verschillende manieren.” 
 
Inleven 
Als tienerleider gaat Dissels in zijn kerk met de tieners in gesprek over onderwerpen 
die voor hen relevant zijn, zoals groepsdruk, omgaan met geld, bidden, vrees voor 
mensen, en social media. Regelmatig spreekt hij jongeren die in de knoop zitten. 
“Juist door wat ik zelf op die leeftijd heb meegemaakt, kan ik me goed inleven in 
kinderen die ook een ouder verloren hebben, of van wie de ouders gescheiden zijn. 
Met de tranen die ik gehuild heb, kan ik anderen helpen.” “Heb je na het overlijden 
van je vader ooit gedacht: God zal er wel een bedoeling mee hebben?”, vraagt Rob 
Visser. “Nee, nooit”, antwoordt Dissels. “Ik ben juist heel boos geweest op God. Ik 
heb nooit antwoorden gekregen, maar ik heb er wel vrede mee gekregen. Ik weet 
nu: het gaat niet om mijn verdriet, maar om de vraag: wat kan ik daarmee 
betekenen voor anderen?” 
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Bonnetje mee 
“Hoe ervaart jouw multiculturele kerk hoe de witte bevolking zich verhoudt tot 
jullie?”, vraagt Rob Visser. Dissels denkt niet graag in scheidslijnen en verschillen, 
geeft hij aan. “Om eerlijk te zijn, keek ik nooit naar kleur in onze kerk. Ik realiseerde 
het me pas toen anderen tegen mij zeiden: ‘Wat bijzonder, zo multicultureel.’” 
“Het lijkt alsof je zelf niet echt geleden hebt onder racisme”, constateert Paul 
Visser. “Klopt dat?” Dissels vertelt over het multiculturele Zaandam, waar hij 
opgroeide: “Het was een mengelmoes van Turken, Marokkanen, Surinamers. Hoe je 
eruitzag, speelde amper een rol, het ging erom wie je was als persoon. Ik ben er dus 
nooit op een harde manier mee geconfronteerd. Sterker nog, ik vergat het soms.” 
Maar tijdens voetbalwedstrijden werd hij soms wel uitgescholden. “‘Zwarte, ga 
bananen eten’, zeiden ze dan bijvoorbeeld. En mijn moeder benadrukte af en toe: 
‘Je moet wel je best doen, want je hebt een kleurtje.’ Je leert dus dat je je extra 
moet bewijzen. Als ik iets gekocht heb in een supermarkt en ik wil nog iets halen in 
een andere supermarkt, neem ik altijd het bonnetje mee. Want stel je voor dat ze 
vragen waar ik die boodschappen vandaan heb ... Onbewust houdt het mij dus toch 
bezig.” Tijdens de Black Lives Matter-protesten tegen racisme ging hij met zijn 
kinderen in gesprek over racisme en vooroordelen. “Toen bleek dat zij af en toe 
uitgescholden worden. Dan komt het wel dichter bij huis.” 
 
Witte kerk 
“Paul en ik zijn allebei dienaren in een nogal witte kerk”, zegt Rob Visser. “Hoe 
kunnen wij als Protestantse Kerk meer openstaan voor mensen van andere culturen 
en huidskleuren?” 
“Het hangt af van je interne motivatie”, vindt Dissels. “Als het er alleen om gaat dat 
je geen witte kerk wilt zijn, redeneer je eigenlijk verkeerd. Het gaat erom dat je om 
je heen kijkt: wie wonen er in de wijk? Hoe kunnen we er zijn voor hen?” Paul 
Visser snapt wat Dissels bedoelt: “We moeten niet proberen hip te zijn, we moeten 
de verbinding zoeken.” Hij vertelt over de pioniersplek Licht op Zuid in Rotterdam, 
waar zijn eigen gemeente, de Maranathakerk, nauw bij betrokken is. “Vrijwilligers 
organiseren bijvoorbeeld voetbalwedstrijden in de wijk, runnen een voedselbank 
en geven taallessen in ons kerkgebouw. Het is mooi om te zien hoe kleuren en 
culturen dan door elkaar lopen en hoe mensen vanuit een levend geloof zonder 
onderscheid goeddoen.” Maar mensen komen niet altijd vanzelf in beweging”, 
weet Rob Visser. “Soms heb je als voorganger en als kerkenraad de taak om de 
gemeente te enthousiasmeren.” Dat herkent Paul Visser: “Tegelijk werd ik de 
afgelopen tijd enorm verrast. De komst van Oekraïense vluchtelingen maakte bij 
allerlei mensen heel veel los, nog voordat ik er iets aan gedaan had.” 
 

z.o.z. 
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Kritisch                                                                                                                                          
De kerk kan volgens Dissels een heel belangrijke rol spelen in de samenleving, ook 
bij het wegnemen van verdeeldheid of vooroordelen. “Welk talent je ook hebt – 
zingen, schoonmaken, de boekhouding doen, een praatje maken met de buurvrouw 
– als je dat goed inzet, laat je Zijn licht schijnen.” 
Paul Visser is het met hem eens, maar hij vindt dat de kerk soms ook wel wat 
kritischer mag zijn. “Er is een hoop rottigheid in de wereld, dat vraagt om open 
ogen en oren, en zo nodig om tegenspraak.” 
“Het profetische spreken van de kerk, bedoel je?”, vraagt Rob Visser. “Ja, we 
kunnen heel goed bidden tot God, bijvoorbeeld als het gaat om Oekraïne. Maar 
hebben we daarnaast ook het lef om mensen, regeringen en kerken aan te spreken 
als zich rottigheid voordoet?” 
“Wat steeds opnieuw nodig is, is een open gesprek over de vraag: wat is er 
werkelijk gaande?”, onderstreept Paul Visser. Dissels: “Ik zie de kerk als een 
vuurtoren in een donkere wereld vol mensen die zoeken naar antwoorden, 
innerlijke rust, echtheid en waarheid. In die wereld kan God ons gebruiken. En dat 
bedoel ik niet als een soort programma: ‘Nú mag U ons gebruiken.’ Maar eerder 
een dagelijkse beschikbaarheid: ‘Heer, gebruik ons zoals U wilt.’ Dán kan de kerk 
een verschil maken, ook als het gaat om polarisatie en racisme.”                                    

 
Ik zie de kerk als een vuurtoren 

in een donkere wereld vol  
mensen die zoeken naar  
antwoorden, innerlijke rust,  
echtheid en waarheid. 
 

 
Bron: Petrus 

 

Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, 
opdat zij uw goede werken zien 

en uw Vader, die in de hemelen is, 
verheerlijken. 

 
Matteüs 5:16 (NBG51) 
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Een pepermuntje voor de preek. Of toch liever ander snoep? 
Een typisch protestantse gewoonte ontleed  

in de top-5 van kerksnoep. 
 
De preek is net begonnen, en in de kerkbanken klinkt geritsel en gescheur. Gaan bij jou in de 
gemeente de rollen de hele rij door of wordt er slechts hier en daar een snoepje gegeten? 
Snoep eten tijdens de dienst is hoe dan ook iets typisch protestants. ‘                                         
Het is wetenschappelijk bewezen dat kauwen goed is voor de concentratie. Dus helpt het 
snoepgoed kerkgangers vast om zich beter te concentreren op de preek. Maar welk snoep is het 
meest populair? Sommige protestanten hebben standaard een rol pepermunt op zak, anderen 
nemen liever iets anders mee naar de kerk.   
 
5. Mentos   Deze snoepjes zijn er in veel smaken, van exotisch fruit tot tranentrekkend scherpe 
pepermunt. De ronde vorm van de snoepjes maakt het uitdelen extra gemakkelijk. Ze ploppen 
geruisloos uit de verpakking. Het doorgeven van Mentosjes verloopt als een geoliede, en vooral stille, 
machine.    
 
4. Fruit-tella  Minder handig om door te geven en om uit de verpakking te halen dan Mentos, maar wel 
aanzienlijk groter. En grotere snoepjes betekent langer kauwen, dus een langere spanningsboog.Ook 
komt elk snoepje in een los papiertje dat in allerlei vormen gevouwen kan worden. Afleidend? Nee, 
volgens de wetenschap is ook fröbelen goed voor de concentratie. Tot op zekere hoogte.    
                                                                                                                                                                                           
3. Drop  De intense smaak. Perfect kauwbaar of juist oneindig sabbelbaar. Plus: de kracht om een 
vervelende prikkelhoest tegen te gaan. Dit snoepje heeft het allemaal. Pas wel op voor onsmakelijke 
smakgeluiden!             
 
2. Fisherman’s Friend  Oorspronkelijk ontworpen voor vissers, vandaar de naam. Maar deze kleine 
keelpastilles hadden net zo goed Pastor’s Friend kunnen heten, want dankzij de sterke snoepjes wordt 
de predikant niet meer afgeleid door keelschraperij in het publiek. Wil je als kerkganger extra goed voor 
de dag komen bij de dominee, neem dan de extra scherpe variant. Je zult tot tranen geroerd in de dienst 
zitten.                 
 
1. Pepermunt  Het ultieme kerksnoep. Pepermunt komt in verschillende vormen en maten, dus er is 
voor elk wat wils. Met name King en Wilhelmina pepermunt zijn graag geziene merken in de kerk. De 
frisse smaak helpt acuut om je weer helemaal bij de les te houden. En: je kunt erop sabbelen of 
knabbelen zonder al teveel lawaai voor andere kerkgangers en de dominee. Het ideale kerksnoep dus. 
Dat beaamt zelfs zanger Stef Bos in zijn lied ‘Pepermunt’:          
                                                                                                                                           
        Als de preek je gaat vervelen  
        Als je niet meer luisteren kunt 
        Het is de protestantse cocaïne               
        Voor de gereformeerde junk   
 
 
 
P.S.  Deze top-5 is volledig subjectief (en niet-wetenschappelijk) tot stand gekomen.   
 

Bron: Petrus 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tuSaAoZ9mpA
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25 september   Ds. Lammy de Vries    Dronrijp  

 

  2 oktober  Ds. J. van Olffen   Menaam 

  9 oktober   Evangelist Dick Wolbers  Franeker 

16 oktober  Ds. J. Wielenga, Dronrijp  Dronrijp 

23 oktober  Ds. D. van Marrum   Winsum/Spannum 

30 oktober  Majoor F. v.d. Werf   Leeuwarden 

 

 

Uitzendrooster Radio Eenhoorn   

De uitzending begint om 9.30 uur.  

Vanuit de studio in Menaam. 

 

 
 

wanneer    wie     kerkenraad 
 

25 september    Ds. W. Moonen  Vrije Evangelische 

 

  2 oktober    Ds. J.P. Lindeboom  Vrouwenparochie 

  9 oktober    Dhr. P. Glas   Sint-Jacobiparochie 

16 oktober    A. Dijkstra   Protestants 

23 oktober    F. de Haan   Protestants 

30 oktober    P. Knijff   Protestants 

 

 

 

Diensten Beuckelaer,  

Sint Annaparochie  

 

 

Op zondag 2 oktober is het weer Israëlzondag in  
Nederland. Eén zondag in het jaar waarin we met  
diverse kerkafdelingen in Nederland kijken naar de  
bijzondere plaats van Israël, Gods beloftes aan Zijn  
Volk en wordt er nagedacht over hoe je daar in deze  
tijd nog tegenaan kunt kijken. 
 
En als NEM hebben we daar wel ideeën over. Ideeën die we graag delen 
met anderen. We zetten graag aan het denken en kijken daarbij naar wat er 
in de Bijbel over geschreven staat. Een boodschap van heil en zegen voor 
de hele wereld.  

Bron: www.neareastministry.nl/ 
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https://www.musixmatch.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI
https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI

