
[1] 

 

  

Informatieblad 

van de 

Protestantse Gemeente 

te 

Sint-Jacobiparochie 

 
 
 
 

 
november 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 november    Willem Keizer, tel. 491978 

  

Rekeningnummers 

Protestantse Gemeente  NL43 RABO 0151 3856 29 

Diaconie en Zending   NL91 RBRB 0791 6372 20 

Collectebonnen     Douwe de Haan, tel.  06 3847 1864 

 

Website     www.pknsintjacobiparochie.nl 

Beamerdienst    liturgiepknstjacob@gmail.com 

 

Bloemendienst    tietie.klaver@hotmail.com, tel. 491798 

Redactie      kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com 

 

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  
 

 

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 

   

  6 november 
Heilig Avondmaal 

10.00 uur  

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. J. v.d. Boogaard-Bongers, Hallum 

D. de Haan 

1e Avondmaalscollecte, 2e Kerk 

13 november 
koffiedrinken 

10.00 uur  

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. E. van der Veer, Ferwerd 

B. Koopal 

1e Najaarszending 2e Kerk 

20 november 
Laatste zondag 

kerkelijk jaar -

koffiedrinken 

10.00 uur  

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. G. Bloemink, Beet(gumermolen) 

T. Meindertsma 

1e Pastoraat, 2e Kerk 

27 november  
1e advent 

11.00 uur  

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. A. Elverdink, Raerd/Foudgum 

B. Koopal 

Actie Bildtse minima 
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KINDERKERK  
 

 

30 oktober - 2 Koningen 5: 1-19a 

Evelyn Beimers 
 

 

6 november - 2 Koningen 5:19b-27 - Tjitske v.d. Wal 

U kunt bij mij betalen  

De profeet Elisa heeft Naäman genezen, een bevelhebber van het Aramese leger. 

Naäman wilde de profeet als dank geschenken geven, maar 

dat hoefde niet. Vandaag horen we dat Gehazi, de knecht 

van Elisa, daar anders over denkt. Hij gaat achter Naäman 

aan en krijgt een vorstelijke beloning. Elisa spreekt zijn 

knecht daarop aan, waarna Gehazi zelf de ziekte krijgt waar 

Naäman net van genezen is. 

 

 

13 november - 2 Koningen 8:1-6 - Yda de Groot 

Heb je het over mij?  

Gechazi, de knecht van de profeet Elisa, vertelt aan 

de koning hoe bijzonder Elisa is. ‘Hij heeft zelfs een 

keer een kind tot leven gewekt,’ vertelt Gechazi. 

Precies op dat moment komt de moeder van dat kind 

binnen. Ze heeft de hulp van de koning nodig om 

haar huis terug te krijgen. Door het verhaal van 

Gechazi krijgt de vrouw alle hulp die ze nodig heeft. 

 

 

20 november - 2 Koningen 13:14-21 - Evelyn Beimers 

Opvolger gezocht  

De profeet Elisa is ziek en gaat sterven. Nog één keer profeteert hij voor de koning. De 

koning moet een pijl afschieten in de richting van Aram, als teken van een overwinning 

die hij zal behalen. Maar als de koning daarna 

slechts drie keer op de grond slaat met de pijlen, 

vertelt Elisa dat het geen grote overwinning zal zijn. 

Als Elisa begraven is, wordt een andere dode bij hem 

in het graf gelegd. Dat lichaam komt tot leven, nadat 

het met de profeet in aanraking is geweest. 
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TER OVERDENKING  

 

20 november (laatste zondag van het kerkelijk jaar)  

Herdenking van hen die ons in geloof zijn voorgegaan.  

 

Standvastigheid 

“Hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke” 

(Hebreeën 11:27b) 

 

De bijbel verkondigt ons de grote daden van God. Geen leer, geen moraal, 

maar daden, tekenen. En de Bijbel verkondigt ons die daden in de levens van 

mensen zoals wij, die met God verbonden waren in gehoorzaamheid en 

rebellie, in opstandigheid en vertrouwen. 

 

Zo vertelt Hebreeën 11 over een menigte van die mensen, in het leven van 

wie God geschiedenis maakte. Van Mozes is dan wel het meest kenmerkende 

wat er staat in vers 27 “hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke”.  Dat is 

nogal wat als we ons zijn levensgang voorstellen; vol van verrassende 

variëteit, vol van onvoorstelbare gevaren, vol van diepe verootmoediging. De 

levensweg van Mozes over drie ongeveer gelijke perioden. De eerste van 40 

jaar speelt zich af als hij als prins verkeert aan het hof van de farao van 

Egypte, delend in de rijkdom van de oude Egyptische cultuur. In de tweede 

periode, weer 40 jaar, zien wij Mozes als schaapherder in dienst van zijn 

schoonvader Jethro: vele hete jaren loopt hij achter de stille schapen in de 

woestijn. Daar verliest hij zijn idealen en leert hij te leven met de gedachten 

van geen nut meer te kunnen zijn voor zijn verdrukte volk. In de jaren na zijn 

80e stelt de Here God hem voor een opdracht, die bijna bovenmenselijk lijkt: 

zijn volk bevrijden van een slavenbestaan en vervolgens het volk - morrend 

en tegenwerkend, altijd klaar om stenen te gooien - in eindeloos geduld voor 

te gaan op de weg naar het door God beloofde land. In feite wil hij dan ook 

niet meer en heeft hij allerlei verontschuldigingen om zich aan die opdracht 

te onttrekken – tevergeefs. De wil van God is wet en jij gaat met het geheim 

van de standvastige, volhardende ziener.  

 

Het woord uit Hebreeën 11 brengt ons bij onze Here Jezus Christus, Die deze 

aarde kende in haar scheppingsbedoeling (“En God zag dat het goed was.”) 

en in haar verscheurdheid (zie pers, radio en tv). Die onze wereld kende als 

haar Koning en verzoende als haar Priester. Hij houdt ons vast en wij strijden 

om te volharden. Dat geeft rust en spanning tegelijk. Met de Onzienlijke trekt 

de Kerk verder de wereld door. Het lijkt vaak ver van de vervulling. Zijn wij  
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op het dieptepunt gekomen, een godloze wereld, zedelijke ontwrichting, 

zelfbeschikkingswaan, die op een totaal dwaalspoor leiden? 

 

Een christen ziet hoe langer hoe minder, 

maar gelooft hoe langer hoe sterker. Hij 

is steeds vreemder in de wereld en 

steeds zekerder van zijn weg door die 

wereld. Zo is en blijft onze Here Jezus 

Christus het centrum en de zin van de 

wereldgeschiedenis en van onze kleine, 

blije en droevige mensengeschiedenis.  

 

 

Joh. Bakker 

 

O Gij glans der heerlijkheid, 

licht uit licht, uit God geboren, 

maak ons voor uw heil bereid, 

open hart en mond en oren, 

dat ons bidden en ons zingen 

tot de hemel door mag dringen. 

 
(Uit Liedboek Zingen en bidden in 

huis en kerk, Lied 314:1) 
 

  

Van de boekhouder 
 
Nu het einde van het jaar in zicht komt, verzoek ik de gemeenteleden die hun 
vaste vrijwillige bijdrage nog niet (helemaal) hebben betaald dit alsnog te doen, 
zodat ik op tijd de boeken af kan sluiten. Alvast bedankt. 
 

Klaas Braaksma 
 

 
 

Van de zendingscommissie 
Het is al weer herfst.  

Bij deze een herinnering om uw toegezegde bijdrage voor dit jaar  

over te maken. 

De zendingscommissie kan door uw bijdrage aan haar toezeggingen 

voldoen. 

Wilt u het overmaken op NL91 RBRB 0791 6372 20 t.n.v. 

Zendingscommissie? 

 

Alvast dank!! 
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VAN DE KERKENRAAD  

 

11 oktober kwam de grote kerkenraad bijeen en 

een volle agenda zorgde voor een actieve 

vergadering. 

Douwe de Haan verzorgt altijd de openingen en 

deze keer opende hij met enkele verzen uit 

Romeinen 12, waar het over de liefde tot God gaat. Dien de Here, wees 

standvastig en gastvrij. In de samenleving van tegenwoordig gaat het veelal 

over het individu. Vanuit de houding lezen we ook vaak de Bijbel. Paulus 

spreekt niet tot het individu maar tot de gemeente. God, Jezus en de Geest 

kunnen ons inspireren en helpen om enthousiast bezig te zijn met de dingen 

van God. De kern is nog altijd: doen wat God van ons vraagt. Het daarop 

volgende gebed sloot er precies bij aan. 

 

Uit de agenda van deze avond: 

Eind november begint al weer de advent. Ook dit jaar krijgt u 

de adventskalender die voortborduurt op het jaarthema en 

thema van de startdienst  ‘Aan tafel’. 

 

In de dienst waarin we danken voor gewas en arbeid zal de 

kerk mooi aangekleed worden. Daar zorgen de 

jeugdouderlingen voor. 

 

Het bord met de herinneringskruisjes hangt wat verscholen in onze kerk. Kan 

en moet dit ook anders? Daar denken we al geruime tijd over na en nu is 

besloten de kruisjes voortaan permanent op de liturgische tafel te plaatsen. 

 

We gaan bijhouden hoe vaak er door ons vergaderd wordt in ‘t Beerdhuus. 

Dit met het oog op het contract dat volgend jaar opnieuw bekeken en 

vastgesteld gaat worden. 

 

Eenzaamheid is meer dan het alleen zijn. Het kan ook het gevoel 

zijn dat je niet meer meedoet in de maatschappij.  Dat is een 

hard gelag voor iedereen die dat zo ervaart en vooral voor men-

sen die altijd heel actief waren en dat niet meer kunnen zijn.  

Dan zijn de woorden van Paulus uit de opening van deze avond 

wel heel toepasselijk en alleen al een belletje kan dat gevoel van 

eenzaamheid al een beetje lichter maken. 
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De bloemengroet, we hebben het er wel vaker over gehad, is voor iedereen in 

het dorp.  Soms is er nog schroom een naam door te geven. Niet alleen 

kerkenraadsleden moeten zich vrij voelen namen door te geven aan Tietie 

Klaver, ook u, als lid van de gemeente bent onmisbaar in dezen. Voel u dus 

vrij om een naam door te geven! 

 

De diaconie heeft drukke weken achter de rug maar ook drukke maanden 

voor de boeg. Er zal de hele week vergaderd worden. (Arme kant van Neder-

land, actie minima, landelijke actie ‘verwarde ruimtes’ en ook de eigen ver-

gaderingen gaan gewoon door.) Ze doen het met plezier en weten dat hun 

werk heel erg nodig is en gewaardeerd wordt. 

 

De kerkrentmeesters zoeken nog naar iemand die hun aftredend lid Douwe 

Wijbenga kan vervangen. De beleggingsstatuten zijn goedgekeurd en als de 

kerkrentmeesters binnenkort zijn bijgepraat door iemand van de bank, kan 

het beleggingsstatuut in werking treden. 

 

Het Bildts mannenkoor zal dit jaar haar medewerking verlenen aan de 

Kerstnachtdienst aldus de commissie Kerk en Dorp die alweer de nodige 

voorbereidingen getroffen heeft om alles in goede banen te leiden. 

 

We kunnen terugkijken op een geslaagd startweekend: uitje naar Dokkum, 

samen eten in ‘t Beerdhuus en een fijne viering (met een enthousiaste groep 

blazers, veel bloemen en spullen voor de weggeefkast) onder leiding van 

mevrouw Akkerboom op de zondag. In deze vergadering spreekt de 

kerkenraad af dat er het ene jaar een startweekend met uitje en maaltijd en 

viering  zal zijn en het andere jaar alleen een viering. De kosten van dit 

gebeuren zijn voor rekening van kerk en diaconie. 

 

De jeugdouderlingen hebben een overleg gehad met alle leiding die het 

afgelopen seizoen  bij de jeugdactiviteiten betrokken is geweest. Hoe ging 

het, wat ging goed en waar lopen we tegenaan en zou verbeterd kunnen 

worden? We zijn heel erg blij dat er nog steeds jeugdwerk is en dat er 

mensen zijn die zich daarvoor - soms al jarenlang - 

willen inzetten. We denken even aan de groep 

kinderen die bij Pasen aanwezig was en zoveel 

betrokkenheid liet zien. Het is een grote meerwaarde 

als jongeren betrokken worden bij het kerkgebeuren en als er aandacht en  
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ruimte is voor wat ze bezighoudt en ruimte en tijd om het gezellig te hebben 

met elkaar. Het zou fijn zijn als er weer leiding gevonden zou worden voor 

de jongste club. Ook het gegeven dat kinderen zich toch wel snel afmelden en 

soms op het laatste moment, is een punt van zorg. Dan zijn alle 

voorbereidingen getroffen en volgt er de ene na de andere afmelding 

(voorbeeld doet volgen). Ook is er behoefte aan sturing en input wat de  

inhoud van het jeugdwerk betreft. Overleg met de jeugdouderlingen van St. 

Anne is er al een tijdje maar alles staat nog in de kinderschoenen. We 

opperen dat de nieuwe predikant - als alles doorgaat - misschien voor 

komend seizoen een deel van de clubavonden zou kunnen verzorgen. Wordt 

vervolgd. 

 

Nu corona weer nadrukkelijker van zich laat horen, vindt de kerkenraad het 

wenselijk dat de regels weer wat aangescherpt worden. Er wordt besloten dat 

we geen handen geven bij binnenkomst en uitgang.  We hebben gelukkig 

vervangende gebaren. De collectes worden weer bij de uitgang gehouden 

(schalen). Voor wie graag wat meer ruimte tussen de zitplaatsen wil, staan er 

enkele stoelen die daaraan voldoen. U bent altijd vrij om de stoel zo  te 

schuiven (verder weg of dichterbij) dat u met een goed gevoel in de kerk zit. 

We rekenen erop dat u bij klachten uw verantwoordelijkheid neemt en thuis 

blijft. 

 

We kijken vooruit naar de diensten van november en december. 6 november 

hopen we het Heilig Avondmaal te vieren, zoals gebruikelijk 

aan tafels op de eigen plek. 20 november is al weer de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar, ook wel de gedachteniszondag 

genoemd. In onze gemeente zullen dan Marie Machiela-de Jong 

en Tjisse Dijkstra worden herdacht. De familie zal eind deze 

maand een uitnodiging ontvangen. In deze dienst is er daarnaast 

ook ruimte voor  anderen die iemand willen gedenken. 

 

Als u op 16 oktober toevallig in de kerk was, hebt u 

kunnen horen hoe het koffiedrinken wordt geregeld. Er 

is twee keer per maand koffiedrinken. De eerste keer is 

altijd voor rekening van het MFC. Zij zorgen dan ook 

voor iets bij de koffie. De tweede keer (meestal de derde zondag van de 

maand) is het voor rekening van de kerk. Meestal zijn het de kosters die er-

voor zorgen dat er iets voor bij de koffie is. Deze zondag hebben we aan de  
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kerkgangers gevraagd of er iemand bereid is iets lekkers voor de 23e mee te 

nemen. Wie dat wilde, kon dat na afloop van de dienst aan de koster 

vertellen. Als u nou thuis zit en dit leest en dit ook graag eens zou verzorgen 

(iets kopen of bakken), dan kunt u dit altijd in de week voorafgaand aan de 

tweede keer koffiedrinken zeggen tegen de koster (van de maand). Hij laat 

zich graag verrassen. 

 

Nu op de gemeenteavonden is gebleken dat  de gemeenten van 

St. Anne en St. Jacob positief staan tegenover het beroepen 

van ds. Liesbet Geijlvoet als nieuwe predikant, is het zaak alle 

daarvoor bestemde papieren serieus door te nemen. Na enige 

tekstuele veranderingen wordt het een en ander in orde 

bevonden en kunnen de stukken meegenomen worden naar de vergadering 

van de combinatie die de volgende avond zal plaatvinden. U merkt het al: er 

wordt in dezen niet getreuzeld. Als alle stukken ook daar zijn behandeld en 

goedgekeurd, kunnen de handtekeningen worden verzameld (St. Anne, St. 

Jacob en Froubuurt). Dan kan de beroepsbrief aan de predikant worden 

overhandigd en wachten we vol vertrouwen haar antwoord af.  

Vanaf deze plek ook een woord van veel dank aan alle leden van de 

beroepingscommissie die zoveel energie en tijd hebben gestoken in het 

zoeken naar een nieuwe predikant.  

 

Omdat we toch vol vertrouwen zijn, gaan we nog even door op dit onder-

werp. Want… in deze vergadering brainstormen we alvast over de taken die 

de nieuwe predikant zou kunnen gaan uitvoeren. Er komt een mooi pakket op 

tafel te liggen dat t.z.t. als uitgangspunt voor het bespreken van het werkplan 

zal kunnen dienen. Voor het overige worden allerlei zaken genoemd die de 

kerken van de combinatie onderling moeten bespreken en afstemmen. We 

spreken af dat het heel belangrijk is om de samenwerking met een uitgesto-

ken hand in te gaan: wat hebben wij waar de ander wat aan kan hebben? Wat 

kunnen we zo organiseren dat het voor iedereen een win-win situatie wordt? 

Bovenal is het belangrijk om de gemeente te informeren en te raadplegen. 

Dat is naast tijd om elkaar te leren kennen, een voorwaarde voor elke vorm 

van samenwerking. 

 

Van Carien Mennegat-Zwaan, onze preekvoorziener, hebben we een al bijna 

compleet ingevuld preekrooster voor 2023 ontvangen. Ook vanaf deze plek 

willen wij haar heel hartelijk bedanken voor alle tijd en inzet in dezen. In de  
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volgende vergaderingen zullen we er verder naar kijken. Dan heeft ds. 

Liesbet Geijlvoet vast en zeker gereageerd op de beroepsbrief en is er op dat 

vlak duidelijkheid en kan er effectiever gekeken worden naar al geplande en 

nog te plannen activiteiten (speciale diensten) en personen (dienstdoende 

ouderlingen en predikanten). 

 

Maandag 14 november en maandag 12 december is er weer een vergadering 

en  beide keren betreft het een vergadering van de kleine kerkenraad die ten 

huize van de fam. Buurstra zal worden gehouden. 

 

Het is wat later dan gepland als we de vergadering sluiten en elkaar wel thuis 

wensen. 

 

Tine Meindertsma, scriba 

 

 

Verslag extra Gemeenteavond 

 

Vooraf hadden we niet kunnen bedenken dat er zoveel 

mensen naar de extra gemeenteavond zouden komen 

en dat zowel jong als oud zo vertegenwoordigd was. 

De kerkenraad en de beroepingscommissie tonen zich zeer verheugd over de 

opkomst en de warmte en betrokkenheid en willen jou/u hier heel erg voor 

bedanken! Het doet echt wat met je als je zoveel verbinding en enthousiasme 

voelt. Dat is wat kerkzijn zo mooi maakt. 

 

Op de extra gemeenteavond van 4 oktober waar 44 gemeenteleden (het aantal 

afmeldingen niet meegerekend) aanwezig waren - wat een opkomst! - heeft 

de beroepingscommissie kort verteld over hoe het één en ander in zijn werk 

is gegaan. De leiding van deze avond was in handen van Anna Kuik die in 

haar opening ons eraan herinnerde dat alle leden van het lichaam van Jezus 

belangrijk zijn. Ds. Joh. Bakker ging voor in gebed en bad voor openheid en 

vertrouwen. Daarna zongen we een lied dat ook op de eerste vergadering van 

de beroepingscommissie werd gezongen: psalm 136: 1 en 13. 

 

We waren nog maar juist begonnen of de nieuwe predikant kwam al binnen: 

ds. Liesbet Geijlvoet uit Leeuwarden met in haar kielzog haar echtgenoot die 

achterin de zaal een plaatsje zocht.  
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Voor wie er niet bij kon zijn even het volgende over de persoon van de 

nieuwe predikante: Liesbet Geijlvoet, 50 jaar, hoofdzakelijk werkzaam in 

twee streekgemeenten in de omgeving van Leeuwarden, een predikant die 

heel bewust zich heeft afgevraagd waar ze de Heer wil dienen: dat is dan wel 

in een streekgemeente of in gemeenten die de samenwerking zoeken. Dat 

gegeven heeft er voor gezorgd dat ze solliciteerde op de functie van predikant 

van de combinatie St. Anne (60%), St. Jacob (40%) en Froubuurt die als 

gemeente zonder eigen predikant graag wil mee doen waar het kan. 

Eigenheid van gemeenten is een groot goed en moet nooit verdwijnen vooral 

niet als er samengewerkt gaat worden, zo hoorden we.  

 

Nadat de beroepingscommissie haar uitleg had beëindigd, was het woord aan 

de nieuwe predikant. Ze stelde zich voor en vertelde aan de hand van enkele 

steekwoorden iets over zichzelf, haar gezin, haar roeping en hoe ze tegen het 

geloof en kerkzijn aankeek. Daarna was er ruimte voor vragen waar goed 

gebruik van werd gemaakt. 

Nadat de nieuwe predikant was vertrokken, is er schriftelijk gestemd. Dat 

was voor een aantal gemeenteleden lastig, omdat ze geen preek hadden 

kunnen beluisteren, iets wat ze wel gewend waren van de vorige keren. 

(Kandidaat-predikanten mogen alleen ‘op zicht’ komen preken als ze 

proponent (kandidaat zonder gemeente) of predikant met bijzondere 

werkzaamheden (zoals ds. Douwe Visser, ook zonder gemeente) zijn. Nu 

moest je je keuze maken op grond van uitleg en kennismaking en in 

vertrouwen dat de beroepingscommissie een weloverwogen beslissing had 

genomen. 

 

De uitslag was: 39 voor, 1 blanco en 5 tegen. Een overgrote meerderheid is 

voor. Wat onze gemeente betrof, kon er een beroep op haar worden 

uitgebracht. 

 

Toen pas keken we op de app hoe er in St. Anne was gestemd - eerder die 

avond was ook daar een extra gemeenteavond - en konden we verheugd  

Looft de Heer, want Hij is goed,   Aan de God des hemels zij 
trouw in alles wat Hij doet    eer en dank en heerschappij, 
Want Zijn goedertierenheid    Want Zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid.    zal bestaan in eeuwigheid. 
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vaststellen dat de stemming ook daar positief was. 

 

Dat konden we dan ook meteen aan de aanwezigen vertellen. Er klonk een 

luid applaus. Het door één van de gemeenteleden aangedragen lied ‘Wat de 

toekomst brenge moge’ werd dan ook uit volle borst meegezongen. 

 

Het door Anna uitgesproken ‘Wel thuis’ was in alle opzichten een ‘wel 

thuis’. 
 

 

 

Nagekomen bericht  

van de kerkenraad 

                                                 

De kerkenraad is verheugd u te 

kunnen meedelen dat ds. Liesbet 

Geijlvoet het beroep heeft 

aangenomen. 

Dit is dan ook hét moment om de 

beroepingscommissie van harte 

te bedanken voor hun motivatie, 

inzet en tijd.  

Ane Pieter Machiela had dat 

graag op de gemeenteavond al 

willen doen, zo vertelde hij  

zondag in de kerkdienst, maar 

het was hem in alle drukte  

helemaal ontschoten.  

Dus niet alleen van de 

kerkenraad maar ook van de hele 

gemeente een welgemeend “dank 

je wel.”   

 

Tine Meindertsma 

                                                                                             
Leeuwarden, 21 oktober 2022  

 
Geachte kerkenraden van de PKN 
gemeenten van st Annaparochie, st 
Jacobiparochie en Vrouwenparochie,  
 
Gister avond had ik het genoegen om met 
mijn man samen het bezoek te ontvangen 
van de afgevaardigden van jullie 
kerkenraden die mij een beroepsbrief 
overhandigden namens jullie gemeenten. 
We hadden een prettige ontmoeting en 
bespraken enkele gedachten over dit 
beroep. En na een prettig samenzijn heb ik 
mondeling dit beroep aangenomen. En nu 
wil ik door middel van deze brief dit 
beroep ook schriftelijk aanvaarden. Het 
verheugt mij erg om bij jullie een beroep te 
krijgen. Er is een positieve sfeer en 
vertrouwen naar een goede samenwerking 
met elkaar en mij. Dit maakt dat ik zo 
snel na het aanbieden van de beroepsbrief 
jullie antwoord. Hopend op Gods zegen 
spreek ik de wens uit dat wij zo samen een 
goede tijd tegemoet mogen zien. 
 
 Met een hartelijke groet Elizabet Geijlvoet 
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VAN DE DIACONIE  

 

Bijzondere collecten 

 

13 november - Collecte Kerk in Actie - Zending 

Zambia: Uitzending Thijs en Marike Blok 

In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De 

theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt 

kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als 

theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit uitgezonden. De 

predikanten die zij samen met hun Zambiaanse collega's opleiden, leveren 

een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de opleiding is ook 

aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids, 

manvrouwvraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en 

klimaatverandering. 

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

NL89ABNA 0457 457 457 o.v.v. collecte Najaarszending 

 

 

20 november - Collecte Protestantse Kerk - Pastoraat 

Samen gedenken in dorp of stadswijk 

De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland 

bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor 

wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw. 

Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn 

en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor 

is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar 

onderdeel van gemeente zijn. 

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

NL10ABNA 0444 444 777 o.v.v. collecte Pastoraat. 

 

 

27 november - Collecte voor de Bildtse minima 

Zie voor meer informatie pagina 15, 21 en 22 van dit Kerknijs. 

 

 

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

Hartelijk dank!  

Anneke Keizer-van Vaals 
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Kerstactie minima 2022 

Ook dit jaar wordt de kerstactie voor de minima gehouden en deze is dit jaar 

meer dan ooit nodig. In deze tijd van energiecrisis en het steeds duurder 

worden van het levensonderhoud is het goed dat de gezamenlijke kerken van 

het Bildt deze actie organiseren. 

Wij, als diaconie van Sint Jacob willen deze dan ook onder de aandacht 

brengen. In eerste plaats voor diegene die het nodig hebben maar daarnaast 

ook om de collecte die we houden op 27 november van harte bij u aan te 

bevelen. In het schrijven op pagina 21 en 22 staat duidelijk voor wie de actie 

bedoeld is. Kent u iemand die hier voor in aanmerking komt, dan kunt u 

eventueel zelf voor diegene het antwoordformulier invullen en opsturen.  

Voor vragen kunt u ook altijd bij de diaconie terecht.  

Als u nu 27 november niet in de kerk bent, maar toch een bijdrage wilt 

geven, dan kunt u dit ook overmaken op het banknummer van de diaconie 

van Sint Jabik. Dit nummer vindt u vóór in het Kerknijs. Maakt u het over 

onder vermelding van ‘actie minima’? Alvast bedankt. 

Vriendelijke groet van de diaconie 

 

OPBRENGST COLLECTES  

 

18 september   Zending                        €   76,50 

25 september   Vredesweek (Zending)       €   59,90 

 

  2 oktober    Israëlzondag                        €   36,50 

  9 oktober    Missionair werk                   €   38,90 

16 oktober    Zending                                 €   42,50 

16 oktober    Diaconie                                €   39,70 

Een goedhartig mens wordt gezegend, 

omdat hij zijn voedsel met de armen deelt. 
 

Spreuken 22:9 
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KERKELIJKE STAND 

De bloemengroet  

In de afgelopen tijd werd er bij de volgende mensen een 

bloemetje gebracht: 

 

Fam. S. Vellinga, Oosteinde 74 

Mw. I. de Groot, Oudebildtdijk 1115 

Fam. Y. de Haan, Georg van Saksenstraat 10 

Mw. T. Dijkstra-Klaver, Beuckelaar. kamer 25 

  

Mw. G. Veenstra-Schoorstra, Gerben van Tuinenstraat 47 

Dhr. J. Kooistra, Hofstraat 9 

Mw. E. Hoogerhuis-Jansen, Middelweg West 245 

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

Fam. W. Westra, Zuideinde 4 

 

Namens iedereen bedankt voor de bloemen en het bezoek. 

 

Hartelijke groet, Tietie Klaver 

 

Je bent Zijn kind      
Je mag je veilig weten     
Geborgen in Zijn trouwe Vaderhart   
Zo mag je leven      
VRIJ EN ONBEVANGEN     
Omdat Zijn liefde jouw bestaan omvat  
 
Je bent Zijn kind 
Een parel in Zijn ogen 
In Hem kom je pas werkelijk tot je recht 
Zo mag je stralen 
KLEURRIJK, LICHTRIJK SCHITTEREN 
Daar waar Hij jou in Zijn patroon heeft Ingelegd. 

  

 

 

T
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Bron: www.snelwenskaart.nl 

 

Verjaardagen 70+ 

  3 november 73 Mw. C. Schuiling-Dijkstra,  

Oosteinde 30, 9079LC 

  4 november 93 Mw. Sj. Houtsma-op de Hoek,  

    Saltryperlaan 1-107, 8861VD 

    HARLINGEN 

  8 november 83 Mw. H. Sijtsma-de Boer,  

Oudebildtdijk 831, 9079NE  

  8 november 77 Dhr. D. Buurstra, Georg van Saksenstraat 38, 9079KH  

  9 november 70 Dhr. G.W. Jensma, Oudebildtdijk 723, 9079NB 

 

11 november 85 Mw. A. Hemrica-Streekstra, Zuideinde 14, 9079LN  

11 november 74 Dhr. J. Hoitinga, Oudebildtdijk 1018,  

9075N  Westhoek  

12 november 72 Dhr. J. Wobbes, Eikenstraat 9-3,  

8924JA  Leeuwarden  

19 november 71 Mw. T. Klaver, Gerben van Tuinenstraat 30, 9079MJ 

 

28 november 71 Dhr. A. Sijtsma, Noordeinde 1 B 9079LK  

29 november 76 Dhr. J. Kooistra, Hofstraat 9, 9079MC  
 

 

 

Bedankt 1 

Beste gemeenteleden, 

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de belangstelling die we 

kregen bij het gedenken van ons zilveren huwelijksjubileum. De kamer staat 

vol bloemen, de vele kaarten die we hebben gekregen, telefoontjes, 

persoonlijke felicitaties, het kon niet op, we waren er stil van. Heel, heel erg 

hartelijk dank aan iedereen die aan ons gedacht heeft.  

Een warme groet van Luitzen en Wietske Dijkstra 

 

Bedankt 2 

Dag allemaal, Ik was gevallen en had mijn been gebroken. Dat werd zes 

weken zitten. Ondertussen zijn we acht weken verder en sta ik weer op beide 

benen. Zoveel die aan mij dachten; kaarten, bloemen, telefoontjes, bezoek.  

Bedankt, Gepke Veenstra 
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Beste allemaal, 
 
Over de Startzondag van 25/9 met 
thema: "Aan tafel, Levend water". 
Het was een feestelijke dienst 
voor jong en oud, een fijne 
gezamenlijke start van het 
komende seizoen.  
 

• De muzikale ondersteuning 
was van een blazersgroepje 
uit Nij Altoenae en Wieneke 
wist ons te verassen met 
prachtig pianospel. 

• Mw. Akkerboom ging ons 
voor ondertussen waren de 
kinderen met begeleiding 
bezig met een activiteit 
passend bij het thema. 

• Ieder kon een fles levend 
water mee naar huis nemen, 
en na afloop was er tijd om 
gezellig bij en na te praten. 

• Ook is er samen aan de 
oproep gehoor gegeven iets 
mee te nemen voor de 
weggeefkast van NWC De 
Opstap. 

• De liturgische schikking 
bestond uit een tafel vol 
bloemen door iedereen 
meegenomen, en is 
uitgedeeld aan mensen die 
het nodig hadden. 

 
Nu is het verder aan iedereen om 
Het Levende water door te 
geven... 
 
Hartelijk dank, namens de 
commis-sie eredienst: Tine 
Meindertsma, Hilly Meyer en Yda 
de Groot 

 

Avondmaal:  
Goddelijk priesterschap 
hersteld in jou! 
 
Met Goede Vrijdag gedenken we dat 
Jezus Christus voor onze zonden stierf 
aan het kruis, en ons door zijn dood 
verzoening bracht met God de Vader. 
Juist deze dag beseffen we de rijke 
betekenis van het avondmaal. Voor 
mensen die niet naar de kerk gaan, is 
het avondmaal vaak maar een 
raadselachtig gebeuren. Voor 
christenen is het echter een viering 
van de kern van het Evangelie: het 
nieuwe verbond met God, in het bloed 
van Jezus Christus.  
 
Betekenis avondmaal in de Bijbel 
Jezus stelde het sacrament van het 
avondmaal in tijdens de laatste 
Pesachmaaltijd die Hij met Zijn 
discipelen op aarde vierde. Dit plaatst 
het avondmaal direct in een bepaalde 
context, namelijk die van verlossing en 
bevrijding. Maar er is nog een ander 
aspect dat ons zou ontgaan, als we 
niet eerst keken naar Genesis 14:17-24. 
We lezen hier over een ontmoeting 
tussen Abram en een van de meest 
mysterieuze personages uit het Oude 
Testament: Melchizedek. De naam 
Melchizedek betekent ‘koning van 
gerechtigheid’. Ook lezen we dat hij de 
koning van Salem is, de 
oorspronkelijke naam van de stad 
Jeruzalem. Het woord Salem stamt 
rechtstreeks af van het Hebreeuwse 
woord shalom. Deze man is dus koning 
van gerechtigheid en koning van vrede. 

 
 

z.o.z. 
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Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het 
verslaan van Kedor-Laomer en de koningen die bij hem waren, naar het dal Sjave, dat is 
het tegenwoordige Koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en 
wijn; hij was een priester van God, de Allerhoogste. (Genesis 14: 17-18) 
In dit vers wordt voor de eerste keer in de Bijbel het woord priester gebruikt, een 
belangrijk Bijbels thema. Wanneer zo'n thema voor de eerste keer in de Bijbel 
voorkomt, legt dat de basis voor alles wat er later nog over wordt geschreven. Deze 
ontmoeting met Melchizedek toont ons dus het basisconcept van Bijbels 
priesterschap. 
 
Abram heeft hier een ontmoeting met twee koningen: de koning van Salem en de 
koning van Sodom. Twee steden met twee verschillende associaties en zeer 
verschillende bestemmingen! In zeker opzicht wordt Abram hier geconfronteerd met 
een keuze. En hij zegende hem en zei: Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, 
Die hemel en aarde bezit! En geloofd zij God, de Allerhoogste, Die overgeleverd heeft uw 
tegenstanders in uw hand! En Abram gaf hem van alles een tiende deel. De koning van 
Sodom zei tegen Abram: Geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. 
(Genesis 14:19-21) 

 
De koning van Sodom zei als het ware: 'Je hebt mij, mijn volk en mijn bezittingen 
gered. Uiteraard wil je daar een vergoeding voor hebben. Ik ben tevreden als ik alleen 
maar mijn mensen mag houden, en ik zal je al het andere geven.' Maar Abram zei 
tegen de koning van Sodom: Ik zweer bij de HEERE, God, de Allerhoogste, Die hemel en 
aarde bezit, dat ik niets, van draad tot schoenriem toe, ja, niets van alles wat van u is, zal 
nemen, zodat u niet kunt zeggen: Ik heb Abram rijk gemaakt. Verre daarvan! Alleen wat 
de knechten gegeten hebben, en het deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, 
Aner, Eskol en Mamre; laten die hun deel nemen! (Genesis 14:22-24) 
Abram wees het aanbod van de koning van Sodom resoluut af. Hij aanvaardde wat 
Melchizedek aanbood, maar weigerde wat de koning van Sodom hem aanbood. 
 
In Hebreeën 7 lezen we meer over de aard van Melchizedeks priesterschap en over 
de verschillen met het priesterschap naar de orde van Levi. De schrijver vertelt ons 
bovendien dat Jezus geen priester is naar de orde van Levi, maar naar de orde van 
Melchizedek. Onthoud dat het priesterschap van Melchizedek het oorspronkelijke 
priesterschap vormt. Het priesterschap van Levi, dat pas werd geïntroduceerd onder 
de wet van Mozes, was een priesterschap van een lager niveau. Wie de voorschriften 
van het Levitische priesterschap bestudeert, ziet dat Levitische priesters het volk van 
God niets konden aanbieden dat de mensen niet eerst zelf aan hen hadden 
geschonken. Maar Melchizedek bood Abram iets aan wat Abram nooit zelf had 
geschonken aan Melchizedek. De koning van Sodom bood Abram iets aan – namelijk 
de buit van de strijd – wat Abram eerst zelf had verkregen. Dit wees Abram echter 
radicaal af. 
 

Volgens Hebreeën 7 konden Levitische priesters dienen zolang zij leefden; er waren 
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dan ook veel priesters en zij brachten voortdurend offers, zonder dat die ooit definitief 
afrekenden met het probleem van de zonde. Maar Jezus, als Hogepriester naar de 
orde van Melchizedek, is nadat Hij één eeuwigdurend offer voor de zonde heeft 
gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de Allerhoogste (zie Hebreeën 10:14). 
Levitische priesters stonden altijd, omdat hun taak er nooit op zat. Er was nooit een 
laatste, definitief offer gebracht. Maar Jezus ging wél zitten, omdat Hij een eeuwig 
offer voor de zonden had gebracht. Hij zou nooit opnieuw een offer hoeven brengen, 
want het was volbracht. En het offer dat Hij bracht, was Hem voorheen niet 
geschonken door mensen. Het was Zijn eigen offer aan de mensen. 
 
Avondmaal in het Nieuwe Testament 
Met deze achtergrond in gedachten lezen we nu in Mattheüs 26:26-29 de beschrijving 
van het avondmaal des Heren: En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen 
Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is 
Mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: 
Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor 
velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht 
van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in 
het Koninkrijk van Mijn Vader. 
 
Wat betekent het dat Jezus het brood en de wijn nam en dit aanbood aan Zijn 
leerlingen? Dit waren precies dezelfde elementen als die de Koning van Salem, 
Melchizedek die tevens priester was(!), aanbood aan Abraham. In feite zei Jezus hier: 
'In Mij zien jullie het priesterschap van Melchizedek terugkomen. Het was afwezig 
gedurende de periode dat de wet het verbond belichaamde. Maar onder het nieuwe 
verbond wordt het priesterschap van Melchizedek hersteld.' 
Het is veelzeggend dat Melchizedek zowel koning als priester was. Onder de wet van 
Mozes waren het koningschap en het priesterschap strikt gescheiden. Zij konden zelfs 
niet verenigd worden, want priesters moesten afstammen van Levi en de koning 
moest uit de stam Juda komen. Een koning kon nooit priester zijn en een priester nooit 
koning. Maar toen Jezus opstond bij het laatste avondmaal en de wijn en het brood 
aanbood, zei Hij daarmee: 'Hier is het priesterschap van Melchizedek opnieuw 
ingesteld. Ik ben een priester, niet naar de orde van Levi, maar naar de orde van 
Melchizedek.' En door die daad stelde Jezus het nieuwe verbond in Zijn bloed in. 
 
Gods verbond met ons 
In 1 Korinthiërs 11:25 herinnert Paulus ons aan Jezus’ instelling van het avondmaal: 
Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze 
drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot 
Mijn gedachtenis. Met het avondmaal maken we zichtbaar dat Jezus Christus, de Zoon 
van God, stierf en Zijn bloed voor ons vergoot. Iedere keer dat we dat doen, doen we 
het in herinnering aan Hem. God wil dat we nooit vergeten dat Jezus voor ons stierf als 
zondaars. Het kruis is de demonstratie van Gods liefde voor ons! 
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Kerstactie voor de minima 2022 
 

Met ingang van 1 januari 2018 is de 

Gemeente ‘Het Bildt’ samen met die van 

Menaldumadeel, Franekeradeel en 

(gedeeltelijk) Littenseradeel overgegaan 

in Gemeente Waadhoeke. 

 

Als gezamenlijke kerken hebben we 

besloten de kerstactie voor minima ook 

in 2022 te organiseren.  Deze actie is 

echter alleen bestemd voor bewoners die 

binnen de gemeentegrenzen van onze 

voormalige gemeente Het Bildt wonen, 

onafhankelijk van het feit of zij wel/niet 

lid zijn van een kerkelijke gemeente. 

 

Als u tot één van de volgende 

categorieën behoort en zelfstandig 

woont in de voormalige gemeente Het 

Bildt dan komt u voor een bijdrage in 

aanmerking als;  

 

1. U alleenstaand bent, zelfstandig  

woont en 21 jaar of ouder bent en 

geen student.  Uw netto 

maandinkomen bedraagt € 1102,- 

of minder. 

2. U een éénoudergezin bent met een 

 netto maandinkomen van € 1102,- 

of minder. 

3. U een echtpaar vormt of samen- 

wonend bent (met of zonder 

kinderen) met een netto maand-

inkomen van € 1575,- of minder. 

4. u alleen een AOW-uitkering 

(zonder extra pensioen) geniet. 

z.o.z. 

 

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon 
niet gespaard maar voor ons allen 
overgegeven heeft, ons ook met Hem 
niet alle dingen schenken? Romeinen 
8:32 
 
Voel je je klein, schuldig en zondig 
en worstel je met je zelfbeeld? 
Gebruik dan vaak het avondmaal – 
dat mag, er staat immers: zo dikwijls 
als u die drinkt... Er staat niet: 'zo 
zelden…' Op die manier sta je heel 
vaak stil bij Jezus die stierf voor 
jouw zonden, waarmee Hij jou een 
heilige, Koninklijke priester heeft 
gemaakt in Zijn nieuwe verbond. Dat 
zal je genezen. 
De achtergrond van de instelling 
van het avondmaal is dus niet alleen 
de verlossing en bevrijding, maar 
ook het opnieuw instellen van het 
priesterschap van Melchizedek, de 
eerste hogepriester die tevens 
Koning was van Gerechtigheid en 
Vrede. 
 
In Jeruzalem staat al vele eeuwen 
geen tempel meer en er is geen 
priesterorde meer om offers te 
brengen. Maar dat alles is niet erg, 
als we beseffen dat Jezus Christus 
onze Hogepriester is in eeuwigheid! 
De volgende keer dat je avondmaal 
viert, bedenk dan dat je eet en 
drinkt om deel te hebben aan Zijn 
koninklijk priesterschap. Als priester 
offeren we onszelf als een levend, 
heilig en God welgevallig offer, om 
als Koning Zijn autoriteit te vestigen 
in ons leven en in onze omgeving! 
 

 

Bron:www.derekprince.nl/bijbelstudies/b

etekenis-van-het-avondmaal/ 
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Als u een bijdrage wilt ontvangen moet u dit vóór 1 december as. kenbaar maken 
door het onderstaande antwoordstrookje in te vullen en op te sturen.  
 
Als u onder één van de hiervoor genoemde categorieën valt en u aanmeldt om een 
bijdrage te ontvangen dan gaat u tevens akkoord met het registreren van uw 
persoonlijke gegevens. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en 
na gebruik vernietigd.  
 
Behoort u niet zelf tot één van de genoemde categorieën, maar kent u misschien 
mensen die voor een bijdrage in aanmerking komen, geef hen dan een tip door ze 
bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie te geven. 
 
Het doet ons ook goed om te ervaren dat zowel particulieren als bedrijven deze 
actie elk jaar een warm hart toedragen en geld geven waardoor dit initiatief 
mogelijk wordt gemaakt. Daarom vragen wij opnieuw aan mensen die het qua 
inkomen wat beter hebben in onze samenleving om ons te helpen deze actie ook 
dit jaar weer tot een succes te maken. Nadrukkelijk wordt ook bedrijven gevraagd 
een handje te helpen.  
 
Steun onze actie door uw bijdrage te storten op (IBAN) bankrekening: 
NL21RABO 0 1498.80.294 van de Diaconie Protestantse Gemeente  te St. 
Annaparochie o.v.v. ‘Kerstactie minima’.  
 
Met z’n allen kunnen we er voor iedereen een mooi Kerstfeest van maken. 
 
Antwoordstrook s.v.p. langs de lijn afknippen en vóór 1 december sturen naar 
Diaconaal Team Protestantse Gemeente, Van Harenstraat 67,  9076 BT St. Anne. 
 
 
 

Naam: 

Adres: 

Postcode/woonplaats: 

 
 
Ik val onder categorie:   1 2 3 4  (graag omcirkelen) 

Ik moet met …. (aantal) volwassenen rondkomen van 1 minimum inkomen. 

Ik heb …. (aantal) minderjarige inwonende kinderen. 
 

 



[23] 

 

  

Heeft de kerk nog toekomst, nu jongere  

generaties massaal lijken af te haken? 
Zanger en presentator Elbert Smelt (38) hervond zijn  

liefde voor 'het instituut', en ziet dat ook bij veel  

generatiegenoten gebeuren. 

 

Elbert Smelt is presentator en leadzanger van de 

 wereldmuziekgroep Trinity. Voor de EO maakt hij  

sinds ruim een jaar de podcast 'Kerk en ik'. In zijn  

maandelijkse column voor Petrus doet hij verslag van zijn persoonlijke zoektocht. 

 

'Nog even snel de baby op bed leggen hoor!' roept Elbert Smelt uit het bovenraam, als de bel 

gaat. Al snel zwaait hij met een brede glimlach de voordeur open. Het is een zeldzame vrije 

ochtend in een drukke septembermaand, waarin hij een nieuwe kersttour met zijn band Trinity 

voorbereidt, verschillende programma's bij de EO maakt, en ondertussen met zijn gezin een 

belangrijke spil is in een woonvorm in de Amsterdamse Bijlmer, waar dakloze moeders en hun 

kinderen een tijdelijk thuis vinden. 

Een van de programma's waar Elbert intensief mee bezig is, is de podcast 'Kerk en ik'. Het is een 

podcast die grote vragen over de toekomst van de kerk aan de orde stelt, maar zich tegelijkertijd 

laat beluisteren als een persoonlijke zoektocht. "Toen ik als presentator gevraagd werd, dacht ik 

eerst: waarom ik? Ik ben helemaal geen theoloog. Maar de vraag kwam omdat ik persoonlijk 

zoekend ben als het gaat om de kerk, en daarin ben ik toch een soort representant van mijn 

generatie." 

 

 
 

Een zin die in elke aflevering terugkomt, is: 'Ik kan niet met en niet zonder de kerk.' Wat 

betekent dat? 

"Toen ik aan deze podcast begon, voelde ik een behoorlijke allergie ten opzichte van de kerk als 

'instituut', met al haar tradities en soms ook ballast. Tegelijkertijd - en dat ervaar ik steeds 

sterker - heeft ook mijn generatie een grotere groep nodig, een 'wij'. Een club waar je sowieso bij 

hoort, wie je ook bent en wat je ook presteert. Een plek waar je onuitputtelijke liefde kunt 

vinden, waar je mag leven uit genade, waar je fouten mag maken. Dat is bevrijdend in een 

wereld waar we steeds genadelozer voor elkaar zijn, waar we elkaar om het minste of geringste 

affakkelen."       

 

Ben je die waarde sterker gaan beseffen door de gesprekken die je voor 'Kerk en ik' hebt 

gevoerd?  

 

 

“De kerk is een van de weinige plekken waar mensen van allerlei generaties 
bij elkaar komen, dat moeten we koesteren.”                                                                                                         

 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/kapelletje/
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"Ja, enorm. Ik voel me best vaak op mijn nummer gezet door de mensen die ik interview. Mijn 

generatie heeft heel goed geleerd om vragen te stellen vanuit individualiteit en authenticiteit, 

maar we blijken slecht in staat om ons te voegen naar een traditie en vaste gebruiken, om een 

gebedsleven te onderhouden. En dan komen we er vroeg of laat achter dat er in de praktijk niks 

terechtkomt van al onze goede plannen en individualistische, super-authentieke ideeën. Je redt 

het gewoon niet alleen, je hebt dat instituut heel hard nodig. Zeker als je een gezin krijgt, en je je 

kinderen iets over God wilt meegeven. Daarom heb ik mezelf een tijdje geleden streng 

toegesproken: dat eeuwige 'zoeken', daar heeft niemand wat aan. Durf nu eens te kiezen, durf 

ergens thuis te komen. Dat bleek eigenlijk heel bevrijdend te zijn. Ik kan nu weer een 

'thuisgevoel' ervaren bij heel verschillende kerkelijke tradities uit mijn jeugd, zowel bij 

orgelmuziek als bij Opwekkingsliederen." 

 

Zie je die terugkeer naar 'het instituut' ook terug bij generatiegenoten? 

"Ik zie dat steeds meer jonge mensen de kerk en de kerkelijke traditie opnieuw leren waarderen. 

Er zijn bijvoorbeeld veel mensen die bewust kiezen voor een kerk vanwege de schoonheid van 

een bepaalde liturgie. Tegelijkertijd zie ik ook generatiegenoten die ervoor kiezen om vast te 

houden aan het 'zoeken'. Het gevaar is dat je dan blijft hangen in een bepaald cynisme, dat je 

jezelf aan de zijlijn plaatst. 

Sommige jonge predikanten durven dat trouwens heel goed te benoemen: 'Dat geaarzel en 

getreuzel, het met één been buiten de kerk staan, daar heeft niemand wat aan. We moeten het 

samen doen. Dus durf te kiezen!'" 

 
 

 
 

 

In de podcast komen verschillende thema's langs, van 'Geloven als een millennial' tot 'De kerk 

als community'. Met welk thema zijn jullie nu bezig? 

"Ik heb net een serie gesprekken gevoerd over 'Muziek in de kerk', een onderwerp dat eigenlijk 

iedereen wel raakt. In de kerk is over niets zoveel discussie als over muziek! Dat heb ik als tiener 

zelf meegemaakt: mijn 'herrie-bandje' zorgde voor flink wat gedoe in de kerk. 

Ik vind het mooi wat Nynke Dijkstra hierover zei: we hoeven conflicten over muziek niet te 

mijden, maar kunnen die juist aangrijpen als een kans om met elkaar in gesprek te gaan over ons 

geloof. Ook intergeneratief! We gaan er altijd maar vanuit dat we weten hoe de ander denkt. 

'Ouderen denken zo over jongeren' en 'Jongeren denken zo over ouderen'. Terwijl we zouden 

moeten checken: klopt dat wel? De kerk is een van de weinige plekken waar mensen van allerlei 

generaties bij elkaar komen, en dat wordt steeds unieker. Dat zouden we moeten koesteren." 

 

 

Beluister alle afleveringen van de podcast 'Kerk en ik' via eo.nl/kerkenik. 

 

 

"Ik zie dat steeds meer jonge mensen de kerk opnieuw leren waarderen.” 

https://www.eo.nl/podcasts/kerk-en-ik
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 "Solidariteit en gerechtigheid leveren meer warmte dan                                                        
                  goedkoop gas.” Ds. René de Reuver 

 
Reflecties van scriba en preses bij actualiteiten in kerk & samenleving. 

We gaan collectief verarmen. Om de energiecrisis kan niemand heen. Het was al 
duidelijk dat energiebesparing belangrijk is om de aarde voor iedereen leefbaar te 
houden. 
 
Daarnaast krijgt iedereen nu te maken met forse prijsverhogingen door de 
gestegen inflatie, mede door de duurdere energie. Dat geldt voor mensen thuis 
maar dat geldt ook in de kerk. Met de stijgende kosten groeit ook de armoede. Hoe 
gaan we hiermee om? 
 
Solidariteit nodig 
De huidige situatie brengt grote onzekerheid met zich mee. Die onzekerheid raakt 
ook mij. Hoe hoog wordt mijn energierekening? En hoeveel geld ben ik straks kwijt 
aan boodschappen? Hoe krap wordt mijn budget? Maar ondanks deze persoonlijke 
vragen probeer ik - uitgedaagd door het evangelie - niet alleen aan mezelf te 
denken, maar me vooral af te vragen wie er harder geraakt wordt dan ikzelf. Deze 
solidariteit is volgens mij hard nodig in deze tijd om ervoor te zorgen dat we goed 
samen kunnen leven. 
 
Kloof arm-rijk 
De energiecrisis vergroot namelijk de kloof tussen arm en rijk. Internationaal, 
doordat de prijzen worden opgedreven door de hoogste bieder. Hierdoor komen 
landen met minder koopkracht letterlijk in de kou te staan. Maar ook in Nederland 
vergroot het de kloof. Juist mensen met een kleine portemonnee kunnen de 
klappen van de stijgende prijzen minder goed opvangen.  
Geloven in delen 
De stijgende prijzen brengen het gesprek over energiearmoede en duurzaamheid in 
een stroomversnelling. Plotseling gaat het niet alleen over keuzes op basis van onze 
waarden, maar zijn zij een financiële noodzaak geworden. Juist daarom komt het 
nu aan op gedeelde waarden als solidariteit, gerechtigheid en barmhartigheid voor 
mensen, ja voor de hele schepping. 
 
Appèl 
De kerk staat voor forse opgaven. Allereerst diaconaal. Steeds meer mensen 
dreigen in armoede te vervallen. Zijn zij in beeld? Hebben we in het vizier hoe zij 
geholpen kunnen worden? Het doet een appèl op alle gelovigen om juist in  
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30 oktober    Majoor F. v.d. Werf   Leeuwarden 

 

  6 november   Evangelist  D. Wolbers   Franeker 

13 november   Ds. P. Speelman    Folsgeare   

20 november - voleinding   Ds. J.van Olffen    Menaam 

27 november - 1e advent   Majoor  Freek v.d. Werf   Leeuwarden 

 

Uitzendrooster Radio Eenhoorn   

De uitzending begint om 9.30 uur.  

Vanuit de studio in Menaam. 

 

moeilijke tijden solidair met elkaar te zijn. Ook nu we zelf na moeten denken hoe de 
rekeningen betaald kunnen worden, mogen we anderen niet vergeten.  
 
Crisis als kans 
Hiernaast is het de uitdaging om het eigen huishoudboekje van de kerk op orde te 
houden. Hoe ga je om met de verwarming van kerkgebouwen? Is dit het moment 
om in te zetten op energiebesparende duurzame investeringen? Of, heel snel en 
praktisch: om samen te gaan kerken, zodat er op zondag maar één gebouw 
verwarmd hoeft te worden? Wie weet is deze crisis een kans om de zegen van 
samen kerk-zijn concreter te ervaren. 
 
Samen delen concreet maken 
Als derde heeft deze crisis ook de uitdaging in zich om samen delen op een ander 
vlak heel concreet te maken. De kerk heeft al heel lang en breed ervaring met hulp 
aan mensen die wat extra’s kunnen gebruiken. Veel gemeenten zijn betrokken bij 
de plaatselijke voedselbank. Of neem een voorbeeld aan het initiatief van ds. 
Robert Stigter om juist in deze tijd als kerk een warm(t)emaaltijd te organiseren 
voor mensen die letterlijk en figuurlijk wel wat warmte kunnen gebruiken.  
 
Energie en duurzaamheid 
Het is duidelijk: geld is helaas de grootste drijfveer in de wereld. Steeds meer zien 
we de keerzijde van de door vrije markt en geld gedreven neoliberale doctrine. 
Door schade en schande ontdekken we hoe fundamenteel waarden als solidariteit, 
gerechtigheid en respect voor Gods schepping zijn.  
Juist de kerk zou moeten laten zien dat andere principes leidend zijn. Solidariteit en 
gerechtigheid mogen wat kosten. Dat levert misschien geen financiële winst op, 
maar wel een betere samenleving. 
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wanneer    wie       kerkenraad 
 

30 oktober    P. Knijff     Protestants 

 

  6 november   Tj. Lolkema    Protestants 

13 november - avondmaal Ds. F. Visser-van Enkhuizen Nij Altoenae 

20 november   Ds. H.J. Delwig    Vrije Evang. 

27 november - 1e advent M. Elzenga    Vrije Evang. 

 

 

Diensten Beuckelaer,  

Sint Annaparochie  

 

 

Ontmoetingsochtend voor vrouwen  
 

in de Skúl te St. Annaparochie 

        op dinsdag 15 november 2022 

van 9.30 – 11.30 uur  

 

Wij nodigen u/jou van harte uit voor deze ontmoetingsochtend.  

Inloop vanaf 9.15 uur, koffie/thee staan klaar.  

 

Het doel van deze ochtend is om mét elkaar en náár elkaar te luisteren, te 

praten, veel en fijn met elkaar te zingen om zo elkaar te bemoedigen en op te 

bouwen in het geloof. 

Meinsje Wijma uit Leeuwarden zal deze ochtend een inleiding houden. 

Dit zal ze doen aan de hand van haar schilderijen en haar boeken. 

Thema voor deze ochtend is gelijk aan de titel van haar 2de boek, nl. ‘U ziet 

mij’. Ook is er gelegenheid om kaarten van haar schilderijen te kopen. 

 

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. 
 

 

Deadline voor het Kerknijs van december/januari is 20 november. 
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