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KERKELIJKE ADRESSEN 

 

Pastoraat      Ds. Joh. Bakker, Stiens 

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

hebben aan een gesprek, of als er bijzonderheden zijn die u graag wilt delen, 

dan is hij bereikbaar op telefoonnummer: 058-8446326. 

 

Scriba     T. Meindertsma, tel. 491882 

      meindertsma.tine@gmail.com  

Bezoekwerk      H. de Haan-Bilker, tel. 491759 

           hannekebilker@hotmail.com  

Ledenadministratie en  K. Braaksma, tel. 491882 

boekhouding     adm.pkn.sintjacob@gmail.com 

 

Koster  december   Willem Beimers, tel. 491705 

  januari   Brand de Haan, tel. 491856 

  

Rekeningnummers 

Protestantse Gemeente  NL43 RABO 0151 3856 29 

Diaconie en Zending   NL91 RBRB 0791 6372 20 

Collectebonnen     NL62 RBRB 8835 8415 34 (nieuw nummer) 

via Douwe de Haan  06 38471864 

 

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  

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 december 
 

 

27 november  

1e advent 

11.00 uur  

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. A. Elverdink, Raerd/Foudgum 

B. Koopal 

Actie Bildtse minima 

   

  4 december 

2e advent 

koffiedrinken 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. L. Adema, Metslawier 

D. Wijbenga 

1e Werelddiaconaat, 2e Kerk 

11 december 

3e advent 

koffiedrinken 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Dhr. J.H. Helfferich, Oude Bildtzijl 

L. Buurstra 

1e Binnenlands diaconaat, 2e Kerk 

18 december 

4e advent 

11.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Ds. Joh. Bakker, Stiens 

D. de Haan 

1e JOP, 2e Kerk 

24 december 

kerstnachtdienst 

21.30 uur m.m.v. 

m.m.v. 

Oud. van dienst 

Collecte  

Ds. P. Beintema, Dokkum 

Chr. Bildts Mannenkoor 

B. Koopal 

voor de onkosten 

25 december 

1e kerstdag 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Dhr. P. Glas, Ens - kerstcommissie 

T. Meindertsma 

Kinderen in de knel 

26 december 

2e kerstdag 

Geen dienst   

31 december 

oudjaarsdag 

leesdienst  

19.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Douwe de Haan 

E. de Groot 

Kerk 

 

 

 

 De diensten van januari vindt u op de laatste pagina van dit Kerknijs. 
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KINDERKERK  

 

Zondag 27 november begint het adventsproject.  
4 weken lang bereiden we ons voor op de geboorte van 
Jezus! Kom jij ook? 
 
 

27 november - 2 Samuël 11:14-
27 (Matteüs 1:1-17)  
Sita Buurstra – Kom erbij!  

In de adventstijd lezen we over de ‘voormoeders’ van Jezus. 

Vandaag gaat het over Bathseba, de vrouw van Uria. Koning 

David zorgde ervoor dat Uria omkwam in de strijd, zodat hij 

zelf met Bathseba kon trouwen. Uiteindelijk werd zij de 

moeder van koning Salomo.  

 

 

4 december - Ruth 4:13-17 

(Matteüs 1:1-17)  

Liesbeth Buurstra - Waar kom je vandaan? - In de 

adventstijd lezen we over de ‘voormoeders’ van Jezus. 

Vandaag gaat het over Ruth. Zij is een jonge vrouw uit het 

land Moab, die met haar schoonmoeder Naomi meegaat 

naar Bethlehem. Daar trouwt ze met Boaz. Ze krijgen een 

zoon die uiteindelijk de grootvader van koning David zal zijn.  

 

 

11 december - Jozua 6:22-25 (Matteüs 1:1-17) 

Yda de Groot - Deze kant op! - In de adventstijd lezen we 

over de ‘voormoeders’ van Jezus. Vandaag gaat het over 

Rachab, de vrouw uit Jericho die twee verspieders uit het 

volk Israël hielp ontsnappen. Toen Jericho verwoest werd, 

werden Rachab en haar familie gered en gingen ze bij het 

volk Israël wonen. 

 

 

18 december - Genesis 38:(1) 24-30  

Klaske Faassen-Buma - Wie ben jij?  

In de adventstijd lezen we over de ‘voormoeders’ van Jezus. Vandaag gaat het over 

Tamar, de eerste vrouw die door Mattheüs genoemd wordt. Zij is de schoondochter  
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van Juda, één van de broers van Jozef. Haar man sterft 

zonder dat zij kinderen heeft. Volgens de gebruiken van 

die tijd zouden de broers van haar man een kind bij haar 

moeten verwekken, maar dat gebeurt niet. Door zich 

voor te doen als prostituee krijgt ze alsnog een kind – van 

haar schoonvader Juda. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

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 bijna december.  

Dus even een herinnering om de door toegezegde bijdrage  

voor dit jaar over te maken. 

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

Zendingscommissie? 

 

Alvast dank!! 

 

 

 

25 december, 1 en 8 januari geen kinderkerk 
 
15 januari - Johannes (1:29–)2:1-11 - Evelyn Beimers 
22 januari - 1 Korintiërs 1:(1)4-17 - Liesbeth Buurstra 
29 januari - 1 Korintiërs 1:18:31 - Yda de Groot 
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TER OVERDENKING  

 

Ere en vrede 

“Eer aan God in de hoogste hemel, en vrede op aarde  

voor alle mensen die hij lief heef.t” (Lucas 2:14) 

 

De eerste zang voor het Kind van Bethlehem komt uit de 

hoge. Het is een lied dat over de velden klinkt. Velden van Efrata, waar 

David als jongen al zwierf. De zangers van het lied zijn hemelboden, engelen 

dus. Zij komen de boodschappers aan de herders begeleiden en bemoedigen. 

Die herders in het veld hebben als eersten de woorden van het lied opge-

vangen. Ze hebben er kracht uit geput om op zoek te gaan naar het Kind. 

Gelet op de inhoud van de engelenzang valt ons dit op: Er zijn twee woorden 

die er uitspringen, namelijk ere en vrede. Ere komt God toe. Hij is de 

Machtige en Barmhartige. Zijn liefde gaat uit naar mensen op aarde. Die 

mensen, die vaak zo weinig aan hun God denken, komen nu in aanraking met 

Zijn heil, dat voor hen is bestemd en dat zo wordt omschreven: Vrede op 

aarde. Hoe is het mogelijk. 

 

De wereld is vol onheil en onvrede. De kerstzang klinkt in bezet gebied. De 

Romeinse heerschappij is in alle delen van de samenleving voelbaar. En toch: 

Er komt van Godswege een Kind in deze wereld. Dat Kind is voorbestemd 

om vrede te stichten: Vrede tussen God en mens en tussen mensen onderling. 

Verzoening staat in zijn programma en dat programma is wereldomvattend. 

Mensen worden het voorwerp van zijn liefde. Zij zullen niet alleen op vrede 

hopen, maar die ook ontvangen. Hoe groot is deze God in de hoge.  

 

Daarom mensenkinderen: Geef Hem de ere die Hem toekomt. Alles wat 

adem heeft, love de Here. Zijn naam is groot en zeer te prijzen. Ere aan deze 

God. Hij laat in onze Here Jezus Christus Zijn menslievendheid zien. Hij ziet 

naar ons mensen om en roept ons op om vrede te stichten als mensen die Hij 

liefheeft. Hier wordt een brug geslagen tussen hemel en aarde. Ere en vrede 

kunnen in de engelenzang er alleen uitspringen omdat boven alles uit de 

naam van God staat. Die naam is onze eer en onze vrede. Willen wij straks 

echt – via de voorbereidingstijd van advent – kerstfeest vieren, dan moeten 

wij Hem als onze Heilbrenger eren.  

Dankzij Hem is er eer en vrede op aarde. Wij danken U, o liefde groot: 

Christus is gekomen. Kind van God, Kind onder ons, Kind van Bethlehem. 

Eer en vrede voor eeuwig.  
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En het geschiedde in de nacht der nachten 

dat er een kind ter wereld werd gebracht 

in Bethlehem, Gods antwoord uit den hoge 

om alle leed en lijden te gedogen, - 

een licht dat schijnt voor alle volken in die nacht 

als Woord dat sterker is dan alle machten.  

Tussentijds lied 128:5 

 

ds. Johannes Bakker 

  

 

Kerstnachtdienst 

24 december 2022 

 

21.30 uur 

Groate Kerk Sint-Jacobiparochie 
 

voorganger ds. P. Beintema, Dokkum 

m.m.v. Het Bildts Mannenkoor 
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VAN DE KERKENRAAD  

 

 

Van de kerk, voor u. Veel leesplezier! 
 
Het thema van de adventskalender die u bij dit Kerknijs aantreft is 
‘Aan tafel - plek voor iedereen’. Met kerst komt  God ons heel nabij door 
de geboorte van Jezus.  Hij nodigt ons ook nu nog elke dag uit om dicht 
bij Hem te leven, en deel uit te maken van de gemeenschap die Hem 
volgt. In Zijn nabijheid mag je je gezien en  geborgen weten, aan Zijn 
tafel is plek voor iedereen. 
 
Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met  liederen, gebeden en 
citaten. Zo komen we iedere dag  een stapje dichter bij kerst. 
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EVEN VOORSTELLEN 

 

Aan mij de vraag om mij voor te stellen in de kerkbladen. Omdat ik op 15 

januari, in een feestelijke intrededienst verbonden zal worden aan de PKN 

gemeenten op het Bildt.  

 

Voor het kennismaken in de ledenvergaderingen had ik wat steekwoorden 

opgeschreven. En die zijn ook heel geschikt voor dit ‘stukje’. Maar misschien 

eerst een woordje vooraf, voordat ik de steekwoorden die ik op papier had 

gezet bij de kennis-making in de Bining en in ‘t Beerdhuus zal toelichten.  

 

Mijn naam is Elizabet Geijlvoet, roepnaam Liesbet. En zo mag je me ook 

noemen. Ik ben 52 jaar oud en 25 jaar werkzaam in de kerk. En zoals ik in St. 

Jabik ook al zei, ook 25 jaar samen met mijn man Kamal Khouja. We hebben 

samen twee kinderen, Rojda en Hozan van 15 en 13 jaar. Mijn man komt uit 

Koerdistan in Syrië. In huis spreken we meerdere talen: Koerdisch, Hollands 

en soms Duits en Fries als iemand een ‘toets’ heeft op school. Maar dat is een 

grapje natuurlijk. Ik kom zelf uit Heerenveen. 

En ik versta goed Fries, en kan het ook spreken. 

Maar we hebben vooral Luwwadders in de 

familie. Dus mijn uitspraak is niet zo best. Wij 

wonen zelf nu ook in Leeuwarden, omdat mijn 

huidige gemeenten van Reduzum en Ingwert 

geen pastorie beschikbaar hadden. Dan lijkt het 

cirkeltje rond, terug in Ljouwert.  Maar het Bildt 

had ik niet kunnen bedenken. Dat ik nu in dit 

mooie land achter de Waddendijk mag werken. 

Dit landje dat we zo goed kennen uit onze tijd in 

Franeker. 

 

Waddendijk: Dat is het eerste woord. Wij, ik en 

mijn man, hebben een verbondenheid met de 

Wadden. Vanuit Franeker gingen we vaak even 

naar de dijk bij Sexbierum. Veel vakanties op 

een eiland,  vroeger veel bezoekjes aan mijn  
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vader die aan de Dollard ging wonen in Ost-Friesland. En van de zomer 

omtrekkende bewegingen op de fiets om het hier op het Bildt eens te 

verkennen. Er gaat niets boven dit mooie landschap, zeg nu zelf. Het Bildt is 

een soort Friesland, met een Hollandse polder inslag, gemengd met de zilte 

zeelucht en een kluitje zeeklei voor een krachtige smaak. 

 

Streekgemeenten: Ik heb in mijn  werkzame leven steeds gewerkt in streek-

gemeenten. Mijn eerste gemeente was de samenwerkingsgemeente ‘de Lytse 

Streek’ van Witmarsum, Franeker tot Itens. Vervolgens heb ik ruim 14 jaar in 

Aalsmeer gewerkt als predikant, die ook veel dorpen rondom omvatte. Nu sta 

ik dus vier en half jaar in Reduzum /Ingwert. Deze gemeenten hebben mij, 

net als jullie, samen beroepen. Nu mag ik in jullie gemeenten een beroep 

aannemen. Van drie kerkdorpen die willen denken over samenwerken en 

over de toekomst. Dat is niet altijd makkelijk. Bij de gesprekken met de 

beroepingscommissies heb ik ook benadrukt dat het gaat om het eigene en het 

goede behouden, en tegelijkertijd ook veel samenwerken. Want met 

samenwerking kun je soms meer tot stand brengen dan allemaal apart. Ik ben 

daarom erg benieuwd te horen, wat volgens jullie de goede dingen zijn en het 

eigene. En wat er samen leuker en beter is. Afgesproken is dat ik eerst veel 

huisbezoek en kennismaken met verschillende groepen zal doen. Ik kijk daar 

nu al naar uit. 

 

Open geloven: Als je mensen vraagt, die Liesbet, wat is dat nu voor eentje? 

En dan vooral wat voor dominee is dat nou? Dan zouden ze zeggen: Liesbet 

is van het Open Geloven. Maar wat bedoelen mensen dan? Ik zei op de 

gemeente-avond van St. Jabik:  zoals ‘ieder vogeltje zingt zoals het  gebekt 

is’, gelooft ook ieder mens anders. Als je de Bijbel leest, zal dit bij ieder 

mens anders binnenkomen. Omdat we allemaal verschillende mensen zijn. 

Door opvoeding, ervaringen, kerkelijke traditie. Daardoor zullen we de Bijbel 

ook allemaal anders ontvangen. Dat is zo mooi aan de protestantse traditie, 

dat mensen in de reformatie de Bijbel in hun eigen taal gingen lezen. De 

Geest van God maakt dat dit woord ons kan aanspreken, en ons geloof  
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aanwakkeren. We kunnen over geloven alleen maar spreken en denken in 

woorden en beelden die bij jou of mij passen. Maar bovenal gaat geloven 

over de innerlijke beleving van ons geloof en hoe je dit tot uiting brengt in 

woord, gebed, gezang, maar ook onze daden. Bij Open Geloven is het 

belangrijkste de openheid naar elkaar. In mijn werk hecht ik aan het samen 

denken, delen, spreken en beslissen met aandacht naar elkaar. Iedere mening 

is kostbaar en kan de ander tot nieuwe inzichten brengen; in de ander horen 

we ook de stem van God soms, die tot ons spreekt. Open geloof betekent niet  

een vrijblijvend geloof. Het is de opdracht tot navolging van Christus in 

liefde voor de naaste en voor God. Ik denk dat daarin de sleutel ligt tot samen 

kerk zijn. En ook onze opdracht voor de wereld om ons heen.  

 

Ik voeg nog enkele nieuw woorden toe: Kleurrijk Fryslân: iedere dominee 

heeft een stukje werk buiten de  eigen gemeenten. Ik ben sinds 2018 

betrokken bij de werkgroep van de Raad van Kerken rondom de dialoog 

tussen verschillende levensbeschouwingen. Oecumene hoort daar ook bij. 

Vrede is daarin een belangrijk thema, dichtbij en veraf. Toekomst, bij alles 

wat ik in mijn werk doe, houd ik de komende generaties steeds in gedachten. 

Een levend geloof, een levendige wereld, en de zegen van onze levende God. 

Zegen, zonder de zegen van de Goede God kunnen we niet. Daar geloven we 

in en vertrouwen we op. Dat God met ons meegaat op onze reis langs 

plaatsen en tijden.  

 

Ik kijk ernaar uit persoonlijk kennis te maken. Hiervoor zal vanuit de kerken 

een contactpersoon worden afgesproken om het bezoekwerk in goede banen 

te leiden. En ik hoop dat ik bij jullie verschillende groepen en commissies 

mag komen kennismaken. En uiteraard in de diensten om samen ons geloof 

te delen en te vieren. 

 

Ds. Liesbet Geijlvoet 

  



[12] 

 

 

 
 

Bron: christelijke-citaten.nl 
 

 

De redactie bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage aan 

het Kerknijs.  

 

Fijne kerstdagen en een zegenrijk 2023 gewenst. 

 

Deadline voor het Kerknijs van februari  

is zondag 22 januari. 
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VAN DE DIACONIE  

 

Bijzondere collecten 

27 november - Collecte voor de Bildtse minima 

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

 

 

4 december - Adventscollecte - Werelddiaconaat  

- Libanon/Jordanië/Irak: Creëren van banen voor jongeren -  

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in 

de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede 

en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te 

bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom 

ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale 

families met een opleiding in 

sectoren waar veel vraag is naar 

personeel, of met het  opzetten 

van een eigen bedrijf. 

U kunt dit werk steunen door 

uw bijdrage over te maken op 

rekening NL89ABNA 0457 

457 457 o.v.v. collecte 

Werelddiaconaat december. 

 

 

11 december - Binnenlands diaconaat  

- Vrolijkheid in asielzoekerscentra -  

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland 

komt, is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak 

nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in 

Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De 

Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd 

kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek, 

nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de 

jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten komen. 

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

NL89ABNA 0457 457 457 o.v.v. collecte Diaconaat december. 
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18 december - Jong Protestant 

- Ontdekken wat Kerst betekent -  

Welke overwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn 

deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden  

zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster volgden? Met de Kerst 

Challenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 

Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van de personages uit het 

kerstverhaal. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en 

ontdekken zo meer over de Bijbel. 

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

NL52ABNA 0414 141 415 o.v.v. collecte Jong Protestant december. 

 

25 december - Kerstcollecte - Kinderen in de knel 

Sta op voor kinderen in de knel. Miljoenen kinderen op deze wereld groeien 

op in een onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, 

achterstelling, de lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken 

hebben is lang en maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met 

kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe 

daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie.  

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

NL89ABNA 0457 457 457 o.v.v. collecte Kerst Kinderen in de knel. 

 

15 januari - Ondersteuning gemeenten 

- Goed toegerust aan de slag -  

Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel 

vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van 

pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van 

bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk 

dat werkers in de kerk goed zijn toegerust. De Protestantse Kerk voorziet 

hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en 

professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en 

ervaringen uitwisselen. 

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

NL10ABNA 0444 444 777 o.v.v. collecte ondersteuning gemeenten januari. 
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22 januari - Missionair Werk - Een kerk van betekenis 

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. 

Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de 

samenleving, ook vandaag de dag nog. Dorpskerken hebben, onder meer 

door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. De 

Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een 

platform waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en 

motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving. 

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

NL10ABNA 0444 444 777 o.v.v. collecte missionair werk januari. 

 

 

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

Hartelijk dank!  

Anneke Keizer-van Vaals 

 

 

 

OPBRENGST COLLECTES  

 

25 september     Kerk                      €   44,20 

 

  2  oktober        Kerk                          €   26,- 

  9  oktober        Kerk                          €   43,80 

 

23 oktober         Diaconie                    €   47,30 

Kerk                          €   42,- 

30 oktober         Diaconie - ZOA        €   47,95    

Kerk - dankstond  €   74,30 

 

  6  november     Avondmaal                €   89,50 

13 november     Najaarszending          €   41,75 

Kerk                €   39,90  

 

In het bloemenbusje zat € 65,-.  

Bron: Kerkfotografie Nederland 



[16] 

 

KERKELIJKE STAND 

De bloemengroet  

In de afgelopen tijd werd er bij de volgende mensen een 

bloemetje gebracht: 

 

 

 

 

 

Namens iedereen bedankt voor de bloemen en het bezoek. 

 

Hartelijke groet, Tietie Klaver 

 

 

Verjaardagen 70+ 

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

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

 

  3 december - 89 Dhr. A.P. Machiela, Kadal 10, 9079KW  

  8 december - 72 Dhr. T. de Jong, Kade 10, 9076DP St. Anne  

10 december - 77 Dhr. J. Streekstra, Oosteinde 45, 9079LA 

13 december - 90 Mw. B. Dors  Groothof, Westeinde 2, 9079LJ 

18 december - 71 Mw. I.T. de Haan-Veenstra , Van Wijngaardenstraat 44 

    9079KD 

22 december - 78 Dhr. Y. de Haan, Georg van Saksenstraat 10, 9079KG  

26 december - 80 Dhr. Sj. Meijer,  Gijsbert van Swietenstr. 9, 9079LV  

 

 

  

Mag ik vragen God    Mag ik vragen God 
Of U mij wilt dragen    Of dit alles 
Op de momenten    Puur uit genade 
Dat ik het zelf niet kan   Aan mij 
Dat U mij dan wilt bijstaan  Mij rust mag geven 
En vertrouwen zult geven   En mij verder mag helpen 
Dat mijn hoop op U is.   In deze grote onzekerheid 
 
  

 
Uit: Gesprekjes met God 
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  5 januari  83 Dhr. S. Vellinga, Cingel 10, 9076DK Sint Annaparochie   

  5 januari  85 Mw. L. Bloemhof-Paulusma, G. van Saksenstr. 47, 9079KE  

  7 januari 75 Dhr. A.C. van Alfen, Van Wijngaardenstraat 7A, 9079KA 

  9 januari 81 Dhr. P. Luehof, Geert Veenhuizenstraat 41, 9079KM 

 

10 januari 72 Dhr. G. Hoekstra, Broedertrouw 20,  9079KX 

13 januari 76 Mw. M. Bree-Lugtigheid, Oosteinde 83, 9079LB  

19 januari 76 Dhr. L. Boonstra, Georg van Saksenstraat 35, 9079KE 

29 januari 79 Mw. P. Streekstra-Rooda, Oosteinde 45, 9079LA  

29 januari 75 Dhr. W.D. Beimers, Gerben van Tuinenstraat 39, 9079MH 

 

 

 

UIT DE GEMEENTE 

 

Gepke Veenstra heeft door een val een breuk in haar knie opgelopen. Lange 

weken rust  knie omhoog) bracht geen verbetering en dus was een operatie 

onvermijdelijk. We hopen en bidden dat het deze keer wel zal leiden tot 

herstel. 

  

Dirk Buurstra is inmiddels enkele keren opgenomen geweest in het zieken-

huis. We hopen en bidden dat de aanpassing van de medicijnen hem niet 

weer in het ziekenhuis doen belanden. 

 

Baukje Dorst is gevallen en is voor herstel opgenomen in Foswert, Ferwerd. 

We hopen en bidden dat ze mag herstellen en weer terug zal keren naar haar 

woonplek ’t Loazjemint. 

Dit – Lied 785 -  is wat we elkaar toewensen: 
 

Dat heb je soms     
Je weet je geen raad.   En juist dan onverwacht 
Je weet niet hoe of wat  Wat je niet had gedacht 
Hoe het nu met je gaat.  Vind jij de weg terug  
Je hebt het helemaal gehad.  Zijn (Gods) hand is een steun in de rug. 
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Rouwdrama 

 
De film ‘Narcosis’ is een rouwdrama. Met drie prachtrollen van moeder, zoon en 
dochter. Er gebeurt van alles. Soms te veel. Maar bij zo'n plotselinge dood van een 
geliefde gebeurt er altijd te veel. Wie kan ondraaglijk gemis aan? Niemand! Aan het 
slot gaat het dan ook bliksemen en donderen.  
  
Jos van Oord (emeritus predikant) zag de film Narcosis, een film over wat moeder, zoon en 
dochter overkomt na het plotseling verlies van vader. 

 
 
Hoe ga je om met verdriet? Dat weet je alleen als jou iets overkomt. Je kunt kwaad 
worden, het uitschreeuwen. Of stil in een hoekje zitten en het even niet meer 
weten. En daartussen zitten tal van reacties op verdriet. Ieder mens gaat daar op 
een eigen manier mee om. Daar kom je wel achter bij het kijken naar de film 
Narcosis. Een gelukkig gezin in een mooi oud huis in een bos. 
  
Op een eigen manier 
Maar dan komt vader niet meer terug na een duiksessie in Zuid-Afrika. Alles stort in. 
Hoe reageer je daar op als partner, als dochter, als zoon? Ieder van hen verwerkt 
het op een eigen manier. De zoon in woede, de dochter in ontkenning. De vrouw in 
een soort van gelatenheid. Soms reageren ze ook heel boos op elkaar. Met verdriet 
weet je vaak geen raad.  
 
In gesprek 
Heel bijzonder in de film is dat vader ooit een oude telefooncel in de tuin heeft 
geplaatst. En de dochter ziet die cel als de kans om met vader in gesprek te zijn en 
dat lukt haar ook - alsof. Eigenlijk wel een ontroerende stijl van verwerken. Ik hoor 
het vaak genoeg bij mensen die een geliefde intens missen. Dat ze dan even praten 
met de overledene, bij een foto van hem of haar. De dag doornemen. Of 
welterusten zeggen. Alsof de ander er nog is. 
 
Rutger Kopland heeft over zo'n ervaring een zeldzaam mooi gedicht geschreven. – 
zie volgende pagina.  
 
 

Op 20 november was het Gedachteniszondag. Een dag om stil te staan bij ‘de 
mensen van voorbij’. Mijn ouders, vrienden, naasten. Om met kaarsjes ze weer even 
dichtbij te brengen. ‘Gelukkig kwam er iemand naast mij zitten, om precies te zijn jij 

was het die naast mij kwam.’  
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Onder de appelboom 

 

Ik kwam thuis, het was 
een uur of acht en zeldzaam 
zacht voor de tijd van het jaar, 
de tuinbank stond klaar 
onder de appelboom 

ik ging zitten en ik zat 
te kijken hoe de buurman 
in zijn tuin nog aan het spitten 
was, de nacht kwam uit de aarde 
een blauwer wordend licht hing 
in de appelboom 

toen werd het langzaam weer te mooi 
om waar te zijn, de dingen 
van de dag verdwenen voor de geur 
van hooi, er lag weer speelgoed 
in het gras en ver weg in het huis 
lachten de kinderen in het bad 
tot waar ik zat, tot 
onder de appelboom 

en later hoorde ik vleugels 
van ganzen in de hemel 
hoorde ik hoe stil en leeg 
het aan het worden was 

gelukkig kwam er iemand naast mij 
zitten, om precies te zijn jij 
was het die naast mij kwam 
onder de appelboom, zeldzaam 
zacht en dichtbij 
voor onze leeftijd.   

 

Uit: Onder het vee, Amsterdam 1966 
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Protestantse Lezing 2022 - Rusteloos zoeken 
Ds. René de Reuver 

scriba generale synode 

 

 Scriba René de Reuver sprak op maandag 31 oktober 2022 een verkorte versie van deze tekst uit 

tijdens een speciale editie van het ViaJacobi-debat. Een debat over secularisatie (hoe de 

maatschappij steeds minder wordt beïnvloed door religie en geloof) en  zingeving. 

 

I 

Nederland heeft in religieus opzicht een woestijnklimaat. Dor, doods, met slechts hier en daar 

een oase. We behoren tot de meest geseculariseerde landen van Europa. Bijna twee derde van 

de Nederlanders noemt zich niet-religieus. Een groot deel daarvan voelt zich evenmin door 

spiritualiteit aangesproken, meldde het Sociaal-Cultureel Planbureau. eerder dit jaar. Tegen dit 

decor denken we samen na over ‘zinnig zoeken’. Die achtergrond wordt nog eens sterk gekleurd 

door de actualiteit die we onmogelijk even kunnen parkeren: een voort-durende oorlog, een 

klimaatcrisis,  een energiecrisis, een gierende inflatie, een vluchtelingencrisis, enz. 

Toch verbaast het me niet als iemand tegen deze achtergrond hartstochtelijk zoekt naar zin. Laat 

ik het klein houden: iemand - geen massa’s - die als gretige strandjutter loopt te grasduinen langs 

de vloedlijn van onze cultuur. Speurend naar wat zich aandient, of er iets bruikbaars bij ligt. Maar 

altijd met een slag om de arm.  

Thuiskomen en je rugzak legen. 

Puzzelen met wat je vond  

of niet kon laten liggen. 

Morgen weer een dag. 

Zoeken. Steeds weer zoeken. 

Want ‘onrustig is ons hart’. 

‘Het probleem met intellectuelen die willen geloven is vaak dat zij ook weten wat zij niet willen 

geloven', schrijft Willem Jan Otten. 'Ze willen er niet intrappen. Waar niet in? In, laten we 

zeggen, troostsmoezen. Een ander probleem is dat zij denken 'overtuigd' te moeten worden, 

zoals een schaker die de juiste voortzetting van zijn partij zoekt. 

Hoe leg je uit dat het om bezwijken gaat?' 

 

II 

NRC wierp - kort voor de coronacrisis - de vraag op: Wat zegt het over onze tijd dat juist 

psychiaters een sterrenstatus hebben? Het ging over de Vlamingen Dirk de Wachter, Damiaan 

Denys en Paul Verhaeghe. Het trio verwees naar de heersende ‘crisis in zingeving’. Met het 

terugdringen van religie is veel overboord gegooid dat riekt naar hogere doelen, rituelen, 

tradities en levensvragen. De Wachter zei: ‘Er is een gevoel van zinloosheid en leegte onder alles. 

Dat heeft te maken met de doorgedreven consumptiemaatschappij. De gedachte was: wij 

kunnen met vrolijkheid en consumptie dat gebrek aan zin welk maskeren. Maar ge kunt nog   
z.o.z. 
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eens een wellnessweekend doen, maar dat vult de ledigheid niet op.’ Einde citaat. Er is geen 

enkele reden om hier luchtig over te doen. Want voor jezelf een levensbeschouwing creëren is 

een hele klus. Tijdrovend, soms plezierbedervend. Voor sommigen: slecht slapen en depressieve 

buien. En dan hebben we het nog niet eens over mensen voor wie de existentiële zoektocht door 

het leven in meerdere of mindere mate een lijdensweg is - of nog erger - doodloopt … 

 

Onrustig is ons hart, 

 

 III 

Hoezeer al dat ‘zoeken’ me raakt – nog méér ben ik onder de indruk van het fundamentele 

gegeven dat God óns zoekt. En dat na de zin: ‘Onrustig is ons hart’ geen punt staat, maar een 

komma. Meer dan zestien eeuwen geleden schreef Augustinus zijn Belijdenissen, een boek dat 

wel wordt gezien als de allereerste autobiografie in de geschiedenis van de mensheid. Op een 

van de eerste bladzijden schrijft hij de beroemd geworden woorden: ‘Onrustig is mijn hart, 

totdat het rust vindt in U’, (God).  

Ik hoor er een echo van de uitspraak van Jezus  in: ‘Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en 

onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.’  

Iedereen die weleens op een zondagsschool of een christelijke basisschool heeft gezeten, kent 

Zacheüs. Het kleine mannetje is rijk. Maar met al zijn poen kan hij geen centimeter aan zijn 

lengte toevoegen. Hij is een zoeker, Hij wil Jezus zien. Klimt in een boom en doet daar de 

ontdekking dat hij wórdt gezien. Jezus zoekt de zoeker. En vindt ‘m. 

Het verhaal is het evangelie in een notendop. Vandaar dat je in getuigenissen van gelovigen vaak 

dit refrein terughoort: ik wás een rusteloze zoeker, totdat ik wérd gevonden. 

 

Hoewel ik ben uitgenodigd als scriba van de kerk, sta ik hier eerst en vooral als gelovige. Wat mij 

steeds weer ontroert, is te horen en te ervaren dat ik gevonden bén. Ik heb het telkens weer 

nodig om dit te horen, om niet ten prooi te vallen aan vertwijfeling. Telkens als ik het me weer te 

binnen breng, als ik het hoor en uitzing, is het alsof er een nieuw fundament onder mijn leven 

wordt geschoven. Er blijven soms meer vragen dan me lief zijn. Maar ze krijgen een plek in de 

ontmoeting met Christus. 

 

IV 

In februari 2016 ging columnist/auteur Stephan Sanders ‘proefgeloven’ en maandelijks bracht hij 

verslag uit van zijn ervaringen in dagblad Trouw. Letterlijk schrijft hij: 

‘Ik zocht niet, maar werd gevonden . Het was niet een handenwringend proces maar ik kreeg het  

idee dat ik gevonden werd, bezocht, als door een engel zonder dat ik actief op zoek was.’ 

 

De schrijver Willem Jan Otten schrijft in zo mogelijk nog krassere termen over het begin van zijn 

geloofsweg. Er gingen ‘deinsjaren’ aan vooraf, periodes waarin je aarzelt, terugschrikt, 

rondhangt, om de hete brij heen draait. Dat proces, dat zes jaar omvatte, is nauwelijks te  

 

z.o.z. 
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reconstrueren, schrijft Otten. Hij gaat in die periode wel geregeld naar de kerk. ‘Ik was, zoals dat 

heet zoekende, maar wilde liefst niet vinden.’ 

 

Ik snap de houding heel goed. Je houdt je kaarten aan de borst. Je blijft een interessante, zinnige 

zoeker. Maar menigeen, à la Stephan Sanders, met de nodige Godschaamte. Want als je je inlaat 

met allerlei nieuwerwetse levenbeschouwelijke inzichten, oogst je welwillende belangstelling. 

Maar zodra je zegt je te verdiepen in het christelijk geloof, dan wordt er meewarig gekeken. Alsof 

je je auto in z’n achteruit zet en vol gas geeft.  

En ja, ik begrijp dat je je soms liever tevreden stelt met uitblijvende antwoorden, omdat geloven, 

jezelf overgeven, Jezus navolgen, een vreemd avontuur is, waarvan je niet helemaal kan 

inschatten waar het toe leidt …   Zoeken dus, zonder te willen vinden. Dat moet wel 

hondsvermoeiend en uitputtend zijn. De SCP-onderzoekers schrijven dat wie op individuele basis 

de zin van het leven probeert te vinden vaak wel een zwaardere mentale belasting ervaart en 

wellicht meer kans loopt op een burn-out of een depressie. 

De vraag is: Waar en hoe zoek je? En vooral: Wie? 

 

Waarom ben ik zo onrustig van binnen? 

V 

Laat me een paar kritische vragen mogen stellen. Een echt protestantse lezing moet je per slot 

van rekening wat om op te kauwen geven. 

1. Geloof heeft binnen het christendom onmiskenbaar een persoonlijke kant. Maar dat is 
iets anders dan de postmoderne individualisering of privatisering van geloof, waarbij 
ieder zijn geloof als het ware à la carte samenstelt, las ik ergens en dat lijkt me hier 
terzake. Als je het object van je geloof zelf formuleert of moduleert, dan is dat uiteindelijk 
een geloof in jezelf.’ 
Mijn vraag: Kan zo’n geloof de ruige werkelijkheid van alledag, van Nieuwsuur of RTL 
Nieuws aan? Biedt het troost? En: stelt het jou als gelovige onder kritiek? 
In de liturgie belijd ik een geloof, dat me bevrijdt  uit het ronddraaien in mijn eigen kleine 
kringetjes. Ik creëer niet mijn geloof, maar de geloofstraditie creëert mijn persoon. Het 
plaatst alles in een totaal ander perspectief: mens, wereld, verleden, heden en toekomst. 
Dit geloof geeft me houvast en hoop - midden in de crises. 
2. In de bundel van Pauline Weseman lijkt de kerk iets uit de jeugd, of in elk geval uit het 
verleden van de geïnterviewden. Haar gesprekspartners zijn in die zin representatief voor 
veel religieuze zoekers in onze samenleving. De kerk is een huis dat ze korter of langer 
geleden achter zich gelaten hebben om ‘voor zichzelf’ te beginnen. 

 

Al lezend bekruipt mij de vraag: hoe lang zou ik het uitgehouden hebben, in de kerken die zij 

beschrijven? In de kerk met het afgeronde, kloppende leersysteem. In de kerk met een overdosis 

aan oordelen. In de kerk met fundamentalistische evangelische pijlers, maar niet bestand tegen 

de rauwe kanten van het leven. In de kerk waarin bepaalde groepen bij voorbaat worden 

uitgesloten. In de kerk van betweters en allesvinders. In de kerk waarin ontvankelijkheid en 

verwondering overbodige begrippen zijn – omdat alles helder is. Ik zou er ook uit vertrokken zijn. 

Maar niet om daarmee ‘de kerk’ vaarwel te zeggen. 

z.o.z. 
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Laat staan de Heer van de kerk, de Gekruisigde en Opgestane van wie ik, Goddank!, niet los kom.  

Mijn vraag, om het op scherp te zetten: Heb je de deur niet te snel achter je dichtgetrokken? Heb 

je alle kamers in dit uitgestrekte en veelzijdige huis van de Heer uitgekamd? Ben je afgedaald 

naar de schatkamers van de traditie en van de liturgie? Heb je de bronnen horen ruisen die je 

dorst kunnen lessen? 

 

VI 

Intussen werp ik niet alleen maar vragen ‘over de schutting’; als  derde een kritische vraag aan de 

kerk. Waar en wanneer, hoe vaak hebben wij aanleiding gegeven dat mensen hun heil elders zijn 

gaan zoeken? Onrustig werd hun hart omdat ze stenen voor brood kregen. Was de kerk daar 

waar Christus was? Handelde en sprak zij in zijn geest? Volgden we zijn spoor, of waren we druk 

met ons eigen kerkelijk bedrijf? Zagen we hen en zien we elkaar met de ogen en liefde van Jezus, 

of alleen vanuit het belang en de gewoonte van onze religieuze club? 

 

VII 

In het verlengde hiervan tot slot nog één vraag aan ons allen: Waar is in de kerk en in de ‘nieuwe 

vormen van christendom’ de concentratie op Christus? Ik roep een ander citaat van Augustinus 

in herinnering, een regel die mij niet loslaat: ‘Wie niet in Christus is, is geen christen.’ Daarmee 

werp ik een zware kei in de vijver, maar de eerlijkheid van onze gedachtewisseling is erbij gebaat: 

het maakt dus nogal uit waar je zoekt. En hoe. En vooral: wie. 

Deze concentratie bevrijdt mij uit mijn isolement. Christus is niet los verkrijgbaar. De navolging 

van Hem verruimt mijn ik tot een wij. Het zet me in een eeuwenoude traditie en wereldwijde 

gemeenschap, de kerk, waarin ik alleen samen met alle zinnige zoekers iets vat van het mysterie 

van Gods liefde. Ik vind het prachtig dat de oudst bekende versies van de eerste oecumenische 

Geloofsbelijdenis, die van Nicea (325), begint met: ‘Wij geloven…’ 

 

Geloof schept gemeenschap.  

VIII 

Pauline Weseman omschrijft het proces om dicht bij je ziel te komen als ‘sterven en opstaan’. Ik 

herken dit. In navolging van Jezus moet onze ziel opnieuw geboren worden, een totale reset 

ondergaan. De blikrichting moet radicaal verlegd, sterven en opstaan, om gevormd te worden 

naar het beeld van Christus.   

Rusteloos zoeken.  

Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U. 

 

‘De rust van het geloof wordt je beloofd, niet per levensverzekering 

gewaarborgd’, schrijft Otten. ‘Toch moet je het erop wagen. Het is 

alleen maar een antwoord als het geloofd wordt. Of niet.’ 

          

Ds. René de Reuver, scriba generale synode  

             
Bron: www.protestantsekerk.nl/verdieping 

 

https://protestantsekerk.nl/auteur/ds-rene-de-reuver/
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 Dienstbaar in de wereld en op ’t Bildt  
 
De afgelopen jaren zijn we, in de PKN kerk van St. Annaparochie en Nij 
Altoenae, bezig geweest, met de organisatie “World Servants”, om het 
jeugd en leiding mogelijk te maken een reis te ondernemen naar 
verschillende landen, om daar van betekenis te zijn voor onze medemens.  
 
In 2019 is dat gelukt en zijn 4 jongeren naar Zambia afgereisd om in Donje 
schoollokalen te bouwen.  
Vol goede moed gingen we in 2020 verder om 8 jongeren en 2 leiders naar 
Zambia te laten gaan om in Changilo een medische kliniek en een woning 
voor personeel te bouwen. Helaas haalde corona een streep door onze 
rekening, al is het ingezamelde geld wel naar dit project gegaan zodat het 
alsnog afgemaakt kon worden. 
Natuurlijk een grote teleurstelling voor de deelnemers, maar dit jaar zijn 
er alsnog 2 jongeren afgereisd naar Panama en naar Sierra Leone. 
 
Ondanks alle tegenslag zien we terug op een tijd van met elkaar optrekken 
en elkaar bijstaan met een droom waar te maken om in deze wereld het 
verschil te maken. En dat alles in het besef dat Jezus ons de opdracht gaf 
goed te doen in deze wereld, veraf en dichtbij. 
 
Is daarmee het verhaal ten einde? Zeker niet. Door de opgedane ervaringen 
zouden we op deze weg willen doorgaan en dan, als er animo voor is, dit 
samen te doen met de kerken op ’t Bildt. Misschien zijn er bij uw 
gemeente ook wel leden die zich in willen zetten voor hun naaste. 
Natuurlijk kan dat op verschillende manieren en/of met verschillende 
organisaties.  
 
Om ons een beetje te oriënteren hebben wij  
iemand uitgenodigd van Christian Roma Support,  
dat was Anneke Steinmann. Dat voelde zo goed  
dat we met deze organisatie verder gaan.  
Deze organisatie is werkzaam in Oost-Europa en  
zet zich daar in voor Romakinderen en -gezinnen,  
om hen te helpen een beter leven op te bouwen.  
 

Ons streven is nu om in 2024, via een werkvakantie, de organisatie daarbij 
letterlijk een handje te helpen.  
 
 

lees verder op de volgende pagina 
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Op dit moment kunnen we financiële hulp bieden. Helpt u mee om onze 
behoeftige medemens in Bulgarije, Montenegro, Noord-Macedonië, 
Oekraïne, Roemenië en Servië te helpen door geld te doneren?  
 
U kunt een gift overmaken op bankrekeningnummer NL41 INGB 0005 9861 
22 o.v.v. proj.nr. 3010. Alvast bedankt voor uw medeleven. 
 
Meer informatie over deze  
organisatie kunt u vinden op  
www.christianromasupport.nl. 
 
 
Ineke Veenstra,  
Tineke Halbersma,  
Wim van der Molen en  
Adriaan Stap  
vertellen er ook graag meer over.   
(tinekehalbersma@hetnet.nl) 
 

 

Kerstmatinee 
 

Een aantal jaren hebt u door coronatoestanden geen 
kerstconcert  kunnen bijwonen. Nu het weer mogelijk is, pakt 

het Christelijk Bildts Mannenkoor o.l.v. Adriana Westra de ‘oude traditie’ 
weer op. 

 
Er is een gevarieerd programma samengesteld: mooie kerstliederen, 

samenzang en een muzikaal intermezzo van Peter en Sieger. 
Kortom, iets om naar uit te kijken. 

 
We nodigen iedereen uit om op zondagmiddag 18 december in de 
Gideonkerk, St. Annaparochie te komen luisteren en mee te doen.   

Het begint om 15.30 uur en de toegang is gratis.  
Wel wordt er bij de uitgang een  collecte gehouden 

om de onkosten te bestrijden. 
 

Namens het CBM: hartelijk welkom en tot ziens. 
 

 

http://www.christianromasupport.nl/
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wanneer       tijd   wie       

27 november - 1e advent     9.30 uur Majoor  F. v.d. Werf, Leeuwarden 

 

  4 december – 2e advent   9.30 uur ds. Joh. Bakker, Stiens 

11 december – 3e advent   9.30 uur T.T. Osinga, Franeker 

18 december – 4e advent   9.30 uur evangelist D. Wolbers, Franeker 

24 december – kerstavond 21.30 uur ds. R. Schoorstra, Ternaard 

25 december – kerst    9.30 uur ds. P. Speelman, Folsgeare 

31 december – oudjaar 19.30 uur  evangelist D. Wolbers, Franeker 

 

  1 januari – nieuwjaar   9.30 uur ds. R. Schoorstra, Ternaard 

  8 januari       9.30 uur ds. M. Roepers, Achlum/Hitzum 

15 januari      9.30 uur ds. R. Schoorstra, Ternaard 

22 januari      9.30 uur evangelist D. Wolbers, Franeker 

 

Uitzendrooster Radio Eenhoorn   

De uitzending begint om 9.30 uur.  

Vanuit de studio in Menaam. 

 

 
 

wanneer    wie      kerkenraad 

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

 

  4 december – 2e advent P. Luehof   Vrouwenparochie 

11 december – 3e advent  P. Glas   Sint-Jacobiparochie 

18 december – 4e advent Ds. J. Helfferich  Protestants 

25 december – kerst  A. de Grijs   Protestants 

31 december – oudjaar  F. de Haan   Protestants 

 

  1 januari – nieuwjaar  Dhr. P. Luehof  Protestants 

 
De overige diensten zijn nog niet bekend bij de redactie. 

 

 

Diensten Beuckelaer,  

Sint Annaparochie  
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KERKDIENSTEN januari 

 

  1 januari 

Nieuwjaarsdag, 

afscheid ds. Bakker 

koffiedrinken 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Kerkenraad en ds. Joh. Bakker 

T. Meindertsma 

1e Diaconie, 2e Kerk 

  8 januari   9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. Joh. Bakker, Stiens 

D. de Haan 

1e Bloemen, 2e Kerk 

15 januari 

intrededienst,  

zie pag. 8 

14.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

ds. E. Geijlvoet  

T. Meindertsma 

nog niet bekend 

22 januari 10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte  

Ds. D. Lof, Leeuwarden 

B. Koopal 

1e Missionair werk, 2e Eigen 

jeugdwerk 

29 januari 

koffiedrinken 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. W.M. le Cointre, Leeuwarden 

E. de Groot 

1e Kinderen, jongeren, 2e Kerk 
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Een kribbe vol profetieën, vol met beloften 

Die al in vervulling zijn gegaan 

En profetieën waar we nog op mogen hopen 

En naar uit mogen zien. 

 

Eens… op Gods tijd… heeft Hij alles vervuld, 

Zal alles uitgekomen zijn 

Zoals in de Bijbel is voorzegd. 

 

En dat Jezus is geboren geeft ons vertrouwen 

Dat God al Zijn beloften waar maakt. 

 

 

 
 

 

 

Bron: www.mensbootje.nl 


