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KERKELIJKE ADRESSEN 

 

Pastoraat      Ds. Liesbet Geijlvoet, tel. 06 206 13 138 

      lgeijlvoet@gmail.com  

 

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 

Collectebonnen    D. de Haan, 06 3847 1864 

 

Koster februari    Willem Keizer, tel. 491978 

  

Rekeningnummers 

Protestantse Gemeente  NL43 RABO 0151 3856 29 

Diaconie en Zending   NL91 RBRB 0791 6372 20 

Protestantse Gemeente  NL62 RBRB 8835 8415 34 (collectebonnen) 

 

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:lgeijlvoet@gmail.com
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  
 

 

29 januari  10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. W.M. le Cointre, Leeuwarden 

E. de Groot 

1e Kinderen, jongeren, 2e Kerk 

   

  5 februari 

 

10.00 uur  

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. J. Bakker, Veenwouden 

L. Buurstra-Smits 

1e Werelddiaconaat, 2e Diaconie 

12 februari 
koffiedrinken 

10.00 uur  

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. E. Geijlvoet 

B. Koopal 

1e Noodhulp Ethiopië, 2e Kerk 

19 februari 
Viering Heilig 

Avondmaal 

10.00 uur  

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. J. Lindeboom, Minnertsga 

T. Meindertsma 

Avondmaalscollecte 

26 februari 10.00 uur Ds. Joh. Bakker, Stiens 

 

Inloopavond samenwerking met de combinatie kerken 

Nu dominee Liesbet Geijlvoet haar intrede heeft gedaan in onze gemeente gaan we 
langzaamaan beginnen met het verkennen in welke vorm de kerken van de 
combinatie samen kunnen gaan werken. 
In een eerdere fase is al afgesproken dat we vier keer per jaar bij elkaar komen om 
dit vorm te gaan geven. Bij deze besprekingen zijn de voorzitters van de kerkenraad 
en een afgevaardigde aanwezig en natuurlijk onze nieuwe predikant. 
 
Omdat deze samenwerking een proces van onze hele gemeente is, willen we voor 
iedere bijeenkomst een inloopavond houden waarin u mee kunt denken over wat wij 
in gaan brengen. Dan wordt dit een proces van ons allemaal. 
 
De eerste bijeenkomst van de drie gemeentes is op 20 februari. Daarom willen wij  
op16 februari de eerste inloopavond houden in ‘t Beerdhuus. 
Kunt u hier niet zelf naar toe komen maar wel willen meedenken dan kunt u ook 
bellen of schriftelijk uw ideeën kenbaar maken. Dit kan bij Anna Kuik tel. 0518 
490418 of Tine Meindertsma tel. 0518 491882, of schriftelijk op Oosteinde 68. 

 
Dus, donderdagavond 16 februari 20.00 uur inloopavond in ’t Beerdhuus. 
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KINDERKERK  
 

 

29 januari – Yda de Groot 

Matteüs 5:1-12 - De wereld op 

zijn mooist 

Jezus gaat op een berg zitten met 

zijn leerlingen om zich heen. Hij 

vertelt over het ware geluk. 

 

 

 

5 februari – Sita Buurstra - Matteüs 5:13-16 - Wat een verschil! 

Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze het zout van de aarde en het 

licht voor de wereld zijn. 

 

 

12 februari – Evelynm Beimers 

Matteüs 5:17-26 - Zo doen we dat! 

Jezus vertelt aan zijn leerlingen dat hij niet gekomen is om de 

Wet of de Profeten af te schaffen, maar om ze te vervullen. De 

regels van de Wet zijn nog steeds geldig; Jezus gaat zelfs een 

stap verder. 

 

 

19 februari - Tjitske vd Wal 

Matteüs 5:33-48 - Beloven verboden 

Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat ze niet mogen zweren; ze moeten 

gewoon altijd de waarheid spreken. 

 

 

 

26 februari – Liesbeth Buurstra  

 

1e zondag van het 40 dagenproject 

 

Verander je mee? 
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Bijbelvragen 
 

Een kleine encyclopedie op 

zakformaat boordevol vragen en 

antwoorden. Deze app bevat meer 

dan 600 van de meest gestelde 

vragen over de Bijbel. De 

antwoorden zijn gerangschikt naar 

onderwerp, met een ingebouwde 

zoekfunctionaliteit, downloads van 

nieuwe en bijgewerkte artikelen, 

het vermogen om favoriete 

artikelen te kiezen die zo later 

gemakkelijk kunnen worden 

teruggevonden, en de 

mogelijkheid om ons een vraag te 

stellen als jouw vraag nog niet 

beschikbaar is in de app. 

 

TER OVERDENKING  

 

 
De Bijbel app voor kinderen 
 
De Bijbel app voor kinderen is een 
digitale kinderbijbel voor op je tele-
foon. Het begint bij Genesis en ver-
telt de verschillende Bijbelverhalen 
voor de allerkleinsten. Een stem 
leest ze voor. En kinderen kunnen 
dan op de verschillende platen klik-
ken waarin interactieve animaties 
zitten. De kinderen kennen de 
verschillende verhalen natuurlijk al 
wel van papier, maar op deze manier 
komen ze meer tot leven. 
 

Bible fit 
 
Vergeleken bij de andere 
bestaande Bijbel apps is de 
Bible-Fit app uniek. De app gaat 
uit van jou als gebruiker. Je kan 
telkens kiezen uit 2 categorieën 
‘Hoe voel je je?’ en ‘Wat is er 
gebeurd?’ Tussen de  zestig 
thema’s zit altijd wel een thema 
dat bij je past of je op dat 
moment aanspreekt. Bij ieder 
thema vind je een lijstje van 
Bijbelverhalen en Bijbelverzen 
die passen bij het thema. De 
christelijke meditatie app is 
geschikt voor beginnelingen als 
mensen die al wat meer bekend 
zijn met Bijbelstudie. 

 

Bijbel 

 

Een Bijbel op zakformaat, waarbij je 

kan kiezen uit verschillende Bijbel-

vertalingen. Je kan er creatief mee aan 

de slag door bijv. de tekst van de dag 

of gemarkeerde Bijbelgedeeltes mooi 

vorm te geven met een foto en tekst. 

Naast de Bijbel bevat deze app ook 

verschillende leesplannen. Deze kan je 

kiezen op onderwerp. Zoals Jezus beter 

leren kennen, vergeving en liefhebben 

in plaats van roddelen. Maar ook prak-

tische over ouderschap met eigen er-

varingen van de verschillende makers. 

Bovendien kun je die leesplannen in je 

eentje lezen of samen met anderen die 

de app ook hebben. 
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Treinreflecties 
 
Die loze openbaar vervoer waarop ieder-
een toch alleen maar op zijn telefoontje 
zit te kijken, kan je heel wat zinvoller 
besteden. Maak er een meditatie-
momentje van met Treinreflecties. Een 
app speciaal ontwikkeld voor onderweg. 
Deze gemakkelijke Bijbel-app inspireert je 
iedere werkdag door middel van een 
korte overdenking bij een tekst uit de 
Bijbel. De bijdragen bestaan uit een korte 
Bijbeltekst met een toelichting. De tekst 
is makkelijk leesbaar, ook voor wie de 
Bijbel en het christelijk geloof niet kent. 
De Bijbelteksten komen uit de ‘Bijbel in 
Gewone Taal’: De overdenking bij het 
Bijbelgedeelte is kort maar krachtig. 
Zonder kerkelijke taal zodat deze voor 
iedereen goed te volgen is. 
 
Deze app bied je 40 praktische bijdragen 
over herkenbare onderwerpen uit het 
dagelijks leven. Zoals ‘feestvieren’, 
‘smaakmakers’ en ‘God in de trein’. Je 
kunt makkelijk switchen tussen toelich-
ting en Bijbeltekst waardoor de teksten 
prettig lezen. In de inhoudsopgave wordt 
bijgehouden welke bijdragen je hebt 
gelezen. Dit geeft je een goed overzicht 
van de gelezen en de gemiste bijdragen. 
Kortom: een prima app om even op adem 
te komen. 
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VAN DE KERKENRAAD  

 

De afgelopen periode is de 

kerkenraad twee keer bij elkaar 

gekomen om te vergaderen. De 

eerste keer betrof het een vergadering van de kleine kerkenraad  bij Lideke 

Buurstra thuis en de tweede keer was het een vergadering met alle leden van 

de kerkenraad, de zgn. grote kerkenraad, in ‘t Beerdhuus. 

 

Beide vergaderingen werden voorgezeten door Anna Kuik en de openingen 

kwamen van Douwe de Haan. De eerste opening - in de decembermaand -  

ging over Maria en Jozef, overrompeld door duisternis in het leven, wachtend 

op het licht.  Blijf trouw net als Jozef. Blijf hopen op het licht dat komt. Dat 

geldt voor toen en nu.  

De tweede opening - in januari -  ging over uit Psalm 89.  Geen ander teken 

ons gegeven. Het licht van de wereld ging schijnen, een koningszoon. Een 

rots, gekomen voor ons heil. Jezus. Tot  in de dood trouw aan zijn Vader, 

onze God. In het gebed van de tweede vergadering vraagt Douwe onder meer 

een zegen voor de intrededienst van ds. Liesbet Geijlvoet. 

 

Wat is er besproken? 

* Allereerst de notulen en de punten die voortkomen uit de notulen. Zo heeft 

de voorzitter samen met de scriba een nieuw format voor de vergaderingen 

ontwikkeld teneinde ervoor te zorgen dat de agenda helder en beknopt blijft 

en er vlot vergaderd kan worden. Dat blijkt meteen te werken, want klokslag 

21.30 uur kunnen we huiswaarts keren. 

  

* Soms gaat er iets mis met de berichtgeving van aanvangstijden en komen 

ze per abuis foutief in Kerknijs terecht. De laatste keer dat dat 

het geval was, betrof een misser van uw scriba. Door er veel-

vuldig in te berichten in de kerkdiensten die eraan voorafgaan, 

hopen we dan iedereen hiervan in kennis te stellen. Ook op de 

website van onze kerk staan altijd de  aanpassingen vermeld. 

 

* 20 februari 2023 gaan 2 afgevaardigden (Anna Kuik en Tine Meindertsma) 

van onze gemeente vergaderen met de afgevaardigden van de kerk van St. 

Anne en Froubuurt. Onze nieuwe predikant zal er ook bij aanwezig zijn. Dan 

bespreken we de activiteiten die op stapel staan voor het nieuwe jaar en 

wisselen we informatie uit. Ook kijken we naar wat de gemeente aan input 



[8] 

 

 

 

heeft gegeven (op de zogenaamde inloopavond 16 februari waarover elders in 

dit Kerknijs uitvoerig wordt bericht) om zo eens te kijken wat we misschien 

samen kunnen aanpakken. In het Kerknijs van april zullen we verslag doen 

van deze bijeenkomsten die 4x per jaar zullen plaatsvinden (15 mei in 

Vrouwenparochie, 18 september in Sint Anne en dan 20 november weer in 

Sint Jacob). 

 

* De gemeenteavond wordt vastgesteld op 16 maart. Diverse geledingen 

zullen hun best doen het verslag tijdig klaar te 

hebben zodat er bij  Kerknijs maart een los 

boekje met verslaggeving komt. Als u/jij de 

datum nu al vast ergens noteert, zullen we een 

fijne en zinvolle avond met elkaar kunnen 

hebben. 

 

* De kerkenraad zal met de komst van dominee Liesbet een vaste 

vergaderdag aanhouden. Er zal voortaan op de tweede maandag van de 

maand vergaderd worden. De overige geledingen kunnen dan hun 

vergadermomenten hieromheen plannen zodat er altijd input is voor de 

kerkenraadsvergadering. 

 

* We hebben de kerk van St. Anne verteld over hun voorstel voor de 

zogenaamde gezamenlijke zomerdiensten in 2024. Het lijkt ons fijn om dit 

fenomeen uit te proberen, maar we willen ook de diensten die in de 

zomerperiode bij ons goed bezocht worden, niet allemaal over boord gooien. 

Daarom hebben wij gekozen voor het schema: de ene week een  dienst in 

onze eigen kerk , de andere week een dienst elders in het Bildt. Hoe dat er 

precies gaat uitzien, dat hoort u in een van de volgende verslagen van ons als 

alle kerken hun medewerking hebben kenbaar gemaakt. 

 

* Bij de intrededienst op Campus Middelsee heeft de voorbereidings-

commissie zich niet gerealiseerd dat er daar geen ringleiding is. Om ervoor te 

zorgen dat iedereen de dienst zal kunnen volgen is er voor gekozen de preek 

te printen. Ook is de dienst later via de kerkomroep te volgen (zie elders in 

Kerknijs). Omdat er geen beamer is, is er een liturgieboekje. Fijn dat er 

gemeenteleden zijn, die ons vragen stellen wanneer we iets over het hoofd 

zien. 
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* Nu corona op zijn retour is, gaan we in de diensten collecteren i.p.v. bij de 

uitgang. Wat het schudden van handen betreft, dat wordt elke dienst met de 

betreffende predikant besproken. We zijn als kerkenraad van mening dat we 

ieder recht doen als we dat aan de betrokkenen overlaten. 

 

* Om het preekrooster van 2023 wat haalbaar te houden wat dienstdoende 

ouderlingen betreft, zijn we blij dat we bij nood een beroep kunnen doen op 

enkele van onze diakenen die in geval van nood als reserve op de lijst willen 

staan. 

 

* De kerstpakketten staan klaar om in een decemberdienst door 

diverse gemeenteleden meegenomen te worden om ze 

vervolgens rond te brengen. Dat levert altijd fijne ontmoetingen, 

gesprekken en gemeenschapszin op. 

 

* De begrotingen 2023 worden bekeken, toegelicht waar nodig en akkoord 

bevonden zodat ze, nadat de handtekeningen zijn gezet, naar de officiële 

instanties gestuurd kunnen worden. 

 

* In een decemberdienst onder leiding van ds. Bakker zal ons kerkenraadslid 

Douwe Wijbenga afscheid nemen als ouderling kerkrentmeester. Na 

jarenlange dienst en vele activiteiten - hij is een handige Harrie die altijd 

klaarstaat om de handen uit de mouwen te steken - heeft hij besloten om deze 

taak aan iemand anders over te dragen. Die iemand anders is nog niet 

gevonden, dus staat de vacature open voor iemand die er zin in heeft. We zijn 

Douwe veel dank verschuldigd en dat zal klinken in de woorden bij zijn 

afscheid. 

 

* In St. Anne is intussen opnieuw een beroepingscommissie in het leven 

geroepen - om iemand te zoeken voor de rest van de fte die nog beschikbaar 

is -  en onze zoektocht naar iemand die namens onze gemeente daar zitting in 

wil nemen, is nog niet geslaagd. Na een herhaalde oproep is Klaske Buma-

Faassen bereid om vanaf januari 2023 via de mail mee te denken en mee te 

doen. Geweldig dat ze dat wil doen na al een periode in onze beroepings-

commssie gezeten te hebben!  

 

* De commissie erediensten van St. Anne en St. Jacob bereiden samen met  
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ds. Liesbet de intrededienst voor. Na enkele fysieke bijeenkomsten worden 

via de mail en de app vele berichten uitgewisseld en zo kan 

het gebeuren dat alles gesmeerd  verloopt. Temeer omdat 

iedereen doet wat er van hem/haar gevraagd wordt. Nu al 

ervaren we hoe bijzonder samenwerking kan zijn. Vele 

handen maken toch echt licht werk en wat kun je veel van 

elkaar leren! 

 

* Douwe de Haan, een van onze preeklezers, zal voortaan ook voorgaan in de 

diensten van  Beuckelaer. 

 

* We staan stil bij iedereen die met ziekte kampt, thuis of elders. Met vallen 

en opstaan je weg vervolgen, mantelzorg geven of ontvangen, de moed bij 

elkaar rapend alles ondergaan en proberen hoop en vertrouwen te houden. 

Hun namen worden in de vergadering genoemd maar vanwege privacy zullen 

ze hier niet genoemd worden. Weet dat er aan jullie gedacht wordt en 

schroom niet om kenbaar te maken waar de behoeftes liggen.     

 

* De jeugdclubs lopen goed en we zijn heel blij met de oude en nieuwe 

leiding!               

   

 * In de laatste helft van de decembermaand en in de eerste helft van januari 

hebben de meeste geledingen niet vergaderd. Heel heilzaam om in het nieuwe 

jaar met nieuwe energie weer aan de slag te kunnen en mogen gaan. U zult 

daarom op deze plek even niet al te veel  mededelingen van commissies 

anders dan de kerkenraad aantreffen.      

 

* We zijn blij met het mooie kerstproject en het feit dat zoveel kinderen 

eraan hebben meegedaan. Tjitske van der Wal  kreeg in een dienst van 

Anneke Keizer de bloemen en dat was een mooi gebaar voor al het werk dat 

zij in dezen verricht.  

Ook de kerstnachtdienst was origineel en prachtig met de medewerking van 

het Chr. Bildts mannenkoor. Fijn dat zoveel mensen uit het dorp er naar toe 

gaan.   

 

 * Ook de nieuwjaarsviering was toch wel heel bijzonder. Anneke Keizer had 

een mooi programma voorbereid en na een pittige quiz en koffie met wat  
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lekkers, volgde samenzang en een korte meditatie. Het afscheid van ds. 

Bakker paste er mooi in en de koffie na afloop smaakte net als de dienst zo 

goed dat iedereen die hals over kop van huis vertrokken - soms de visite 

achterlatend of de deur uitgewerkt -  dat de kerkenraad het met u als 

gemeente wil bespreken of we hier toch maar een vaste traditie van moeten 

maken. Elkaar de handen schudden, wensen uit spreken en zo samen het jaar 

beginnen, dat heeft toch wel iets.    

 

 * Binke Koopal en Elène de Groot zullen ergens dit jaar afscheid nemen 

omdat hun periode als jeugdouderlingen er dan op zit. We discussiëren over 

de belangrijke taak van jeugdouderling en komen tot de volgende conclusie: 

Het is heel belangrijk om weer iemand te hebben die het jeugdwerk aanstuurt, 

want zeg nou zelf, hoe bijzonder is het om als kleine kerkgemeenschap nog 

steeds jeugd te hebben? Dat willen we graag zo houden want wie de jeugd 

heeft, heeft de toekomst. We gaan daarom voor een jeugdcoördinator i.p.v. 

voor een jeugdouderling. Dan wordt het meer een doetaak en hoeft men 

alleen op de bijeenkomsten van de grote kerkenraad aanwezig te zijn. Dan 

wordt de taak kleiner en voor sommige mensen wellicht wel uitvoerbaar en 

bovendien kunnen er ook mensen gevraagd worden die geen belijdend lid 

zijn. Binke en Elène gaan dus op zoek naar opvolging.  

Anna Kuik geeft aan dat ze graag  de rol van voorzitter wil blijven vervullen.  

Voor de diaconie zou dan t.z.t. een nieuw lid gevonden moeten worden. 

Anna wil dat nieuwe lid op weg helpen zolang als nodig is en in die 

hoedanigheid nog enige tijd lid van de diaconie blijven.  

 

De overige kerkenraadsleden vertellen over hoe ze hun taak ervaren. Men 

komt tot de conclusie dat er sprake is van een goede mix. Ieder brengt zo z’n 

talent in en men vult elkaar mooi aan. Er is ook altijd bereidheid om elkaar te 

helpen en dat maakt dat de overige kerkenraadsleden graag doorgaan met hun 

taak.          

 

* Wat Pasen betreft: We doen mee aan de Paasgroetenactie (meer informatie 

volgt in het Kerknijs van maart). De Paaskalenders zijn besteld.  

 

‘The Passion’ is deze keer in Harlingen! Wellicht gaan de clubkinderen daar 

naar toe. Wij zouden daar alle begrip voor hebben ook al zou dat betekenen 

dat we hun inbreng op de Witte Donderdag zouden moeten missen. We  
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gunnen de jeugd deze ervaring en vinden wel een manier om ze er toch een 

beetje bij te hebben, op welke manier en op welk tijdstip dan ook. 

 

 

 

* De inloopavond is voor nu vastgesteld op 16 februari. Op de gemeente-

avond komt deze inloopavond ook ter sprake. Wat zou een goed moment van 

uitwisseling van ideeën kunnen zijn? Is een avond daar een geschikt moment 

voor of kan het ook een keer na afloop van de kerkdienst. Bv. tijdens de 

koffie. U kunt er alvast over na denken. 

 

* 13 februari vergaderen we weer en omdat ds. Liesbet er dan ook bij zal zijn 

wordt het opnieuw een vergadering met de grote kerkenraad. 

 

De  vergaderingen worden besloten met het voorlezen van  gedichten over 

kinderen die niet gezien worden, over Het Kind dat 

met kerst in ons midden kwam en met een gedicht 

over een engel. Moet je een engel zien of zijn om … 

er voor elkaar te zijn. Om vol hoop een nieuw jaar te 

beginnen. Moet je daarvoor een engel zijn? 

 

 

Tine Meindertsma, scriba 

  

Kerknijs digitaal 
 
10 x per maand ontvangt u van ons het kerkblad Kerknijs. Wat u 
misschien niet weet, is dat het blad ook digitaal verzonden kan worden. 
 
Mocht u i.p.v. de papieren versie voortaan liever een exemplaar per mail 
willen ontvangen, dan horen wij dat graag. Een mailtje naar 

kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com is voldoende om dat te 
regelen. 
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UIT DE GEMEENTE 

 

Verhuisd 

De fam. Douwe Wijbenga is al enige tijd woonachtig in Beetgum.  Nu Douwe 

eind vorig jaar afscheid heeft genomen als ouderling kerkrentmeester heeft 

hij samen met Klaske het besluit genomen om zich aan te sluiten bij de 

plaatselijke kerk aldaar.  Vanaf deze plek wensen we Douwe en Klaske dat ze 

zich snel gaan thuis voelen in de kerk in Beetgum.  

 

Sara Bloemhof is in januari met haar man verhuisd naar Drachten. We 

wensen hen nog veel goede jaren op hun nieuwe stek. 

 

Trynke Buma heeft zich aangesloten bij de PKN gemeente van  Buitenpost.  

Ze blijft wel betrokken bij de kerk van St. Jacob. De reden van deze stap is 

dat Trynke haar werkzaamheden zijn gewijzigd: van fulltime boerin wordt ze 

parttime boerin ( op die dagen woont ze in haar huis naast de boerderij) en 

met de haar zo kenmerkende zorgzaamheid gaat ze de vrijgekomen dagen in 

Buitenpost (De Hoefslag 27,  9285RT) wonen zodat ze op haar kleinkinderen 

kan passen. Omdat ze van plan is op den duur helemaal naar 

Buitenpost te gaan, heeft ze besloten zich nu alvast bij de kerk 

daar aan te sluiten. We hebben heel veel waardering voor deze 

stap en wensen Trynke en haar familie heel veel plezier, geluk 

en gezondheid. Dat je je thuis mag gaan voelen in Buitenpost 

en dat we je nog  geregeld gaan zien op zondag in onze kerk. 

Vanaf deze plek willen we al deze drie gemeenteleden heel erg 

bedanken voor hun  jarenlange betrokkenheid bij de kerk. Alle 

drie hebben ze naast hun gewone werkzaamheden heel veel 

werk voor de kerk verzet. Daar zijn we hen heel erkentelijk 

voor.  

 

Zieken 

Gepke Veenstra ligt al heel lang in het ziekenhuis.  De wond aan haar been 

heelt goed maar of dat binnen in haar been ook het geval is, moet afgewacht 

worden tot er röntgenfoto’s zijn gemaakt. Ze mag haar been elke dag een 

klein beetje belasten en dat enige bewegen heeft weer gevolgen voor haar 

Parkinson. Zo zit ze in een soort cirkel die pas doorbroken kan worden als de 

wond van binnenuit hersteld is. Een kaartje kan haar bemoedigen. Haar 

adres: MCL Leeuwarden  Afdeling F, kamer 6. Voor haar en haar gezin en 

iedereen die te kampen heeft met iets wat hem/haar uit het evenwicht haalt, 

een zegenlied.  
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Afscheid 

Ds. Joh. Bakker z’n werk zit erop. In de nieuwjaarsviering namen we 

afscheid van hem. Dat deden we met een 

korte toespraak waarin we zijn 

klimaatvriendelijk reisgedrag - hij komt en 

gaat per fiets - voor het voetlicht brachten.  

 

We zijn hem veel dank verschuldigd en dat 

hebben we onderstreept met een 

boekenbon, tegeltje en een boeket bloemen 

voor zijn vrouw. Het ga  jullie goed! 

 

 

Ds. Liesbet 

Vrijdag 20 januari kwam ds. Liesbet Geijlvoet 

naar St. Jacob. Aan het Oosteinde heeft ze met 

een deel van de kerkenraad gesproken over haar 

verwachtingen, haar plannen hoe te starten in 

onze kerkelijke gemeente. Die bleken verrassend genoeg heel erg overeen te 

komen met de tekst op het werkplan dat bij haar komst door de kerkenraad is 

gemaakt. Helemaal verrassend is dat natuurlijk niet, want we hebben elkaar  

 

 
God zal met je meegaan 
als licht in je ogen 
als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd 
en arm om je schouder; 
als baken bij ontij en verte die wenkt 
als groet op je lippen en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt 
en woord dat je voorgaat  
.  

 

(tekst door ds. Sytze de Vries, muziek door ds. Job de Bruijn 
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al best wel leren kennen in de periode die voorafging aan haar komst naar het 

Bildt. Dat belooft veel goeds voor de toekomst. 

 

Hoe zal de start zijn? 

Naast voorgaan in de eredienst, wil Liesbet graag starten met het volgende: 

* geloofsopvoeding jonge gezinnen. Dit is een gebeuren voor én St. Anne én 

St. Jacob en als er mensen van Froubuurt mee willen doen, zijn ze van harte 

welkom. 

 

* kennismakingsbezoeken: 31 januari, 7 en 15 februari. De kerkenraad komt 

bij u langs om de datum en het tijdstip af te spreken.  In het Kerknijs van 

maart gaan we weer nieuwe data bekend maken. 

     

* Vanaf het maartnummer van Kerknijs zal Liesbet de overdenking voor haar 

rekening nemen. 

 

* Bijbelcafé of gesprekskringen: 27 maart, 17 april en 22 mei. We beginnen 

om 20.00 uur en om 21:30 uur is er een korte nazit met een hapje en een 

drankje of glaasje fris. In het Kerknijs van maart hoort u hier meer over. 

 

 

 

 

Bereikbaarheid  
 

Liesbet is op alle dagen bereikbaar, maar op  

maandagmiddag, dinsdagavond (koor) en  

vrijdagavond wil ze liever niet gestoord worden.  

Mocht zich onverhoopt iets voordoen waardoor u  

haar dringend moet spreken, dan kunt u bellen met één van de 

kerkenraadsleden. Die zorgt er dan voor dat zij op de hoogte gebracht wordt.  

 

Liesbet is bereikbaar op nummer: 06 206 131 38. 
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Intrededienst Liesbet Geijlvoet, 15 januari 2023 
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Zondagmiddag 15 januari mochten we in een volle Campus Middelsee de intrede-
dienst van onze nieuwe predikant ds. Liesbet Geijlvoet meebeleven. 
De zaal was gezellig ingericht en op het podium zong de gospelgroep All for one.  Bij 
de deur verwelkomd door bekende gezichten, bij de bar koffie met wat lekkers 
vooraf, onze kosters druk aan de slag, de kinderen aan een eigen tafel om straks te 
knutselen aan een welkomstgeschenk, de beide Paaskaarsen brandend op het 
podium, voor het podium een gelegenheidsensemble uit Waadhoeke met in hun 
midden onze Douwe Wijbenga, om de gemeentezang te begeleiden.  
De mensen stroomden binnen en de 160 stoelen die waren klaargezet, raakten 
allemaal bezet. Er werden zelfs stoelen bijgezet. En dat terwijl regen en wind buiten 
tekeerging. Zo’n opkomst, wat een wonder en hoopvol teken voor de toekomst! 
 
Ds. Ulbe Tjallingii en ds. Jan van den Boogaard, die als consulenten de beide 
gemeentes hadden bijgestaan, namen het eerste deel van de dienst voor hun 
rekening. 
Na welkom door Anna Kuik (voorzitter kerkenraad St. Jacob) en een blik op het 
proces van samen beroepen van Harry Halma (voorzitter van de kerkenraad van St. 
Anne) vond dominee Van den Boogaard het stormachtige weer passend bij de komst 
van Liesbet op het Bildt. Alsof de Heilige Geest Die Zich ook in een storm manifesteer-
de, ook vandaag van zich liet horen en beloofde mee te gaan in dit aan de slag gaan 
op een nieuwe werkplek. 
We zongen uit volle borst en het enthousiasme van de gospelgroep bracht de zaal 
figuurlijk en letterlijk in beweging. 
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Indrukwekkend was de bevestiging : Liesbet in het midden op de knielbank, met aan 
beide zijden een collega predikant.  
 

Met een handdruk 
van beiden ging de 
dienst over naar ds. 
Liesbet. 
Ze vertelde niet 
alleen over haar 
popelen om aan de 
slag te gaan, ze straalde het ook uit. Haar stola droeg het teken van de Goede Herder, 
Die haar terzijde zal staan bij haar werk. Voor de volwassenen en  kinderen een 
prachtig Bijbelverhaal over de Goede Herder in de Bildtse taal en een tekst uit 
Johannes 2 - De bruiloft te Kana -  uit de Friese Bijbel. Daarna een korte overweging 
over verbondenheid om gesterkt en vol vertrouwen onze weg samen te vervolgen. 
 

 

Na het slotlied en de zegen was er gelegenheid tot feliciteren en nog een kop 
koffie/thee of een glaasje fris. 
 
De kinderen 
hadden een 
prachtig 
welkomst-
geschenk 
geknutseld 
dat nu ook 
overhandigd 
kon worden.  
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VAN DE DIACONIE  

 

Bijzondere collecten 

5 februari - Werelddiaconaat 

Pakistan - Vaktraining voor jongeren  

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de 

organisatie AWARD die jongeren, onder wie 

schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en 

leningen. De organisatie begeleidt de jonge-

ren na de opleiding bij het opzetten en uit-

bouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij 

jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op 

de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen 

economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende 

religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.  

 

Meer weten? www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan 

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

NL52ABNA 0457 457 457 o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari. 

 

 

12 februari - Noodhulp en rampenpreventie 

Ethiopië - Noodhulp en rampenpreventie  

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door 

langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. 

Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van 

Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond 

vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen 

droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen 

planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van 

inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar 

zijn als de oogst tegenvalt. 

 

Meer weten? 

www.kerkinactie.nl/ethiopië 

U kunt dit werk steunen door uw 

bijdrage over te maken op rekening 

NL89ABNA 0457 457 457 o.v.v. 

noodhulp februari. 
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26 februari - 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie - Zending 

Zambia - maatjes voor gezinnen zonder ouders 

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met 

kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s 

voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. Maar als die 

ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in 

Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders 

en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te 

ondersteunen. 

 

Meer weten? www.kerkinactie.nl/kinderenzambia 

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

NL89ABNA 0457 457 457 o.v.v. 40-dagentijdcollecte februari. 

 

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

 

Hartelijk dank, Anneke Keizer-van Vaals 

 

zie volgende bladzijde 

VEERTIGDAGENTIJD en veertigdagentijdkalender 2023 
 
Op woensdag 22 februari begint de 
Veertigdagentijd. Daarom krijgt u 
bij dit Kerknijs alvast de kalender 
die hoort bij de Veertigdagentijd. 
De kalender helpt om dagelijks even 
stil te staan en deze periode bewust 
te beleven. Voor iedere dag is er een 
Bijbeltekst met korte overdenking, 
een vraag om over na te denken of 
een oproep om aan de slag te gaan, 
afgewisseld met vastentips, gebeden 
en liederen. 
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Het thema is deze keer 'Uit liefde voor jou - ontvangen en delen'. 
Er staan verschillende Bijbelgedeelten in rond het jaarthema ‘Aan 
tafel’. Zo staan we stil bij Jezus' laatste avondmaal en zijn 
opdracht om steeds opnieuw brood en wijn met elkaar te delen. 
Het zet ons stil bij zijn overvloedige liefde, maar ook bij de 
opdracht om te delen van wat we zelf ontvangen hebben. 
 
Ook nodigt de kalender ons uit om mee te doen met de 
vastenactie van Kerk in Actie. Door iets te laten of juist te doen 
voor een ander spaar je mee voor het 40-dagentijd- project van 
Kerk in Actie in Moldavië. In dit armste land van Europa is de 
werkloosheid groot. Een groot deel van de beroepsbevolking werkt 
daarom in het buitenland. Jongeren en ouderen blijven alleen 
achter en hebben niemand om op terug te vallen. Lokale kerken 
helpen hen: jeugdgroepen gaan op pad om ouderen thuis te 
bezoeken, klusjes te doen, boodschappen te brengen, de was te 
doen en een praatje te maken. Zo zijn jong én oud wat minder 
eenzaam! 
 

Voor de kinderen is er het Petrus Kids-
doeboek  rond Pasen.  Met dit boek ‘Ik 
ben er voor jou’ ontdekken jong en oud 
samen wat Pasen betekent. Een boekje 
vol leuke opdrachten, spellen, puzzels 
en gespreksvragen. De Kidsboeken 
liggen in de open kast achterin de 
kerkzaal. Ze liggen daar om 
meegenomen en uitgedeeld te worden. 

 
We hopen dat  bovenstaande u /jij helpt op weg naar Pasen. 
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OPBRENGST COLLECTES  

 

20 november      Pastoraat Nederland                                 €     57,75 

27 november      Bildtse minima                                             €     88,90 

   

  4 december       Werelddiaconaat                                        €     63,95 

11 december       Diaconaat binnenland                                €     51,15 

18 december       Jong Protestant                                            €     51,70 

24 december   Kerstnachtdienst       €   299,80 

 

25 december       Kinderen in de knel                                      €   125,30 

31 december   Oudjaarsdag               €     35,05 

 

  1 januari             Diaconie                                                      €     37,50 

  8 januari             Bloemen                                                      €     38,80 

 

 

 

 

 

Bloemenbusje 

Per abuis is er in het Kerknijs van december/januari een melding geweest van 

het bloemenbusje. Dit klopt niet.  

Het bloemenbusje is op 8 januari geteld en de opbrengst was € 93,50 

 

Hartelijk dank voor de gaven. 
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KERKELIJKE STAND 

 

De bloemengroet  

In de afgelopen tijd werd er bij de volgende mensen een 

bloemetje gebracht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke groet, Tietie Klaver 

 

 ZINVOL 
 
Heeft het leven zin? 
Ja, doe je Bijbel open. 
En ga naast Jezus lopen. 
En houd de pas erin. 
  
Heeft het leven zin? 
Ja, God zelf heeft het gegeven. 
Hij blies in jou het leven. 
Hij blies zijn adem in. 
  
Heeft het leven zin? 
Ja, want door Gods genade 
keer jij je af van ‘t kwade. 
Is er een nieuw begin. 

B
ro

n
: 

E
li

sa
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e 
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Verjaardagen 70+ 

 

29 januari  79 mw. P. Streekstra-Rooda,  

Oosteinde 45, 9079LA  

29 januari  75 dhr. W.D. Beimers, G. van  

Tuinenstraat 39, 9079MH  

 

10 februari  80 dhr. S. Buwalda,  

Oudebildtdijk 1112, 9075NM Westhoek  

11 februari  71 dhr. H. Krol, Van Wijngaardenstraat 56, 9079KD  

12 februari  70 mw. H.A. de Groot,  

Ljochtmisdyk 2C, 9036VP Menaam 

17 februari  73 mw. G. Veenstra-Schoorstra,  

G. van Tuinenstraat 47, 9079MH 

 

21 februari  71 dhr. J. Stapert, Zuideinde 2, 9079LN  

27 februari  89 mw. J.P. Nonnekes-de Valk,  

Hartman Sannesstraat 22, 9076EB  Sint-Annaparochie  

 

 

Bedankt  

 

Dag allemaal, 

Na een aantal spannende weken met drie operaties en een wond met een 

bacterie, gaat het nu langzaam de goede kant weer op. 

Ik ben nu aan het revalideren bij revalidatie Noorderbreedte in Leeuwarden 

en probeer mijn conditie weer op te krikken. 

Ik moet nog een paar weken wachten om te kijken of mijn beenbreuk 

voldoende is geheeld, en dan weer leren lopen. Dit vraagt geduld en 

doorzettingsvermogen. 

Wij hebben veel steun ondervonden van diegenen die ons een warm hart 

toedragen in de vorm van een telefoontje, kaartje of bezoekje; en willen jullie 

bij deze hartelijk bedanken. 

We hopen dat we elkaar spoedig weer kunnen ontmoeten. 

 

Hartelijke groeten, Gepke en Johannes Veenstra 
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In deze onrustige tijd kan het soms lastig zijn om de stilte te vinden waartoe we 

worden uitgenodigd in de Veertigdagentijd.    Bron: Petrus. Visser &Visser.  

 
 

‘Dat wachten op God, dat zijn we verleerd’  
 

Rust vinden in een chaotische wereld, als je druk of gestrest bent. Kan dat 
eigenlijk wel? Een gesprek met schrijver en stiltecoach Mirjam van der Vegt 
over het belang van stilte en rust. “Voor God is het al genoeg als we ademen.” 
 
Mirjam van der Vegt, stiltetrainer en winnaar van de prijs voor het Beste 
Spirituele Boek van 2021, dacht lange tijd dat stilte niets voor haar was. Ze 
houdt van mensen om zich heen, zit vol ideeën en plannen, praat graag, en 
vond rust vooral iets voor introverte mensen.  Een zware burn-out betekende 
een ommezwaai. “Ik had een drukke baan, ik was net moeder geworden, ik was 
buddy van allerlei moslimvrouwen in de wijk.” Van de ene op de andere dag 
kreeg ze uitval in armen en benen. “Ik herinner me dat ik op bezoek zou gaan 
en dat het me niet meer lukte om op de bel te drukken. Ik kon mijn werk niet 
meer doen, ik kon niet eens de luiers van mijn kinderen verschonen en voelde 
me tekortschieten in alles.”  “Vallen voelt voor mensen als falen”, reageert Paul 
Visser. Van der Vegt: “Dat klopt. Wij mogen leren vallen in genade. Vallen doen 
we allemaal, hoe leren we weer opstaan?”  
 
Grootste succes 
“Dat je kunt terugvallen op genade: is dat wat je rustig maakt?” vraagt Rob 
Visser. Mirjam: “Na dat moment bij die deurbel reed ik terug naar huis. Toen 
voelde het alsof ik werd opgetild door een hand uit de hemel. Ik ervoer: ik kan 

niets uit mijzelf, en toch ben ik nog steeds geliefd.” 
Ze wijst naar het schilderij achter haar, met een beeld 
van een gekruisigde Jezus aan een afgebladderde 
muur. “Daarom staat deze foto hier. Ik heb dit beeld 
ooit gefotografeerd in de Oude Abdij van Drongen en 
het betekent veel voor me.” 
De burn-out duurde twee jaar. Ze was nog eens vijf 
jaar verder voordat ze echt hersteld was. Mensen 
prijzen haar vaak voor het succes dat ze nu heeft. 
“Maar dat moment waarop ik besefte dat ik zelf niets 
hoefde, dát was mijn grootste ‘succes’. Toen ontdekte 
ik: al zou ik de rest van mijn leven alleen maar 
ademen, dan ben ik nóg genoeg.” 
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“Je kreeg genoeg aan de genade van God”, vat Paul Visser samen. “Ja,” 
reageert ze, “ik wist: als dit het is, neem ik daar genoegen mee. Ik ervoer: God 
neemt genoegen met mij zoals ik ben. Meer nog: Hij heeft me lief, ook al doe ik 
niets.”   
 
Ademen is genoeg 
Ze leerde om de stilte te zoeken, ontwikkelde stiltetrainingen en retraites en 
begon te publiceren over het onderwerp. Ze hoopt dat mensen gaan inzien dat 
rust hun leven verrijkt en hen verder helpt dan ze hadden kunnen bedenken. 
In haar boek De kracht van rust behandelt ze ‘acht tegendraadse lessen’. De 
belangrijkste les gaat over adem, onderstreept ze. “Wij zijn vaak aan het 
rennen, alsof we moeten bewijzen dat we de moeite waard zijn. Maar het is al 
genoeg als we ademen. Daarmee zegt God eigenlijk: Ik houd je in leven. Vanuit 
dat beginpunt mogen we in een aangenaam tempo tot bloei komen.” 
De term ‘bloeien’ vraagt wel om uitleg, vindt Paul Visser. “Mensen denken vaak 
dat bloei betekent dat alles groter en beter moet. Wat als dat niet lukt, als het 
leven lijden is?” 
“Je hoeft niet zo je best te doen. Kijk naar de bomen”, vergelijkt Van der Vegt. 
“Een boom doet vanzelf waartoe hij bestemd is: bloeien, vrucht dragen. Het is 
belangrijk dat hij goed geworteld is. Zo mogen wij als mensen wortelen in Gods 
genade. Het gaat niet om evenwicht, maar om tegenwicht van binnenuit. Als je 
die genade en liefde ontdekt, val je niet zomaar om.”  
Rob Visser trekt de vergelijking nog een stapje verder: “Een boom hóéft niet 
eens altijd te bloeien. Hij is er ook om schaduw te geven voor een ander, om 
tegenaan te leunen.” “Precies”, reageert ze. “In het bos hebben zelfs dode 
bomen een belangrijke functie.” 
 
Uit handen geven 
“Rust nemen helpt ook om los te laten”, denkt Rob Visser. Hij citeert een paar 
regels uit ‘De Ploeger’ van Adriaan Roland Holst 
 

Ik zal de halmen niet meer zien 
Noch binden ooit de volle schoven, 
Maar doe mij in den oogst geloven 

Waarvoor ik dien 
 
“Deze regels staan op mijn bureau. Als mens heb je soms het gevoel dat iets je 
uit handen geslagen wordt. Maar de toekomst ligt in Gods hand.” 
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Een van Mirjams favoriete levenslessen is: “Beoordeel de dag naar wat je zaait 
in plaats van wat je oogst.” Ze maakt een cirkelbeweging met haar hand. “Het 
enige wat van ons gevraagd wordt, is te zaaien wat we hebben, op onze eigen 
vierkante meter.” 
Rob Visser lacht: “Dat gebaar gebruik ik ook altijd, maar een Betuwse boer leer-
de mij dat je zaaigoed over je schouder gooit. Als je het vóór je gooit, vertrap je 
het.” Mirjam, verrast: “Je ziet dus niet eens wat ermee gebeurt?” 
“Fascinerend”, vindt Paul Visser. “Zaaien mag je dus bijna onbekommerd doen. 
Net als in de gelijkenis van de zaaier: die strooit het zaad gewoon in het rond. 
Tot drie keer toe schiet het niet op. Als het in goede aarde valt, is het een 
verrassing.” 
 
Ongemak 
De kerk is een plek om op adem te komen, dus “eigenlijk zouden we ook in een 
dienst tijd voor stilte moeten nemen”, stelt Rob Visser. Maar hóé? Een dienst is 
gevuld met gebed, zingen, een preek – en áls er een stil moment is, “voelt één 
minuut vaak al lang”. 
 
‘Het wachten op God zijn we verleerd’ 
De stiltetrainer wéét hoeveel ongemak stilte kan opleveren. “De Benedictijnse 
traditie heeft als metafoor de drie tredes van stilte. De eerste is het herade-
men, even op adem komen. Dat vinden mensen meestal makkelijk, maar hier 
gaat het om uiterlijke stilte. De tweede trede is de struikeling. Alles wat je 
normaal gesproken wegduwt, komt naar boven. Als je door dat ongemak heen 
gaat, kun je zomaar de derde trede van stilte ervaren: innerlijke stilte en 
harmonie. Pas dan kun je je overgeven aan God. De hele reis was God er al bij, 
maar nu pas proef je van de diepe rust die er altijd al was.” 
Het ongemak heeft te maken met onze cultuur. “We zijn gewend om alles 
gecomprimeerd (samengeperst) te doen. Maar kijk naar de joodse feesten in 
de Bijbel: een priester ging het heilige der heiligen in en kwam er na zeven 
dagen weer uit. Dat is nog eens wat anders dan zeven minuten stilte. Dat 
wachten op God zijn wij protestanten verleerd.”  
 
Dwalen 
Het is de uitdaging voor een predikant “om niet alleen stil te wachten, maar je 
ook zélf te laten raken”, vindt Paul Visser. “Hoe pak je het aan?” vraagt Rob 
Visser zich af. “Moet je zeggen: laat deze tekst op je inwerken? Laat je de stilte  
begeleiden door muziek?” Stilte kan op zichzelf staan, vindt Van der Vegt. “Het  
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gaat erom dat je gedachten kunnen dwalen. Natuurlijk kun je de stilte wel 
inleiden met muziek. Dan neem je mensen mee.” 
‘Stilte is niet altijd fijn’ 
Ze adviseert: “Als je in de kerkdienst echt een lange stilte wilt laten klinken, leg 
dan uit wat er gaat gebeuren, spreek uit dat het ongemakkelijk kan zijn. Stilte is 
niet altijd fijn.” 
 
Ontvangen 
Stilte is niet alleen goed voor het eigen welzijn, het maakt je ook meer 
ontvankelijk voor anderen, merkte Mirjam. Uit onderzoek blijkt dat er in 
hersenen in rust meer ruimte ontstaat voor compassie. 
Dankzij het nemen van rust veranderden haar eigen contacten met 
vluchtelingen. “Ik wilde steeds dingen regelen. Maar ik deed nooit genoeg. Ik 
leerde van God: wat als je nu eens stopt met regelen en alleen maar bént?” 
Tijdens haar burn-out kwam een keer een vluchteling naast haar fietsen. “Hij 
vroeg: ‘Hoe gaat het met je?’ Ik vertelde maar gewoon dat ik het niet meer zag 
zitten. Hij vertelde op zijn beurt hoe hij alles was kwijtgeraakt. Ik vroeg: ‘Waar 
ligt jouw hoop dan?’ We kregen een heel gelijkwaardig gesprek.”  
 
‘Ik was gewend om te geven, maar ontvangen is een vorm van dienen.’ 
Ze leerde veel van dat gesprek. “Ik was gewend om te geven, maar ontvangen 
is een vorm van dienen. Vluchtelingen hebben vanuit de modder lessen 
geleerd. Als je daar tijd voor neemt, word je geraakt. En doordat hij over zijn 
hoop kon vertellen, groeide die hoop.” 
 
Toekomst 
Van der Vegt gelooft dat de hoop voor de wereld ligt in liefde. Ze vertelt hoe ze 
ooit een droom kreeg over “een dal waar enorme liefde was. Een engel bracht 
mij daarheen. Ik kon kiezen: terug naar de grauwe stad of naar het dal van de 
liefde. Maar ik moest er wel veel voor loslaten.” 
De droom houdt haar nog steeds bezig. “Ik vind het eng om los te laten en ik 
zie veel verdeeldheid om me heen. Toch kan liefde groter zijn. Durf je daarvoor 

te kiezen? Als ik kijk naar de toekomst, ben 
ik zó benieuwd naar die liefde.”  
Rob Visser glimlacht: “Ik heb zelden iemand 
gezien met zo’n verwachtingsvolle blik.” 
“Ja, je bent ‘éénvoudig’ hoopvol”, 
constateert Paul Visser. “Méér dan 
hoopvol. Ik heb superveel zin in de 
toekomst.”  



[29] 

 

  

  

Kinderkerk - voor en over onze jeugd – Clubs 
 

We zijn al weer op weg in 2023! De kerstvakantie is al weer even geleden 
en dus zijn we ook al weer volop bezig met het jeugdwerk. 

 
We hebben een prachtig adventsproject in de kinderkerk gehad; 

Levenslicht, waar gelukkig veel van onze kinderen aan mee hebben 
meegedaan! In de kinderkerk wordt inmiddels al weer druk gewerkt met de 

verhalen en de opdrachten van ‘Kind op Zondag’. 
 

Ook prachtig dat er weer twee clubgroepen draaien; één voor de jeugd van 
groep 7 en 8 en één voor de tieners tot en met 16 jaar. We zijn blij dat de 

jongste clubgroep onder leiding mag staan van Sita Buurstra en Tea 
Wolbers. Daarmee is de clubleiding weer op sterkte, want Hilly en Yda zijn 
de vertrouwde leiding op de oudste clubgroep. Bijzonder was dat de oudste 

clubgroep samen met de groep van St. Anna op 25 november heeft 
meegedaan aan Sirkelslag; een zeer geslaagde avond. 

 
 Op vrijdag 3 februari worden er in ‘t Beerdhuus voor onze beide club- 
groepen weer de Y-games gehouden.  Het wordt vast weer spannend en 

laten we hopen op winst voor St. Jacob en het allerbelangrijkste; een hele 
fijne avond! 

 
Voor onze nieuwe dominee zijn er prachtige kaarten gemaakt van de 
handen van onze kinderkerk-kinderen en onze clubjeugd. Na zoveel 
uitgestoken handen wordt het nu tijd om te werken aan een nadere 

kennismaking met onze nieuwe dominee. We hopen op een fijne 
samenwerking en dat we nieuwe input en kansen krijgen voor – met name 

de oudere – jeugd. 
 

Fijn dat dit allemaal weer voor onze jeugd georganiseerd kon en kan 
worden, we zijn dan ook dankbaar voor alle voorbereidingen en inzet van 

iedereen die hierbij betrokken was en is!  
 

Weet jij nog iemand die ook naar de kinderkerk of de club zou willen gaan? 
Dat kan natuurlijk, iedereen is van harte welkom! 

 
Tot ziens bij de kinderkerk of bij de clubs! 

 
De jeugdouderlingen, 

Elène en Binke 
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wanneer     wie      

 

29 januari     ds. Piet Speelman, Folsgeare 

 

  5 februari     Peter Kitsz, Harlingen  

12 februari     ds. Jeroen van Olffen Menaldum  

19 februari     ds. Roger Dragstra, Leeuwarden  

26 februari- 1e lijdenszondag  ds. A.E.de jong-Wiersema Sneek 

 

Uitzendrooster Radio Eenhoorn   

De uitzending begint om 9.30 uur.  

Vanuit de studio in Menaam. 

 

 
 

wanneer    wie      kerkenraad 

 

29 januari    J. Helfferich   Protestants             

 

  5   februari   A. Dijkstra   Vrouwenparochie     

12   februari   J. Schaaf-Hoekstra  Sint-Jacobiparochie 

19   februari   P. Glas    Protestants        

26   februari   F. de Haan    Protestants  

 

 

Diensten Beuckelaer,  

Sint Annaparochie  

 

 

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en 
Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u 

erbij gegeven worden. 

Mattheüs 6:33 HSV 
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Ontmoetingsochtend voor vrouwen  
 

in de Skúl te St. Annaparochie 

        op dinsdag 7 februari 2023 

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. 

Mevrouw Ineke Koolhaas zal deze ochtend een inleiding houden. 

Thema voor deze ochtend zal zijn: Houd moed!! (n.a.v. Hebr. 11) 

 

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 maart  

 

is  

 

zondag  

 

19 februari. 
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