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TSJINSTEN  

 

 

 
Snein 19 juni 09.30   

Foargonger:    Ds. G Wessels, Stiens   

 

 

Snein 26 juni 10:00 Tintetsjinst  

Foargonger:  Ds. D. Wijmenga, Vollenhove 

 

 

Snein 3 juli 09.30  Nei ôfrin kofjedrinken 

Foargonger:  Ds. J. Lindeboom, Minnertsga 

 

 

Snein 10 juli 11.00   

Foargonger: Ds. F.H. Welbedacht, Sneek  

 

 

Snein 17 juli 10.00  Tsjerke fan de moanne 

Foargonger: Ds. N. Flaming 
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Foarwurd 
 

 

 

 

Want de jaren van mijn volk zullen 

zijn als de jaren van een boom; mijn 

uitverkorenen zullen zelf genieten 

van het werk van hun handen 
              Jesaja 65:22, NBV 

 

God schept iets nieuws voor Zijn mensen - dat is de belofte van 

bovenstaand bijbel gedeelte. 

 

Een nieuwe realiteit- terug naar het paradijs. Geen plek waar je eindeloos 

op een wolk zit, maar waar de mens bouwt en plant en groeit. Het leven 

van een mens wordt vergeleken met de jaren van een boom. Die jaren zijn 

te zien aan de jaarringen van de stam. Er zijn dikkere en dunnere 

jaarringen. Het ene jaar groeide de boom dus harder dan het andere jaar, 

afhankelijk van de hoeveelheid licht. Een mens is geen robot die elk jaar 

dezelfde productie moet draaien, maar een levend wezen dat reageert op 

het licht. Hoe meer licht, hoe meer groei. Dat schept verwachting: als je 

wandelt in het licht, hoe zullen jouw jaarringen er dan wel niet uitzien! 

 

Uit de bijbelse meditaties voor de podcast ‘Leren van Bomen’ van Mirjam van der 

Vegt. 
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Fan de dûmny 

 

Omrop Fryslan 

Begin april kwam ds. Wim Beekman, de classisdominee bij de kerkenraad 

op bezoek. In een eerdere Nijsbrief heeft u hierover kunnen lezen. We 

zaten die avond met elkaar in de kerk en ds. Beekman keek eens rond in de 

kerk en zei: ‘Wat een prachtige kerk is dit. Zijn jullie ooit wel eens benaderd 

om kerk van de maand te zijn voor Omrop Fryslân?’ 

Wij antwoorden: ‘Nee’. ‘Zouden jullie dat wel willen?’, was toen de vraag. 

En wij knikten allemaal en zeiden: ‘Natuurlijk’. 

Niet lang na deze avond kwam een mail binnen met het formele verzoek of 

wij in de zomermaanden voor een paar zondagen kerk van de maand 

wilden zijn. De kerkenraad reageerde wederom positief en zo gebeurde het 

dat we de zondagen 17, 24 en 31 juli werden ingeroosterd.  

Via de mail ontvingen we een drietal bijlages met hierin de ‘spelregels’. 

Begin mei kwamen we met een aantal leden van het moderamen, de 

voorgangers, koster en een coördinator namens de werkgroep 

kerkdiensten Friesland, samen om alles door te spreken.  

Er gaan best wel wat voorbereidingen aan vooraf. Alle betrokkenen bij de 

dienst moeten de zaterdag voor de dienst even in de kerk komen om alle 

overgangsmomenten te oefenen. De liturgie moet bijtijds klaar zijn en het 

zou leuk zijn wanneer wat zangers of andere musici aan de dienst zouden 

meewerken.  

En het is gelukt! 

Zondag 17 juli werkt Qlassy mee aan de dienst. Een week later is er een 

blazerskwartet die de dienst opluistert en de dienst van 31 juli is een Fryske 

Tsjinst waaraan een aantal leden van het Kwartette koor meewerkt. 

Natuurlijk bespeelt Balt de Vries het orgel en doen we als gemeente wat 

we iedere zondag doen; samen zingen, bidden en vieren.  
 

Een paar punten zijn voor de bezoekers van de kerkdienst wel van belang: 

1. De dienst begint om 10.00 uur 

2. Om 9.30 uur is er koffie voor de dienst 

3. De kerkgangers moeten voor 9.45 uur in de kerk zijn en op hun plek 

zitten. 
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4. Dan worden onze plaatselijke afkondigingen gedaan en zal nog een 

soundcheck zijn. 

5. En dan is het rustig wachten tot het 10.00 uur is en de live uitzending 

begint.  

6. Kerkgangers worden verzocht om na de zegen weer te gaan zitten. 

Dan is er nog orgelspel en daarna verlaten wij de kerk. 

7. Om 11.00 uur is de uitzending afgelopen. 

We hopen met elkaar op fijne diensten vanuit onze eigen kerk! 
 
Afwezigheid 

Van 13 juni tot en met 13 juli hebben wij vakantie. Mocht in die periode 

een predikant dringend nodig zijn dan kan dit bij Janke Abma-van der Valk  

gemeld worden. Zij weet welke collega ze kan benaderen. 

Tijdens onze vakantie zal het huis bewoond worden door vrienden van ons.  

Als u dus onbekenden in en om het huis ziet, met twee honden, dan is dit 

goed volk! 
 

Startsnein en jaarthema 2022-2023 

Het lijkt nog een eind weg, maar zondag 25 september is er weer een 

startsnein. Het thema is dit jaar ‘Aan tafel!’ 

De belangrijkste maaltijd die we in de kerk kennen, is de Maaltijd van de 

Heer, het Avondmaal.  

Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. 

Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ 

leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. 

Het maakt je tot een ander mens.  

Naast deze maaltijd die in de setting van de kerkdienst wordt gevierd zijn 

er ook nog wel andere momenten waarop samen gegeten wordt. De 

Eat&Creed groep begint altijd met zelf meegebracht eten en gaan dan met 

elkaar in gesprek.  

De Twittermaaltijden zijn ook zo’n mooi voorbeeld van samen eten en in 

gesprek gaan. Ook is er een groep alleenstaanden die regelmatig samen 

eet en elkaar ontmoet.  

In veel gemeentes wordt gegeten. In 2013 heb ik hier zelf een onderzoek 

naar gedaan omdat mijn masterscriptie over dit onderwerp ging.  
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In de bijbel gaat het ook vaak om eten en voedsel. Samen eten is een 

wezenlijke, terugkerende bezigheid in de bijbelverhalen. Sla het evangelie 

van Lucas er maar op na en er ontstaat een beeld van Jezus die van de ene 

naar de andere maaltijd gaat. Samen eten verbindt en schept een band. 

Het zorgt misschien wel voor de ideale setting om geloofsgesprekken te 

voeren.  

In de brief aan de Galaten wordt gereageerd op het conflict in Antiochië 

waar het gaat om de vraag op welke manier Joden en niet-Joden, die allen 

in de Messias geloven, samen één gemeente kunnen vormen. Het 

antwoord is: door samen te eten. Ook de Grieks-Romeinse wereld kende 

een traditie van maaltijden. Rond de maaltijden werden verhalen verteld en 

ideeën uitgewisseld. De eerste gemeenten volgden dit voorbeeld. Een 

gewoonte uit het dagelijks leven van die tijd werd overgenomen door de 

religieuze wereld.  

Wanneer we kijken naar onze tijd dan zien we weer zo’n zelfde beweging, 

want wij gebruiken het samen eten in onze kerkelijke gemeenschap. Als 

kerkelijke gemeenschap maken wij deel uit van deze wereld en deze tijd en 

het is goed om aan te sluiten bij ontwikkelingen in de samenleving.  

Tot zo ver een klein stukje achtergrond bij het jaarthema voor het 

komende seizoen.  

De startsnein zien we altijd als startschot van de activiteiten die allemaal in 

de activiteitengids staan. Misschien is het wat om dit jaar wat vaker iets te 

organiseren rond de maaltijd. 

En met elkaar ook eens stil te staan bij het Avondmaal. 

Voor de startsnein een feit is moet nog heel wat gebeuren. Er moeten 

plannen gemaakt worden voor de viering op die zondag. En plannen 

maken doe je met elkaar. 

Lijkt het je wat om mee te doen? 

Meld dit dan bij ondergetekende. Als ik terug ben van vakantie kunnen we 

wat data vastleggen om met elkaar plannen te maken voor een feestelijke 

dag waar samen eten in ieder geval een prominente plek zal krijgen. 

Je zou er bijna trek van krijgen       

 

Ds. Nicolette 
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Fan de tsjerkerie 

 

Zoals in de vorige Nijsbrief werd vermeld zijn er kerkenraadsleden 

aftredend. Inmiddels zijn er verschillende gemeenteleden benaderd voor 

een functie. 

Blij zijn wij dat Lisette Zijlstra-van Haren bereid is de functie van ouderling-

scriba op zich te nemen. Er is nog geen ouderling (pastoraat), diaken en 

jeugdouderling gevonden. Twijfel je aan een functie? Neem eens contact 

op met een kerkenraadslid voor een gesprek over wat het precies inhoud 

en wat zijn of haar ervaring is. 

In het vorige nummer schreef ik dat Marcel Jansen en Janke Abma-van der 

Valk herbevestigd worden. Maar ook Luuk van der Werk wordt 

herbevestigd. Helaas is dat niet genoemd. 

Als gemeentelid kunt u namen van kandidaten aanmelden bij één van de 

kerkenraadsleden.  

Wij hopen dat de kerkenraad voor het winterseizoen weer ‘voltallig’ is. 

 

Een zonnige groet, Janke Abma-van der Valk. 

 

Fan de diaconie 

 

Collectedoelen 
 

19 juni 2022 

1e collecte – Plaatselijk Kerkenwerk 

2e collecte – Diaconie 
 

26 juni 2022 

Collecte - Actie Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen 

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw 

ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. wat duurt een 

zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes 

of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen 

extra welkom. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in 

Actie kinderen in armoede helpt. 
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3 juli 2022 

1e collecte – Bloemenfonds 

2e collecte – Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
 

India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst 

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en 

buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een 

Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het 

onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de 

kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en 

sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun 

schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het 

verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met 

kinderen en ouders de armoede te doorbreken. 
 

10 juli 2022 

1e collecte – ZWO 

2e collecte – Diaconie 
 

17 juli 2022 

1e collecte – Moldavie 

2e collecte – Amref Flying Docters 
 

Moldavie – projecten Kerk in Actie 

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het 

buitenland. Kinderen enouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg 

en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de 

christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen 

worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij 

hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een 

gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals 

een douche.Moldovan Christian Aid ondersteunt kerkelijke gemeenten bij 

hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat ze ouderen kunnen 

helpen.Door de oorlog in Oekraine zijn veel mensen op de vlucht geslagen. 

In Moldavie worden Oekrainse vluchtelingen gastvrij ontvangen. De 

moldavische bevolking, de regering en humanitaire organisaties zetten zich 

onophoudelijk in voor de vluchtelingen. 
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Amref Flying Docters 

Het recht op een goede gezondheid kun je niet afdwingen. Het recht op 

een goede gezondheidszorg, voor iedereen, wél. Dat is de missie van 

Amref Flying Doctors. We willen de gezondheid van mensen in Afrika 

blijvend verbeteren. Vooral meisjes en jonge vrouwen. Want als zij gezond 

zijn en blijven, kunnen ze werken en een beter leven opbouwen voor 

zichzelf en hun gezin 

 

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 

t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de 

kerkdienst. 

 

Fan de ZWO 
 
Aftrap Fryslân foar Moldavië 
 

Binnen Friesland slaan we de handen ineen voor Moldavië, het armste land 

van Europa. Onder de noemer 

“Fryslân foar Moldavië” gaan 

gemeenten aan de slag voor eenzame 

ouderen en kinderen in Moldavië.  

In het na jaar starten we vanuit ZWO 

ring Franeker met het steunen van 

vier projecten in Moldavië. De 

projecten in Moldavië zijn eilanden 

van hoop! 

 - Bethania 

 - Moldovian Christain Aid (MCA) 

 - Homecare 

 - Youth for Christ 

 

Maandag 20 juni om 19.45 uur is De Rank in Franker de aftrap voor Fryslân 

foar Moldavië.  Er komen dan jongeren uit Moldavië bij ons in Franker op 

bezoek. Samen met de jongeren uit Moldavië en andere ZWO/Diaconie 

gemeenten uit Friesland gaan we ideeën bedenken hoe we Fryslân foar 

Moldavië kunnen introduceren binnen Friesland. Hebt u ideeën, wees erbij!!! 
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Ut de gemeente 

 

Lokwinsken 

 

Foar alle minsken dy’t harren jierdei/jubilea yn juni hoopje te fieren. 
 

Jierdei 
 

25 juny 80 jier dhr. P. Faber  

    Easterein 
 

Jubileum 
 

30 juny 50 jier dhr. en mefr. K. Meijer-H Visser  

    Easterein 
 

 

Wa ha de blommen krigen: 

 

28 maaie    mefr. Annie Kingma – Bonnema 

Easterein 
 

5 juny   fam. Vellinga Wehe-den Hoorn ( Gr.)  

    Dhr. André C. Vink   

    Easterein 
 

12 juny   dhr. Mebius de Boer 

    Easterein 
 

 
Orgelconcerten seizoen 2022  
 

Martinitsjerke Aanvang 20.00 uur 
 

donderdag          28 juli                 Masako Honda           Japan    (Bach) 

donderdag          4  augustus        Ad van Pelt                 Woerden 

donderdag          11 augustus       Jos Moeke                  Uddel 

donderdag          18 augustus       Evert van de Veen      Voorthuizen 

donderdag     25 augustus       Wybe Kooymans Naarden 
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Bijbelse sudoku 

 
  A B C D E F G H I  

                       

1   
                  

  

2   
                  

  

3   
                  

  

4   
                  

  

5   
                  

  

6   
                  

  

7   
                  

  

8   
                  

  

9   
                  

  

                       

 

Een korte uitleg. Elke puzzel begint met een blanco 9x9 schema zoals hier 

boven staat. Horizontaal staan de letters A t/m I, verticaal de cijfers 1 t/m 9. 

Die vormen de coördinaten en helpen u om de antwoorden op de diverse 

vragen een plaats te geven in het schema. Het beantwoorden van de 

hierna volgende bijbelse vragen levert een getal van 1 t/m 9 op. Bij elke 

vraag staan coördinaten genoemd daar kunt u het gevonden getal 

invullen. (bijv. A1, C9, H3). Als u het antwoord niet weet en het wilt 

opzoeken in de bijbel staan bij iedere vraag verwijzingen naar 

tekstplaatsen gegeven. Als u de antwoorden in het schema hebt ingevuld, 

kunt u de sudoku verder oplossen. Het doel van de sudoku is om de cijfers 

1 t/m 9 in elke horizontale tijd, in elke verticale kolom en in elk minischema 

van 3x3 te zetten, zodanig dat elke cijfer daar maar één keer in voorkomt. 
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Puzzel  

Voor D7 en B5 

Hoeveel dochters had de priester van Midjan? (Exodus 2:16) 

 

Voor H4, A9 en C5 

In welk hoofdstuk van Romeinen staat in vers 28 de verzekering dat voor 

wie God liefhebben alles bijdraagt aan het goede?  

 

Voor E1, I4, B6, C3 en F9 

Hoeveel zonen had Cham? (1 Kronieken 1: 8) 

 

Voor A1 en I2 

Welk van de eerste negen hoofdstukken van Handelingen gaat over 

Ananias en Saffira?  

 

Voor D8, H7, C4, E2, A3 en G6 

Hoeveel munten verloor de vrouw in Lucas 5: 8-10? 

 

Voor G3, E9, F4 en B2 

Hoeveel maanden was Jojachin koning van Juda? (2 Koningen 24: 8) 

 

Voor D6, F3, E7, B4 en C2 

De hoeveelste in de rij van de zonen van Isaï in 1 Kronieken 2: 15 was 

Osem? 

 

Voor G1, E6, D9, C8 en A4 

Hoeveel zonen had Noömi (Ruth 1: 2) 

 

Voor H2, B8, E3, C1 en I5 

Hoeveel zaligsprekingen staan er in Mattheus 5: 3-11? 
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U I T N O D I G I N G 

 

voor de presentatie van 

 

Wanneer toch mijn liefste? 

Anna Noordmans & Hantje van Dijk 

een liefdesgeschiedenis in de schaduw van de Doleantie 

 

van dr. Jan Dirk Wassenaar 

 

op zaterdag 25 juni 2022 om 15.00 uur 

in de Martenskerk, Achterbuorren 2, 8629 RB Scharnegoutum 

 

 

14.30 uur: inloop met koffie of thee met oranjekoek 

 

15.00 uur: lezing ‘Anna Noordmans en Hantje van Dijk, een 

liefdesgeschiedenis’ door dr. Jan Dirk Wassenaar 

 

15.30 uur: lezing ‘Anna Noordmans en Hantje van Dijk in de naschemer 

van het Friese Reveil, in de schaduw van de Doleantie’ door prof.dr. Kees 

van der Kooi 

 

16.00 uur: nazit met koffie of thee. Tevens is er dan gelegenheid om 

onder leiding van dorpshistoricus Geart Bos een korte wandeling door 

Scharnegoutum te maken en om onder leiding van Hinke Bakker de 

Noordmans-boerderij aan de Legedyk 2 te bezichtigen. 

 

In de kerk is een bescheiden expositie met documenten en 

voorwerpen uit de nalatenschap van Anna Noordmans en Hantje van 

Dijk te bewonderen. 

 

Opgave vóór 20 juni via: Dr.J.D.Th.Wassenaar@hetnet.nl 

 

Dr. Jan Dirk Wassenaar is als predikant verbonden aan de Protestantse 

Gemeente te Hellendoorn en als geassocieerd onderzoeker aan de 

Protestantse Theologische Universiteit. 

 

Prof.dr. Kees van der Kooi was jarenlang hoogleraar westerse 

systematische theologie aan de Vrije Universiteit. Momenteel is hij 

verbonden aan Erasmus Economics and Theology Institute. 

 

Dr. Jan Dirk Wassenaar, Wanneer toch mijn liefste? Anna Noordmans & 

Hantje van Dijk, een liefdesgeschiedenis in de schaduw van de 

Doleantie. Uitgeverij Royal Jongbloed, Heerenveen; paperback, 506 p., 

135 historische foto’s; formaat: 16 x 24 cm. ISBN 9789088973185. Prijs: 

€ 29,99. 

 

mailto:Dr.J.D.Th.Wassenaar@hetnet.nl
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Verslag Symposium Workum, 21 mei 2022  

 

De eerste keer een bijeenkomst voor de hele classis en bijna 150 mensen 

aanwezig! Het symposium te Workum op 21 mei 2022 blijkt kerkenraads- 

en kerkleden uit heel Fryslân te hebben getrokken. Al bij de ontvangst met 

koffie en oranjekoeke is de sfeer geanimeerd; oude bekenden ontmoeten 

elkaar, nieuwelingen worden aan elkaar voorgesteld.                    

Exact om 10.00 uur heet dagvoorzitter Tine de Vries, lid van het Breed 

Moderamen en de eerst verantwoordelijke voor de organisatie, ieder 

welkom. Ze geeft meteen een advies: ‘Er is vandaag een fotograaf 

aanwezig; als u niet gefotografeerd wilt worden,  ( …stilte…),    wilt u dan 

niet voor zijn lens gaan zitten?’ De toon is gezet: ongedwongen samenzijn, 

samen verantwoordelijk voor het slagen van de dag.                                              

 

,,Ik hoop dat u deze dag gevoed en geïnspireerd mag worden”, zegt 

voorzitter ds. Ellen Peersmann, voorzitter van de classis Fryslân bij de 

opening. Aan de hand van Handelingen 16: 1-10 wijst ze erop dat de tijd 

waarin we als kerk nu leven, te vergelijken is met die van de eerste 

christengemeenten. Ook die moesten zich teweer stellen tegen een 

heersende cultuur  waarin christenen een minderheid waren. “Maar de 

Heilige Geest die Paulus en Barnabas de weg wees, zal ook ons de weg 

wijzen.” Waarna zij de aanwezigen vraagt Lied 680 te zingen. Zonder 

begeleiding door orgel of enig ander instrument klinkt dan a capella Kom , 

Heil’ge Geest , Gij vogel Gods, daal neder waar Gij wordt verwacht wordt 

ingezet.   

 

Ds. Wim Beekman, de eerste spreker van deze dag, presenteert via het 

scherm zijn 10 woorden’ en licht ze een voor een toe:                                                                                                                                          
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Een kerk die toekomst heeft:                       

1. weet dat de kerk niet God bewaart, maar dat God de kerk bewaart;    

2.  is blij dat zij bestaat;                                          

3. gelooft onbekommerd in God, vindt daar woorden voor, en bemoedigt 

daarmee anderen;  

4. gaat onbevangen om met de krimp van kerken in deze tijd;   

5. wil niet in haar eentje kerk zijn, behoudt de eigenheid waar het kan,  

werkt met andere kerken samen, of voegt zich met andere kerken samen, 

waar dat moet;                         

  6. kan de classis vragen haar een kernkerkenraad en een lichtere 

beheersvorm toe te staan;                           

7. durft haar kerkenraad zo klein mogelijk te laten zijn, en wil vooral op 

hoofdlijnen geestelijk leiding geven  

8. bestuurt niet van bovenaf alle kerkenwerk, maar faciliteert van onderaf 

vrijwilligers                           

om zelfstandig de uitvoerende werkzaamheden te doen;                                                                                           

9. beperkt zich in vergaderingen, beleids- en vergaderstukken tot enkel het 

noodzakelijke;                           

10. bidt geregeld het avondgebed van Paus Johannes de 23: ‘Lieve Heer, 

dit is uw kerk, deze jongen gaat nu slapen’.                                                                                                  

Hij zegt de aanwezigen de tekst van zijn toelichting toe maar wijst ook nog 

eens op de notities ‘Als een kleine gemeente kwetsbaar wordt’  en ‘Als 

ambtsdragers gaan ontbreken’.    

 

Vervolgens wordt de praktijk van alledag, die een praktijk van 

samenwerking is, weergegeven door drie mensen uit de regio Workum. 

Hendrik Stellingwerf vertelt over het samengaan van Gaast-Ferwoude en 

Workum, Pim Engelenburg over het zelfstandig blijven van de kleine 

gemeente It Heidenskip en ds. Arnold Vriend staat model voor de 

predikant van de grote samengestelde gemeente die voor een heel klein 

percentage ook nog de dominee is van een kleine buurgemeente. Hun 

bijdragen worden gescheiden door de muzikale inbreng van zanger Theo 

van der Logt, onder meer met een lied over waarom je eigenlijk naar de 

kerk gaat: Love is the reason that I go.                                                                                                                                                
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Gaast-Ferwoude is per 1-1-2020 gefuseerd met Workum. Toch heeft de 

gemeente een eigen vorm behouden: Gaast-Ferwoude is een 

wijkgemeente geworden van de PG Workum. De afspraken tussen Workum 

en It Heidenskip  over het delen van de predikant zijn vastgelegd in een 

Combinatie-akte. Pim Engelenburg vermoedt dat de gemeente in It 

Heidenskip pas ophoudt te bestaan ,,als het geld op is of als de laatste 

persoon het licht uit doet.”                                                                                                                                     

Tenslotte geeft ds. Vriend weer hoe men in Workum de kerkenraad 

reorganiseerde. Het lukte niet meer om de kerkenraad te bemensen, altijd 

kwam men weer bij dezelfde lieden uit. De drastische keus om met minder 

ouderlingen verder te gaan zorgde echter voor een nieuw bewustzijn in 

Workum. Het bezoekwerk? Gestimuleerd door de oproep ,,om in Gods 

naam, naar elkaar om te zien’’ ontstond een heel netwerk van gemeente 

leden die bezoekjes afleggen. Er zijn dus minder ambtsdragers, maar het 

ambt heeft nu in de héle gemeente een plaats gekregen.”   

 

Vanaf half een is het ‘pauze ‘ voor de lunch, maar de gesprekken lopen 

door,  tijdens de wandeling naar Oer de Toer en tijdens het eten. Het is dan 

ook al wat later dan gepland als ieder terug is van de lunch en de 

beantwoording van de ingediende vragen kan beginnen.  

  

1. ‘Sommige taken, vooral die het beheer en de kerkgebouwen raken,  

(b)lijken te zwaar voor kerkenraadsleden. Is het niet mogelijk regionaal een 

professional in te schakelen die door bijvoorbeeld de classis wordt 

betaald?’ CCBB-voorzitter Jelle de Jong wijst er in zijn antwoord op dat 

Andele Hellema als adviseur aan o.a. de classis Fryslân/ het CCBB-Fryslân is 

verbonden. Bij vragen kan elk CvK hem benaderen: 

a.hellema@protestantsekerk.nl  Uit een reactie blijkt dat dit antwoord 

echter niet voldoet: de vragenstellers zien liever een deskundige tot lid van 

het CvK (van diverse CvK’s?)  gemaakt en dan betaald door een instantie 

buiten de kerkenraad….   

2. ‘Kunnen kerkgebouwen niet worden afgestoten, aan lokale burgerlijke 

gemeente verkocht en dan teruggehuurd? ‘ “Dat moet die burgerlijke 

gemeente dan wel willen” is de eerste reactie van ds. Beekman. Hij wijst er 

vervolgens op dat een overdracht aan bv. de St. Âlde Fryske Tsjerken of 

mailto:a.hellema@protestantsekerk.nl
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een dorpsstichting nu al mogelijk is maar ook een forse bruidsschat van 

een gemeente vraagt. Daarnaast waarschuwt hij dat een overdracht nooit 

lichtvaardig moet worden overwogen: gemeenteleden hebben vaak 

dierbare herinneringen aan het kerkgebouw, vroegtijdig en goed overleg 

met de gemeente is daarom van groot belang!   

3. ‘De PKN is vaak niet het enige kerkgenootschap in een dorp/stad. Welke 

ervaring bestaat er met samenwerking? Vanuit de praktijk in It Heidenskip 

beantwoordt Pim Engelenburg deze vraag: daar vinden met enige 

regelmaat oecumenische diensten plaats. Hij wijst ook op de nieuwe 

situatie in Workum, waar de r.k. kerk is afgestoten en de parochianen voor 

een mis naar Bolsward worden verwezen. Het is goed te beseffen dat we in 

een dorp of stad samen christen kunnen zijn!   

4. ‘Hoe betrekken we jongere generaties bij de kerk?’ Ds. Beekman vertelt 

dat de classis Fryslân dit onderwerp op de agenda  van 2023 heeft gezet.  

Maar hij draait de vraag graag ook om: ‘Hoe komt de kerk bij het leven van 

jongere generaties?’    

5. Een vraag naar aanleiding van de presentatie van de nieuwe aanpak in 

de PG te Workum: ‘Hoe kom je aan die luxe van zes bezoekadressen per 

ouderling???’ Daar gaat dus ds. Arnold Vriend graag op in.  In zijn uitleg 

wijst hij er nog eens op hoeveel druk er van ouderling schouders is 

verdwenen door de nieuwe opzet. In plaats van bezoekdruk ervaren zij nu 

ruimte, de vrijheid om zelf te bepalen waar hun bezoek/attentie van 

waarde kan zijn. Ds. Vriend verwijst voor de opzet graag naar de website 

van de PG Workum:       https://www.pgworkum.nl/omzien_naar_elkaar/          

6. ‘Hoe stelt Workum een coördinatieteam samen? En heeft ieder lid van 

dit team ook een geheimhoudingsplicht?’ In de praktijk blijkt het vaak 

hetzelfde gemeentelid  dat een seintje doorgeeft omtrent het wel en wee 

van iemand/een gemeentelid in zijn of haar buurt. Maak dan van deze 

persoon een ‘signaleringsfiguur’ die een vast contact heeft met de 

ouderling. Uiteraard is dan  geheimhouding van de gegeven en verkregen 

informatie aan de orde. Kern van de nieuwe opzet is volgens ds. Vriend: 

laat ieder opletten en benut wat er al is!                                          

7.De 10 woorden van de classispredikant ziet niet ieder als 

verlichtinggevend. ‘Minder kerkenraadsleden betekent een zwaardere taak 

per kerkenraadslid!’  Ds. Wim Beekman haalt een herinnering op aan het 

https://www.pgworkum.nl/omzien_naar_elkaar/
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zondagsschoolteam in zijn vroegere gemeente Warns en vertelt hoe dat 

team alles zelf bedacht en regelde. Het werk was dus uitbesteed, het team 

werd vertrouwd, en werd op verzoek gefaciliteerd door de kerkenraad. 

Afgevaardigden van het huidige Warns reageren meteen op zijn verhaal: 

‘’De tijden zijn wel veranderd, Wim!!”   

Maar het principe van een zelfstandig opererende werkgroep is daarmee 

natuurlijk niet onderuit gehaald.                                                                                                                     

Ds. Beekman zegt de aanwezigen toe dat alle gemeenten in de classis zijn 

’10 woorden’ tegelijk met het verslag van het symposium krijgen 

toegestuurd.   

8. ‘Hoe behoud je als kleine gemeente in de samenwerking met een 

grotere gemeente je eigenheid, voorkom je dat je wordt opgeslokt? 

Hendrik Stellingwerf van Gaast-Ferwoude geeft aan dat dit zeker ook een 

punt van zorg was in zijn gemeente, toen aansluiting bij Workum in beeld 

kwam. Gelukkig was het niet ‘Ze komen bij Workum’, maar vooral ‘We gaan 

samen verder’. Ds. Vriend vult even later aan: “Als de bank je bericht: we 

sluiten ons filiaal om u nog  beter van dienst te kunnen zijn, dan weet je 

genoeg!” Zijn advies is dan ook: zorg dat je lokaal present ben én blijft, 

maar probeer daarnaast ook wel met elkaar verbonden te zijn.  

9. ‘Er komt bij de scriba van de kerkenraad zo verschrikkelijk veel post en 

mail binnen. Kan Utrecht niet wat minder stukken, vragen of zelfs oekazes 

sturen?’ Ds. Beekman denkt bij deze vraag meteen aan al die keren dat hij 

hoort klagen over de roep om cijfers aan te leveren. Daarom wijst hij ook 

nu op de regelgeving van de overheid die bijvoorbeeld de ANBI-status van 

een kerkelijke gemeente met harde cijfers en gegevens ondersteund wil 

zien. Al enige tijd trekt de classis Fryslân in Utrecht aan de bel en wijst erop 

dat een gedetailleerde boekhouding zoals de overheid (of in lijn daarmee 

het GCBB) wenst, geen reële eis is aan een eenvoudige organisatie van een 

kleine gemeente.   

10. ‘De functie van een classis is niet direct duidelijk. Kan die niet meer 

faciliteren en minder opdringen?’ Ook nu is het ds. Beekman die 

antwoordt. Een classis, en ook hijzelf in zijn rol als classis predikant,  is 

absoluut niet sturend – hoort dat althans niet te zijn. Kom dus alstublieft 

met uw klacht als de classis zou gaan verordineren! In onze protestantse 

kerk kennen we immers geen organisatie-van-bovenaf. 
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11. ‘Hoe kunnen we ontwikkelingen die gaande zijn, vóór zijn?’ Hierop gaat 

Pim Engelenburg, scriba van It Heidenskip, graag in: zie je iets aankomen, 

denk dan alvast na!  Zo meldt hij dat zijn kerkenraad meer met vrijwilligers, 

gemeenteleden,  werkt dan met bevestigde ambtsdragers. ‘Tja, dat kan, 

maar het mag niet!’ springt ds. Beekman erop in. Als een kerkenraad niet 

het kerkordelijk verplichte aantal ambtsdragers telt, kunnen besluiten  

aangevochten worden als niet rechtsgeldig! Gelukkig heeft hij ook een 

advies: bespreek het probleem! Om ontwikkelingen die gaande zijn, toch 

vóór te zijn, kan de classis worden ingeschakeld. De classis heeft het recht 

en de mogelijkheid waar nodig ambtsdragers van de ene gemeente ‘uit te 

lenen’ aan de niet bevoegde andere kerkenraad.                                                   

Ook ds. Vriend gaat op de voorgelegde vraag in. Hoe kijk je vooruit? Door 

na te denken en te doen alsof er nog geen organisatie is! Dus: hoe zou de 

gemeente eruit zien als er geen kerkgebouw was, geen betaalde kracht aan 

het werk gezet kon worden?   

 

Intussen nadert de afsluiting van het programma, waarvoor ds. Vriend 

heeft getekend. Ook hij wil graag laten zingen, maar beamer en scherm 

zijn al weggezet en opgerold… Ook zonder klinkt het evenwel voluit door 

de kerk: “ ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God want in Zijn hand 

ligt heel mijn levenslot. ” 
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Leesrooster NBG 
 

vr 17 jun Lucas 9:18-27 Imago-onderzoek 

za 18 jun Lucas 9:28-36 Hoog bezoek 

zo 19 jun Lucas 9:37-45 Verborgen betekenis 

ma 20 jun Lucas 9:46-50 Klein is groot 

di 21 jun 2 Korintiërs 8:1-9 Blink uit 

wo 22 jun 2 Korintiërs 8:10-15 Evenwicht  

do 23 jun 2 Korintiërs 8:16-24 Enthousiast bezoek 

vr 24 jun 2 Korintiërs 9:1-15 Zaaien en oogsten 

za 25 jun 2 Korintiërs 10:1-11 In woord en daad 

zo 26 jun 2 Korintiërs 10:12-18 Binnen Gods grenzen 

ma 27 jun 2 Korintiërs 11:1-15 Schijnapostelen  

di 28 jun 2 Korintiërs 11:16-29 Ironische Paulus 

wo 29 jun 2 Korintiërs 11:30-12:10 Kracht in zwakte 

do 30 jun 2 Korintiërs 12:11-21 Ouders sparen voor de kinderen 

vr 1 jul 2 Korintiërs 13:1-13 Onderzoek jezelf 

za 2 jul Lucas 9:51-62 Goed te volgen? 

zo 3 jul Lucas 10:1-16 Herauten 

ma 4 jul Lucas 10:17-24 Het belangrijkste effect 

di 5 jul Lucas 10:25-37 Vragen naar de bekende weg? 

wo 6 jul Lucas 10:38-42 De eerste zorg 

do 7 jul Psalm 140 Red mij van belagers 

vr 8 jul 1 Koningen 1:1-21 Zelf uitgeroepen koning 

za 9 jul 1 Koningen 1:22-40 Uitgekozen koning 

zo 10 jul 1 Koningen 1:41-53 Rechtvaardig en krachtige koning 

ma 11 jul 1 Koningen 2:1-12 Oud zeer 

di 12 jul 1 Koningen 2:13-25 Onschuldig verzoek? 

wo 13 jul 1 Koningen 2:26-35 Hier zal ik sterven 
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do 14 jul 1 Koningen 2:36-46 Fatale eed 

vr 15 jul 1 Koningen 3:1-15 Menselijke wijsheid 

za 16 jul 1 Koningen 3:16-28 Goddelijke wijsheid 

 

Agenda         

          

Maandag 20 juni 19:45 

Start “Fryslân foar Moldavie 

De Rank, Franeker 

 

Zaterdag 25 juni 15.00 

Boek presentatie “Wanneer toch mijn liefste?” 

Martenskerk, Achterbuorren 2, Scharnegoutum 

      

                                                                

       

  

Zaterdag 2 juli 13:30 

Tsjerkepaad 

Martinitsjerke 

 

Zaterdag 9 juli 13:30 

Tsjerkepaad 

Martinitsjerke 

 

Zaterdag 16 juli 13:30 

Tsjerkepaad 

Martinitsjerke 

 

 
 

 

Kopijdatum volgende nijsbrief is 12 juli 2022  

Via mail:  nijsbrief@kerkeasterein  


