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Correspondentie-adres en redactie: Mevr. J. Zeldenrust 
     Rijksstraatweg 6 
     8814 JV Zweins 
     Tel. 0517-232209 
     E-mail jzeldenrust@zweins-fr.nl 
 
Administratie kerkhoven:  Dhr. B. Wijma 
     Rijksstraatweg 6 
     8814 JV Zweins 
     Tel. 0517-232209 
     E-mail bwijma@zweins-fr.nl 

 
Predikant:    Drs J.C. Dondorp 
     A. van Voorthuijsenweg 54 
     8802 ZB Franeker 
     Tel. 0517-390839 
     E-mail jcdondorp@zonnet.nl 
     (werkzaam in Gemeente. Ried/Schingen c.a.  
     op dinsdag en donderdag) 
 
Voorzitter Kerkenraad   Mevr. G. de Vries 
     Kleasterdyk 5 
     9037 JW Slappeterp 
     Tel. 0518-451590 
 
College van Kerkrentmeesters  Dhr. M. v/d Wal Tel: 0517-394253 

Bank rekening: NL89 RABO 0320 4617 18 
       NL44 INGB 0002 6677 95 
 
Scriba     Mevr. O. Fokkema 
     Kleasterdyk 10 
     9037 JW Slappeterp 
     Tel. 0518-452149 
 
Administratie Diaconie   Mevr. A. Dondorp-Kappers. 
     A. van Voorthuijsenweg 54 
     8802 ZB Franeker 
     Bank rekening: NL70 RABO 0320 4617 69 
 
Organist/dirigent Koor   Dhr. B. de Witte 
     Te. 058-2159435 

Functies/telefoonnummers en e-mail adressen kerkenraad: 
 
G. de Vries Diaken 0518-451590 weakhill@hetnet.nl  

J. Oegema Ouderling 0517-397394 janoegema@hotmail.com  
O. Fokkema Ouderling/scriba 0518-452149 info@ried-skingen.nl  

L. Veenstra Diaken 0517-269592 lize.veenstra@outlook.com  
A. Dondorp Diaken 0517-390839 dondorp_kappers@zonnet.nl  
A. Heslinga Ouderling 0517-395016 aheslinga@tele2.nl  

M. v/d Wal Ouderling kerkrentmeester 0517-394253 mvdwal@icnn.nl  
B. Wijma Kerkrentmeester 0517-232209 bwijma@zweins-fr.nl 

J. Doevendans Adviserend kerkrentmeester 0517-395521 j.doevendans@hetnet.nl  

 

Kerkenraadsvergadering: in elke derde week van de maand 
 
Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 22 september 2017 
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Kerkdiensten.  

 

2 juli Schalsum Nikolaaskerk 
 

9.30 uur Ds. JC. Dondorp 
collecte:Jeugdwerk 
 

9 juli Schalsum Nikolaaskerk 
 

9.30 uur Mevr. Akkerboom-Hondema 
collecte: Kerkvoogdij 
 

16 juli Ried. Walburgakerk 
 

9.30 uur 
 

Drs. J.L. de Haan 

23 juli Ried. Walburgakerk 9.30 uur Da. E. Rooseboom 
collecte: Kerkvoogdij 

30 juli Peins. Gertrudiskerk 9.30 uur Ds. JC. Dondorp 
 
 

 6 augustus Peins. Gertrudiskerk 9.30 uur Ds. JC. Dondorp 
collecte: Kerkvoogdij 
 

13 augustus Schalsum. Nikolaaskerk 
 

9.30 uur Drs. J.L. de Haan 
collecte: Kerk in Aktie: Zending 

20 augustus Schalsum. Nikolaaskerk 
 

9.30 uur Mevr. M. Gort-Terpstra 

27 augustus Dongjum. Donatuskerk 
H.A. 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte:Diaconie 

3 september Gemeenteuitstapje 
Vesper: 
Slappeterp. Dionysiuskerk 

 
 
16.00 uur 

Ds. JC. Dondorp 
collecte: Missionair werk en 
Kerkgroei 

10 september Zweins. Staldienst. 
Bij de fam. Fokkema 
 

10.00 uur Ds. JC. Dondorp 
collecte: Jeugdwerk 

17 september Dongjum. Donatuskerk 
Choral Even Song 
m.m.v. de Ichtus Cantorij 

9.30 uur 
15.00 uur 

Mevr. C. Akkerboom-Hondema 
collecte: Vredeswerk 

24 september Boer. Mariakerk 
 

9.30 uur Ds. JC. Dondorp 
collecte: Kerkvoogdij 
 

1 oktober Boer. Mariakerk 
 

9.30 uur Ds. JC. Dondorp 
collecte: Kerk en Israel 
 

8 oktober Skingen. Stevenskerk 
Fryske Tsjinst 
m.m.v. de Lofstem uit Welsrijp 
 

9.30 uur Ds. K. Visbeek 
collecte: Kerkvoogdij 

15 oktober Skingen. Stevenskerk 
 

9.30 uur Da. E. Rooseboom 
collecte: Werelddiaconaat 

22 oktober Slappeterp. Dionysiuskerk 9.30 uur Dhr. P. Vermaat 

29 oktober Slappeterp. Dionysiuskerk 9.30 uur Ds. JC. Dondorp 
collecte:Hervormingsdag 

 
 
Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te 
drinken. 
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Zomer, eindelijk zomer.  
 
De kou is uit de lucht. De zon schijnt. Het is weer lekker warm buiten. Elfsteden-tochten zijn weer 
gelopen, gefietst en gereden. Mensen hebben genoten of gaan weer genieten van het mooie weer en van 
de vrijheid. Lang hebben wij uitgezien naar de zomer. In de winter was het koud en het voorjaar liet op 
zich wachten.  
 
 
In het midden van die winter hebben wij het kerstfeest gevierd. Tegen al het donker om ons heen zongen 
wij liederen van licht. Te midden van een wereld in oorlog zongen wij van vrede op aarde en in mensen 
een welbehagen. Toen wij in alle duisternis ons van iedereen, van God en mensen, verlaten voelden, 
zongen wij van Immanuel, God is dicht bij ons. Zijn zoon Jezus Christus geboren in de stal in Bethlehem.  
 
 
Toen het maar geen voorjaar wilde worden en wij steeds weer werden opgeschrikt door verhalen van 
ziekten en sterven van mensen om ons heen, hebben wij het paasfeest gevierd. 
Vanuit de diepte van ellende en dood, lijden, marteling, dood, en angst (goede vrijdag) benoemden wij 
het leven. God roept ons ten leven. Wij mogen leven. Het leven lacht ons toe. Op de paasmorgen 
noemden wij het onmogelijke: de HEER is opgestaan uit de dood en wij mogen Hem volgen op de weg 
ten leven. Voor God zijn er geen onmogelijkheden. Hij leeft en wij mogen leven. Nu en altijd.  
 
 
Ook de zomer liet op zich wachten. Verlammende 
moedeloosheid.  Wordt het nog eens wat?  
Ondanks het gevierde feest van Gods nabijheid (Kerst) en het 
gevierde feest van Gods leven sterker dan de dood (Pasen), 
bestormden ons de vragen: Is het allemaal wel waar? Waar is 
nu al die liefde? Hebben wij nog wel een toekomst? Is God wel 
Immanuel, God-nabij?  Kerst en Pasen, wat moet ik daarmee? 
En toen vierden we het Pinksterfeest. Gods Geest maakt alles 
nieuw. Een nieuw begin, een open toekomst. Als Gods 
geestkracht ons in vuur en vlam zet, durven wij alles weer aan. 
De toekomst lacht ons toe. Zomer, eindelijk zomer.  
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“Herzlich tut mich erfreuen” 
 
Een mooi lied van Johann Walter over de zomer die aanbreekt als Gods heerlijkheid zichtbaar wordt. 
Vertaling Jan Willem Schulte Nordholt. 
 
 
 

Eens komt de grote zomer waarin zich ’t hart verblijdt. 
God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren in heel zijn creatuur. 
 
Geen woord kan het bereiken het is aan niets gelijk, 
Met niets te vergelijken dat schone koninkrijk. 
Als God zich openbaren zal op de jongste dag 
Dan zullen wij ervaren wat Hij met ons vermag.  
 
Dan zien wij met verblijden Hem die ons hart beleed, 
De HEER, die door zijn lijden de hemel open deed. 
 
Ook ons zal God verlossen uit alle pijn en nood, 
Van ’t woeden van de boze, van ’t vrezen voor de dood, 
 
Van aarzelen en klagen verdriet en eenzaamheid 
Van alles wat wij dragen van ’t lijden aan de tijd.  
Lof zij en eer en sterkte de Vader en de Zoon, 
De Geest om al zijn werken zij lof nu en voortaan. 

 
 
 

Dodenherdenking Dongjum. 
 
Op 8 maart 1945, heeft zich een drama afgespeeld in Dongjum. Vijf verzetsstrijders, vijf jonge mannen, 
afkomstig uit verschillende delen van Friesland zijn, als represaille door de nazi’s, bij de brug, op de weg 
naar Boer, in koelen bloede doodgeschoten. Hun lichamen moesten als afschrikking voor de inwoners 
van Dongjum 24 uur blijven liggen.  
Een vreselijk gebeuren. Zowel bij de brug, als in de kerk een monument waarop  de namen vermeld 
staan met daarbij de tekst:  gevallen voor de vrijheid. George Christiaan Tinkelenberg, 43jr.  Bauke 
v.d.Pal, 26 jr.  Jacob Hijlkema, 44 jr.  Pieter Anne Glastra van Loon 22 jr.  en Heinrich.Röth  21 jr.  
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Een andere trieste herinnering aan de oorlog is in Dongjum het graf van een Britse piloot op het kerkhof. 
(bij de ingang van het kerkhof één van de eerste graven links) Warrant Officer II John Miller Farell.  
Navigator, Royal Canadian Air Force,  21 jr.  
 
Zijn vliegtuig werd uit de lucht geschoten bij 
Wynaam. |Zeven jonge mannen kwamen 
daarbij om. Eén piloot heeft de oorlog 
overleefd. John Miller Farell is begraven in 
Dongjum, zes kameraden zijn begraven in 
Wynaam. 
 
Elk jaar worden bij de twee 
oorlogsmonumenten van Dongjum en bij het 
graf van de Britse piloot bloemen gelegd/gezet. 
Tot voor kort gebeurde dat door de school van 
Dongjum. En dan 8 maart. De dag van de 
fusillade in 1945.  
 
 
Nu is er een veranderde situatie. De school is opgeheven. Daarmee zou er ook een einde gekomen zijn 
aan de traditie van herdenken rondom de oorlogsmonumenten in Dongjum. 
Dit laatste mocht toch maar niet zo gebeuren, dachten enkele mensen uit het dorp. De traditie moet 
gewoon doorgaan. Niet georganiseerd door de school, dan maar door anderen.  
En zo is het gegaan.  Jetske Plantinga nam het initiatief om met enkele ouders en school kinderen toch 
een herdenking te organiseren. 
Op de avond van  4 mei, de landelijke avond van dodenherdenking, verzamelde zich een groep kinderen 
met hun ouders in de kerk om daar bloemen bij het monument te zetten. Ze liepen naar het graf van de 
Britse piloot en legden ook daar,  na een moment stil geweest te zijn bloemen; en in een stoet liepen ze 
naar het monument bij de brug. Daar werd, op een voortreffelijke wijze, een gedicht voorgelezen en ook 
weer bloemen neergelegd. Het was een goed gebeuren. In de toekomende jaren zal deze traditie worden 
voortgezet. 
 
 
1

e
  kanttekening bij dit verhaal. 

Toen ik mij voorbereidde op deze herdenking. Las ik nog eens de namen en levensgeschiedenissen van 
de vijf gefusilleerde jonge mannen. Heel opmerkelijk, het betreft vier Nederlanders en één Duitser. Die 
Duitser heette Heinrich Röth. Over hem las ik dat hij als textielarbeider in Enschede had gewerkt, daar de 
Nederlandse taal had geleerd, zich bij het verzet had aangesloten, in Friesland was terecht gekomen, 
deel uitmaakte van een verzetsgroep uit Scharnegoutum. Daar zat hij ook ondergedoken. En daar is hij 
samen met zijn vriend Pieter Anne Glastra van Loon verraden, opgepakt en afgevoerd naar de SS 
kazerne in Heerenveen. In Dongjum is hij, Heinrich Röt uit Ratingen (Dld) als Nederlandse verzetstrijder, 
samen met 4 anderen o.a. Pieter Anne Glastra van Loon gefusilleerd. Na tijdelijk begraven te zijn 
geweest in Dongjum heeft hij zijn laatste rustplaats gekregen op de (Nederlandse) Erebegraafplaats in 
Loenen.  
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2

e
 kanttekening. Toen ik op 4 mei, om 6 uur, bij de kerk kwam, om de kerk te openen voor de 

herdenking, stopten er twee auto’s met Engelse kentekens. Mensen liepen naar het graf van de Britse 
piloot. Warrant Officer II John Miller Farell. 
Ik heb mij aan hen voorgesteld. Zij bleken 
familie van familie en familie van kennissen 
te zijn van de in 1943 omgekomen piloot.  
Zij wilden bloemen leggen. Zij waren zich er 
niet van bewust dat zij juist op de 
Nederlandse dodenherdenkingsdag in 
Dongjum waren. (Engelsen kennen een 
andere herdenkingsdatum!) Ik heb de 
familie Farell uitgenodigd om in de kerk 
aanwezig te zijn tijdens de herdenking met 
de kinderen. Als eregasten heb ik hen in de 
“herenbank” doen plaatsnemen. Zowel in 
het Nederlands als in het Engels heb ik hen 
welkom geheten en aan de kinderen en hun 
ouders voorgesteld. Na de plechtigheid in 
de kerk liepen wij naar het graf van Officer 
Farell. Samen met zijn familie hebben wij 
bloemen op zijn graf gelegd. Dit was een mooi gebeuren. Voor de kinderen uit Dongjum en hun ouders 
was het heel bijzonder om bij deze herdenking kennis te maken met de familie van de omgekomen piloot. 
En voor de familie en kennissen van Officer Farell heel goed om te ervaren dat wij in Dongjum de  
verongelukte Britse piloot niet vergeten. 
(Samenloop van omstandigheden. Als er van tevoren een herdenking georganiseerd had moeten 
worden, samen met familie en kennissen van de omgekomen piloot als eregasten was dat nooit gelukt! )   
 
 

Omzwervingen van een Avondmaalsstel. 
 
Eens kende Dongjum twee kerken. De oude Donatuskerk, de hervormde kerk waar de vrijzinnig 
hervormde gemeente in bij elkaar kwam en wat verderop in het dorp “het Lokaal” 
aan de Tzummarummerweg 8,  waar de rechtzinnig hervormde evangelisatievereniging “Uw koninkrijk 
kome.” bij elkaar kwam. Een woonhuis uit 1920  dat tot kerk was omgebouwd. Het heette “Het Lokaal” en 
mocht vooral geen Kerk genoemd worden. Het was geen kerkelijke gemeente maar een vereniging van 
rechtzinnige hervormde mensen die, ondanks dat ze er nooit kwamen, leden waren van de grote 
Hervormde Kerk. Zo was dat officieel geregeld. 
Langzamerhand groeiden overal in Nederland de verenigingen tot gemeenten en werden de lokalen 
gewone kerken. Zo ook in Dongjum. In 1955 kreeg de evangelisatie vereniging van Dongjum officieel de 
rechten van een gewone Hervormde Gemeente. Er mocht een eigen predikant beroepen worden (wat er 
nooit van gekomen is) en er mochten sacramenten bediend worden. Doop en Avondmaal. Dit laatste ging 
wel door.  
Om het sacrament van het Avondmaal te kunnen vieren heeft een van de leden van de Evangelisatie 
Vereniging een compleet avondmaalsstel gekocht en dit geschonken aan de kleine gemeente van de 
Tzummarumerweg.  De schenker van dit avondmaalsstel was de bekende bakker Paulus Ennema. (Het 
complete stel bestaat uit 1 grote broodschaal, 2 kleine broodschalen, 1 wijnkan, 2 wijnkelken, + 2 
kandelaren. Heel mooi nikkel. Geen zilver.) 
Dit stel is jarenlang gebruikt in het Lokaal aan de Tzummarummerweg. Intussen groeiden de beide 
hervormde gemeenten steeds meer naar elkaar. Verschillen tussen rechtzinnigen en vrijzinnigen werden 
onduidelijker. In 1965 verenigden beide groepen zich. Het lokaal een de Tzummarummerweg 8, werd 
verkocht en weer verbouwd tot woonhuis. Bijbel en avondmaalsstel uit het Lokaal kregen hun plaats in de 
Donatuskerk. Daarna wordt een en ander onduidelijk. De oude hervormde gemeente had al een heel 
mooi avondmaalsstel, ooit geschonken door Sicco van Goslinga. En er lagen al meerdere grote bijbels. 
Het bekende nederlandse compromis: wisselend gebruik. De ene keer het avondmaalsstel van van 
Goslinga en de andere keer dat van bakker Ennema. Leuk bedacht, maar dat werkte niet. Het 
avondmaalsstel van Ennema, kwam op de zolder van de bakkerij. Aanvankelijk nog wel eens gebruikt, 
maar daarna gewoon vergeten. Jarenlang stond het in dozen op de zolder van Paulus Ennema. Ook hij 
was het vergeten. Het heeft er gestaan tot na zijn dood. Nu komt het vreemde. Een deel van de  
inventaris van het huis en de zolder van Ennema is afgevoerd naar een kringloop bedrijf. Met daarbij het 
avondmaalsstel. Maar daar werd het ontdekt door IJsbrand van Sloten. Hij heeft het gekocht en heeft het 
inmiddels weer terug verkocht aan de kerk van Dongjum.  
Het avondmaalsstel is dus weer terug.  
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Mede ter nagedachtenis aan bakker Ennema, die zo enorm veel heeft betekend voor de hervormde 
gemeente van Dongjum, zal het nu een vaste plaats in de kerk krijgen, net als de kanselbijbel van het 
Lokaal, (die uiteindelijk ook wel geschonken zal zijn door Ennema.) Deze ligt als aandenken aan de 
voormalige kerk aan de Tzummarumerweg nu op de preekstoel van de Donatuskerk.  
 
 

Diaconale gift aan weeshuis in Jemen 
 
Het is niet de gewoonte om over giften en ondersteuningen van de diaconie in openbaarheid te spreken 
en te schrijven. (laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet,- geheimhouding dus). Daar 
willen wij nu van afwijken omdat onze diaconie zoiets moois en zoiets ontroerends heeft meegemaakt, 
dat wij dit graag met u delen. 
Er werd een beroep gedaan op onze diaconie om een weeshuis in Jemen te ondersteunen. Een tehuis 
voor 800 jongens, meest kinderen zonder ouders, in een oorlogsgebied waar dagelijks gevochten wordt. 
Geen of haast geen eten. Wij lazen dat er een cholera epidemie heerst. Voor onze diakenen de vraag 
kunnen wij helpen, zullen wij helpen? Als er geen eten is kunnen de jongens gedwongen worden om voor 
IS te kiezen. Besloten is een directe gift te doen. Hoe gaat dat? Via de bank “Western Union”. Een 
obscuur bankkantoortje in een Turkse winkel hier ergens in de buurt. ‘s Morgens overgemaakt, ’s avonds 
komen de foto’s binnen. “We hebben er heel veel broden, kippen en verse vis voor kunnen kopen.” Op de 
foto’s manden vol vissen en manden vol brood. 
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“Mensen van Ried-Skingen bedankt, onze jongens mogen weer wat eten.” Zonder  hulp was er inderdaad 
dagenlang haast geen eten geweest. Mooi om te mogen uitdelen. Mooi om te mogen horen dat onze hulp 
zo goed terecht komt. 
Overigens blijft de situatie schrijnend…… 
De oorlog gaat onverminderd door.   
 
 

Koperdief in Skingen. 
 
In een donkere nacht heeft een koperdief toegeslagen in Skingen. Hele stukken van de koperen 
bliksembeveiliging van de toren zijn afgebroken en verdwenen. Jammer, want we dachten dat wij een en 
ander in Skingen goed geregeld hadden. Zo’n diefstal roept vragen op. Kunnen wij ons hiertegen 
beveiligen? Nee. Mag er ook ander materiaal gebruikt worden als bliksemafleider dan koper? Nee. Wat 
zijn de baten van een paar meter koperdraad? Al met al een paar tientjes of dat nog niet eens. Kortom 
een onzinnig gedoe zo’n diefstal.  
 
 

Bloemen uit de kerk. 
 
Elke zondag staat er een mooi boeket bloemen in de kerk. Na 
afloop van de dienst wordt dit boeket gebracht naar mensen 
waarvan wij denken dat wij hen met een bloemetje blij kunnen 
maken. Soms als bemoediging bij ziekte en of narigheid, soms 
als felicitatie bij jubilea of andere feestvreugde, soms als 
kennismaking bij nieuw ingekomen. Eigenlijk altijd als teken dat 
er in de kerk aan hen gedacht wordt.  
Meestal brengen de ambstdragers-van-dienst deze naar 
bestemming. Misschien kan dat ook anders. Misschien wil een 
andere kerkganger de bloemen wel weg brengen. Het zou 
kunnen dat iemand denkt “ik wil wel naar die of die toe om een 
attentie te brengen.” 
 Mocht u dat denken, laat dat dan even weten.  
 
 

Bijzondere diensten 
 
27 augustus H. Avondmaal Dongjum. 9.30 uur 
Thema van de dienst: hoe gaan we de toekomst tegemoet. Waar gaan we naar toe, waar zijn wij naartoe 
onderweg. Wie of wat volgen wij in ons leven. Navolging dus. Om ons daarna weer terug te vinden aan 
de tafel van de HEER, die ons roept hem na te volgen. Brood te eten en wijn te drinken en ons uit te 
delen aan elkaar. De maaltijd willen wij vieren in de kring staande rond de tafel. Iedereen is welkom aan 
tafel.   
 
3 september gemeente uitstapje Slappeterp-theetuin, Marrum-buitendijksland, Slappeterp-kerk. 
Vesperviering 16.00 uur in de Dionysiuskerk van Slappeterp. 
 
10 sept.  Zweins. Boerderij Durk en Loes Fokkema, Staldienst 10.00 uur 
Kerkdienst in de stal. Met muzikale medewerking van het korps. 
(graag een klapstoel meenemen. En denk aan wat warme kleren !) 
 
17 sept. Ichthus Cantorij. Dongjum, Donatuskerk 15.00 uur Choral Even Song. 
Gezongen door de Ichthus Cantorij uit Harlingen o.l.v. Sjouke Bruining. 
Combinatie van een concert en een kerkdienst. Muziek en gebed. Een vrijwel geheel gezongen dienst 
zoals die in de Anglicaanse kerken en kathedralen elke dag gehouden wordt. Geen preek. Veel mooie 
meerstemmige muziek.  
 
8 oktober Christelijk Gemengd koor de Lofstem. Wjelslryp.  Skingen 9.30 uur  
Een fryske tsjinst, waarin Dû Kl.Visbeek zal voorgaan. Wij zijn blij dat wij ook dit jaar het koor de Lofstem 
uit Wjelsryp bereid hebben gevonden bij ons te komen zingen.  
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Gemeente uitstapje Zondag 3 september. 
 
Slappeterp-theetuin, Marrum, Slappeterp-kerk 
Ook voor dit jaar een interessant reisdoel. En niet eens ver weg.  
12 uur ontvangst in Theetuin Slappeterp, (Kleasterdyk) met broodmaaltijd.  
 

 
 
13.30 vertrek naar Seedykstertoer te Marrum, waar we een rondrit gaan maken door het buitendijkse 
gebied van Friesland. Tijdens deze rondrit krijgen wij de nodige informatie over  het buitendijkse gebied, 
de fauna en de flora. Wij doen dit in een zgn. panoramawagen. Deze wagen biedt plaats aan 45 
personen en is voorzien van verwarming, airco en toilet.  
 

  
 
Hierna gaat de tocht naar onze eigen Dionysiuskerk in Slappeterp, waar de koffie klaar staat en we 
afsluiten met een versper. Einde 17.00 uur.  
 
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 10.00. per persoon. Graag opgave vooraf bij een van de 
kerkenraadsleden.  
 

 
 
 
Een kerk, geheel stijlzuiver gebouwd in de zgn. “Jugendstil”. Gebouwd in 
de vorm van een grieks kruis. Het gewelf rustend op 4 zuilen. Met in elke 
zuil een beeltenis van een evangelist. Met het daarbij behorende 
symbolische dier: Matteus + engel, Marcus + leeuw, Lucas + stier en 
Johannes + adelaar. De preekstoel is in de vorm van een balustrade met 
centraal de lezenaar. In de lezenaar/preekstoel fraai houtsnijwerk van 
wijnstok en wijnranken. Op het deksel van het doopvont een gestileerde 
vogel als symbool van de Heilige Geest. 
 
Voor een uitgebreide beschrijving van onze kerkgebouwen, agenda en 
ander nieuws verwijzen we naar onze website: 
 

pkn.ried-skingen.nl 
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Staldienst  Zondag 10 september 
 
Ook dit jaar zijn wij te gast op de boerderij van Durk en Loes Fokkema. Een dienst niet in de kerk, maar 
als locatie een stal. Geen orgelmuziek, maar begeleiding van de brass-band “Halleluja” uit Menaam 
Een kerkdienst soms in de directe aanwezigheid van dieren, soms slechts alleen tussen het stro, terwijl 
schapen, paarden en ezels buiten de stal zijn. 
Elk jaar weer een mooie start van het nieuwe kerkelijke seizoen. De staldienst begint wat later. 10.00 uur.  
Vanaf 9.30 uur koffie en thee. Wij hopen op een volle stal. 
Een eigen klapstoel meenemen is misschien wel zo makkelijk. En afhankelijk van het weer is het goed 
om aan warme kleren te denken.  
 

 
 

Pastoralia 
 
Elke zondag wordt er in onze kerken gebeden voor mensen met ziekten en zorgen. Soms zijn het 
meerdere mensen die wij in ons gebed noemen. Soms met naam, als ze dat op prijs stellen, soms zonder 
de naam te noemen als dat beter is. (In het kerkblad vermelden wij nooit een naam van iemand voor wie 
voorbede gevraagd is !) Er zijn meerdere mensen in onze gemeente die ernstig ziek zijn. Wij denken aan 
iemand die te horen kreeg dat de dokters niets meer voor hem kunnen doen, wij denken aan iemand die 
redelijk verward in het ziekenhuis werd opgenomen, wij denken aan iemand die na een vervelende 
valpartij op de intensive care moest worden opgenomen en wij denken aan mensen die, alhoewel thuis, 
het moeilijk hebben met hun gezondheid. Wij denken aan de mensen om hen heen. De partners en/of de 
kinderen, de mantelzorgers. Het is goed dat wij met elkaar mogen meeleven. En dat wij steun, troost en 
nabijheid mogen zoeken en vinden bij God. 
 
Mvr. Aly Spanjer-Oosterloo  Eén van de vaste voorgangers in onze gemeente deelde mee, dat zij, in 
verband met ziekte, stopt als voorganger. Jarenlang ging zij meerdere malen per jaar voor in onze 
gemeente. Zij deed dat altijd op haar eigen wijze. En altijd op een voortreffelijke manier. Als gemeente 
van Ried-Skingen is heel dankbaar voor de inzet die zij getoond heeft voor onze gemeente. In haar 
preken wist zij het evangelie van  Christus duidelijk te maken voor de gemeente. Wij danken haar voor al 
die keren dat zij in Ried-Skingen heeft gepreekt. Daarbij wensen wij haar herstel toe van  gezondheid en 
krachten, en Gods zegen voor de komende periode in haar leven en dat van haar man.  
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Geboren Ymke Hinke.  
30 mei 2017, dochter van Marten Wijngaarden en Titia Tjalma, (Dorpsstraat 1, Schalsum) De ouders van 
harte gefeliciteerd en ook de beide broertjes. 
Uiteraard ook de felicitaties voor pake en beppe Jentse en Ymie. 
 

Mutaties 
 

 
Peins 

 
Ziekenhuis 

 
Wytse Vollema, Ruurd van Althuis, Siep Poelstra, Hennie van 
Althuis,Beint Jan van der Zweep,inmiddels allemaal weer 
thuis. 
 

Zweins Nieuwe bewoners 
 
Verhuisd 
Geboren 
Overleden 

Margo Schakenbos 
Fam. Petersen ( Kingmatille ) 
Fam. Buma naar Franeker 
Dochter bij de fam. Grijpink 
Mevr. Bruinsma, oud inwoonster van Zweins 

Boer Ziekenhuis Marianne Hoek, is nu weer thuis 

Dongjum Geen mutaties 
 

 

Ried Geen mutaties 
gekregen 

 

Skingen Verhuisd 
 
Nieuwe bewoners 

Fam. T. van Dijk naar Diemen 
Fam. F. Wagenaar naar Heerenveen 
Fam. Veenstra 

Schalsum Nieuwe bewoners 
 
 
Verhuisd 

Marten Wijngaarden en Titia Tjalma met zoontjes Melle en 
Jentse en baby Ymke Hinke 
 
Jentje en Ymie Tjalma naar Franeker 

Slappeterp Ziekenhuis Mevr. Boersma, is nu weer thuis 

 
Mutaties a.u.b. zelf doorgeven aan de contactpersonen van de dorpen  

Contactpersonen van de dorpen: 
 
Boer  Mevr. G. v.d. Wal  Tel. 0517-269403 
Dongjum Mevr. M. Postma Tel. 0517-391161 
Peins  Mevr. M. Bootsma Tel. 0517-269660 
Ried  Mevr. Tj. de Jong  Tel. 0517-269401 
Schalsum Mevr. H. v.d. Oest  Tel. 0517-393180 
Slappeterp Mevr. Tj. Kodde  Tel. 0518-451407 
Schingen Dhr. B. v/d Laan Tel: 0517-231653 
Zweins  Mevr. J. Zeldenrust Tel. 0517-232209 
 


