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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
J. Oegema
O. Fokkema
L. Veenstra
A. Dondorp
A. Heslinga
M. v/d Wal
B. Wijma
J. Doevendans

Diaken
Ouderling
Ouderling/scriba
Diaken
Diaken
Ouderling
Ouderling kerkrentmeester
Kerkrentmeester
Adviserend kerkrentmeester

0518-451590
0517-397394
0518-452149
0517-269592
0517-390839
0517-395016
0517-394253
0517-232209
0517-395521

weakhill@hetnet.nl
janoegema@hotmail.com
info@ried-skingen.nl
lize.veenstra@outlook.com
dondorp_kappers@zonnet.nl
aheslinga@tele2.nl
mvdwal@icnn.nl
bwijma@zweins-fr.nl
j.doevendans@hetnet.nl

Kerkenraadsvergadering: in elke derde week van de maand
Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 6 mei 2017
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Kerkdiensten.
12 maart

Slappeterp. Dionysiuskerk

9.30 uur

Mevr. C. Akkerboom-Hondema
collecte: Voorjaarszendingsweek

19 maart

Slappeterp. Dionysiuskerk

9.30 uur

26 maart

Ried. Walburgakerk
m.m.v. het kinderkoor: de
Brulloftsbern
Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Drs. J. de Haan
40dagentijdcollecte
Ds. JC. Dondorp
collecte: Binnenlandsdiaconaat

9.30 uur

Dhr. P. Vermaat
40dagentijdcollecte:

9 april

Skingen. Stevenskerk
m.m.v. Muziekgroepje van
Gonny Roelofsen

9.30 uur

Mevr. M. Gort-Terpstra
collecte: Kerk in Actie

14 april

Skingen. Stevenskerk
Goede Vrijdag

19.30 uur

Ds. JC. Dondorp

16 april

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp
collecte: Jeugdwerk

23 april

Skingen. Stevenskerk
Pasen
m.m.v het koor de
Walburgasjongers
Slappeterp. Dionysiuskerk

9.30 uur

Da. E Rooseboom
collecte: Eredienst en Kerkmuziek

30 april

Slappeterp. Dionysiuskerk

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte:Kerkvoogdij

7 mei

Zweins. Reginakerk
m.m.v. Muziekgroep:
Postma en Kwant
Zweins. Reginakerk
Fryske Tsjinst

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Missionair Werk en
Kerkgroei
Ds. K. Visbeek
collecte: Kerkvoogdij

21 mei

Boer. Mariakerk

9.30 uur

Mevr. C. Akkerboom-Hondema
collecte: Kerkvoogdij

28 mei

Boer. Mariakerk
Viering H.A.
Dongjum. Donatuskerk
Pinksteren
m.m.v het koor de
Walburgasjongers
Dongjum. Donatuskerk
Fryske Tsjinst

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp
collecte: eigen gemeentewerk
Ds. JC. Dondorp
collecte: Zending

9.30 uur

Da. Hiemstra
collecte: Werelddiaconaat

18 juni

Peins. Gertrudiskerk

9.30 uur

Mevr. A. Spanjer-Oosterloo
collecte: Binnenlandsdiaconaat

25 juni

Peins. Gertrudiskerk

9.30 uur

Da. E Rooseboom
collecte: Kerkvoogdij

2 juli

Schalsum Nikolaaskerk

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp
collecte:Jeugdwerk

2 april

14 mei

4 juni

11 juni

9.30 uur

9.30 uur

Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te
drinken.
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Passie--Pasen--Pinksteren.
Lazarus:

dat betekent God helpt.

Lazarus, een goede vriend van Jezus, was ziek. Hij kwam te sterven en werd begraven. Jezus bezoekt
met de zusters van Lazarus het graf. Jezus huilt om de dood van zijn vriend. Hij bidt en vind zijn kracht in
God. “Daarna riep Jezus: “Lazarus, kom naar buiten” De dode
kwam
te voorschijn, zijn handen en voeten (nog) in linnen
gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek.
Jezus zei tegen de omstanders: “maak die
doeken los, en laat hem gaan.”

Vreemde verhalen staan in het evangelie.
Vreemde verhalen maken mensen mee.
Verhalen van zorgen, pijn en moeite.
Verhalen van dood en verdriet. Eigenlijk
niets
nieuws. Vroeger maakten mensen veel mee,
nu nog
steeds. Ziekten, lijden en sterven, dood en begrafenis zijn van alle tijden. Men zegt, het behoort tot het
leven net zo goed als blijdschap,
geboorten, gezondheid, vrolijkheid en toekomstverwachting. Deze laatste dingen zien wij uiteraard het
liefste.
In de weken van de lijdenstijd, de passietijd, worden wij in de kerk bepaald bij die dingen waar wij liever
niet mee geconfronteerd willen worden. Pijn, moeite en lijden. Ziekte en wanhoop. In de kerk lezen wij de
verhalen over het kwaad, dat Jezus belaagt, over zieken en wanhopigen die hun heil bij Jezus zoeken.
Wij mensen zijn geneigd elkaar te troosten met woorden van berusting. Accepteer het nu maar. Berust er
maar in het hoort allemaal bij het leven.
In het mooie en indringende verhaal van de zieke en gestorven Lazarus. Van het grote verdriet van Jezus
en zijn vrienden, klinkt een andere boodschap. Niet berusten. Opstand tegen de dood. In al de
lijdensverhalen van mensen rondom Jezus komt steeds weer de oproep van nee tegen het kwaad,nee
tegen de ellende, nee tegen de dood.
Het moet een enorme vertoning geweest zijn daar op het kerkhof van Bethanië. Stelt u zich voor: al die
mensen op dat kerkhof, zusters Maria en Martha, Jezus met zijn twaalf leerlingen, dorpsbewoners van
Bethanië, allerlei nieuwsgierige mensen. Stil ontzag voor de dood en diep verdriet om het sterven van
Lazarus. Huilende mensen. Inclusief Jezus. En dan recht Hij zijn rug. Hij bidt tot God. En roept over dat
kerkhof nee tegen de dood.
In Godsnaam nee. Jezus roept ”Lazarus kom uit dat graf”. In Gods naam, sta op uit de dood.
Wat zal dat een consternatie hebben gegeven. Misschien zijn er toen heel wat mensen boos geworden.
Zoiets roep je niet op een kerkhof. Geen respect voor de dood.
En dan draait het verhaal. In het graf komt beweging. De dode Lazarus keert terug in het leven. Nog in
doodslinnen gewikkeld staat hij op uit de dood.
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Jezus zegt nee tegen de dood. God zegt nee tegen de dodelijke machten die ons leven kunnen
beheersen. Jezus zegt ja tegen het leven. God wil dat wij mensen leven en gelukkig zijn.
Het verhaal van de opwekking van Lazarus eindigt meestal bij de blijdschap van de uit de dood
teruggekeerde Lazarus. Het is het verhaal van passie en Pasen, het verhaal van lijden en sterven, van
dood en opstanding. Maar het gaat verder. Lazarus mag leven. Lazarus krijgt na zijn opstanding een
duidelijke taak van de Heer. Hij mag overal en aan iedereen vertellen. Dat zijn God nee zegt tegen het
kwaad. nee zegt tegen de dood. Zijn naam zegt het al. Lazarus. God helpt. Hij mag aan iedereen laten
zien en horen dat God helpt in lijden en in pijn en dood en in verdriet. In Godsnaam nee tegen de dood
en ja tegen het leven.
Na zijn lijden en doodservaring, na zijn Passie en Pasen, mag hij in de Geest van God het verhaal van
leven doorvertellen aan iedereen die het wil horen. En dat is Pinksteren. Gods Heilige Geest vervult
mensen ten leven. Van Passie, naar Pasen naar Pinksteren. Lazarus vertelt het ons met zijn
levensverhaal. God helpt.

Lijdenstijd. De zes en een halve week vóór Pasen. Veertig dagen tijd.

In deze weken is de kerkelijke kleur paars. D.w.z. afwachten. Bezinning. Vragen stellen aan God en aan
elkaar. Waarom en hoe. Benoemen van problemen als pijn en verdriet. Steeds weer de vraag staan wij er
allemaal alleen voor, of is God er ook nog. In de lijdenstijd willen wij bewust ons niet afsluiten voor het
vele verdriet van anderen. Paars is een mooie kleur om dit alles meer zichtbaar te maken.
De zevenarmige kandelaar komt weer centraal te staan in de kerk. Elke zondag blazen wij één kaars uit.
De laatste kaars wordt gedoofd op de Goede Vrijdagavond. Aftellen naar Pasen.
Op Paasmorgen zal de nieuwe paaskaars brandend de kerk worden ingedragen en zal met dit licht de
zevenarmige kandelaar weer opnieuw worden aangestoken.
Als vast lied in deze lijdenstijd zal elke zondag gezongen worden uit gezangen 536 en 556
“Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen deze veertig dagen”
Tot slot is het de bedoeling dat enkele dames een speciaal bloemstuk zullen maken waarmee de
lijdenstijd gesymboliseerd wordt.
Ik wil mij gaan vertroosten in ’t lijden van mijn HEER,
die zelf bedroeft ten dode terneer ging keer op keer
En zocht in zijn ellende naar troost om voor te gaan,
Tot Hem wil ik mij wenden – O Jesu, zie mij aan.
Nieuw gedicht naar “Ic wil mi gaen vertroesten in Jesu lyden groet”
Ds. Jaap Zijlstra. Gz. 562.
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Bijzondere kerkdiensten komende tijd.
26 maart. Ried. Kinderkoor “de brulloftsbern”o.l.v. Inge Teertstra. Altijd weer een groot feest als Inge
met haar kinderkoor kleur geeft aan onze kerkdienst.
2 april. Ried. Peter Vermaat, geestelijke en verhalenverteller uit Slappeterp, zal voorgaan in de dienst.
Zijn verhalen (zijn preken) zijn altijd heel spannend.
9 april. Skingen. Muziekgroepje Gonny Roelofsen. Predikante is dan Mvr. Gort. De muziekgroep
maakt hele mooie indringende muziek.
16 april. Skingen. Paasdienst. Walburgasjongers. Op de paasmorgen zal de nieuwe paaskaars de
kerk in worden gedragen. Aan het licht van de nieuwe paaskaars zullen de 7 kaarsen van de kandelaar
worden ontstoken.
7 mei, Zweins. Muziekgroepje Postma Kwant. Orgel en fluit. Al eerder hebben Jellegeert Postma en
Berta Kwant muziek gemaakt in onze kerkdiensten. Altijd heel indrukwekkend.
28 mei Boer. Viering Heilig Avondmaal. In de kleine kerk van Boer willen wij de maaltijd vieren rond de
grote gedekte tafel. Wij mogen aanzitten aan de tafel van de Heer.
4 juni Dongjum Pinksterdienst. Walburgasjongers. Met muziek en zang vieren dat Gods Geest ons
bemoedigt.

Pastoralia.
In de afgelopen maanden hebben sommigen uit onze gemeente te maken gehad met
ziekenhuisopnamen en of verpleeghuisopname. Altijd heel ingrijpend voor hen die dit meemaken.

Mensen bestormen zichzelf en de doktoren met vragen. Antwoorden zijn vaak moeilijk te vinden of te
verwerken. Hoe moet ik en wat moet ik. Hoe moet ik verder, kan ik wel verder of wil ik nog verder.
Ook kregen wij bericht van enkele verhuizingen. Ook die zijn ingrijpend voor hen die het betreffen. Een
nieuwe start maken, soms in een vreemde omgeving. Ook hen die dit beleven heel veel sterkte gewenst.
Bij dit alles mogen wij weten, dat wij onze levensweg niet alleen gaan. Vrienden en kennissen leven met
ons mee. Maar daarenboven mogen wij ervaren dat God met ons mee gaat. Dat Hij ons de kracht wil;
geven die wij nodig hebben. Dat wens ik u van harte toe.
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26 april Kerkvisitatie. Consistoriekamer van Ried.
Wij krijgen als gemeente weer bezoek. Van hogerhand, vanuit de landelijke kerk krijgen alle gemeenten
bezoek.
Een predikant en een ouderling, (uit een andere classicale vergadering), komen onze
kerkenraadsvergadering bezoeken om te vragen hoe het met ons als protestantse gemeente gaat. Zijn er
zorgen, zijn er problemen, zo ja, kunnen wij die dan met elkaar bespreken. Kunnen wij, indien nodig, hulp
van de landelijke kerk verwachten? Een kerkvisitatie heb ik altijd als heel, positief ervaren. Er wordt met
je mee geleefd, anderen willen met je mee denken. Je staat als kleine gemeente niet alleen in die grote
protestantse kerk.
Kennen wij problemen in onze gemeente? Ja en nee natuurlijk. Gelukkig er zijn geen misverstanden en
of ruzies, geen frauduleuze handelingen. Wij zijn een vrolijke en vrije
gemeenschap waarin wij samen ons geloof beleven.
Maar er zijn natuurlijk wel zorgen over het afnemende aantal lidmaten. Het aantal lidmaten is in de laatste
jaren, zoals overal in Nederland, teruggelopen. (De laatste tijd neemt het kerkbezoek in Ried-Skingen
weer wat toe.) De personele reserves worden schaars. Gelukkig is de kerkenraad weer voltallig. We
hebben voldoende ouderlingen en diakenen om aan onze (kerk)juridische verplichtingen te kunnen
voldoen. Toch ook vragen wij ons steeds af hoe we verder moeten. Wat zal de toekomst zijn van onze
gemeente. Wij mogen met mensen van buiten praten over onze gemeente. En dat is een goede zaak.
De bezoekers willen ook graag de gemeenteleden in de gelegenheid stellen om eventuele zorgen en
problemen over de Prot Gemeente Ried-Skingen met hen te delen. U bent daartoe van harte welkom in
de consistoriekamer. (19.30 tot 20.00 uur)
De visitatie zal plaatsvinden op woensdag 26 april. Programma:
19.00 gesprek met predikant en echtgenote
19.30 uur mogelijkheid tot gesprekken met gemeenteleden.
20.00 uur vergadering met de kerkenraad.(eerst zonder predikant daarna met).
De leiding van de vergadering berust bij de visitatoren.

Terugblik activiteiten.
Toneelmiddag voor ouderen in onze gemeente.
Inderdaad, ook dit jaar was de toneelvoorstelling – en de verloting een geweldig succes. Een volle bak.
De toneelvereniging “t Sil Heve”, uit Skingen-Slappeterp verraste ons met een geweldig mooi stuk. “Yn
‘e Prizen”Het stuk ging over Geart, die stevig onder de plak zat bij zijn vrouw Berta. Zij verdiende de kost,
hij was huisman. Zij zouden de straatprijs gewonnen hebben.
Maar ja, toen kwamen de verwikkelingen. Het was een hilarisch stuk. Iedereen heeft genoten van het
geweldige toneelspel. Genoten is ook van de (doorgestoken) verloting. Iedereen ging met een prijs naar
huis. Genoten is ook van de hapjes en de drankjes. Het was geweldig verzorgd op Healwei. Traditioneel
was de collecte bij de uitgang voor de voedselbank. Deze bracht € 288.40 op. De diakenen hebben dit
bedrag, verdubbeld tot € 500.—overgemaakt naar de voedselbank Harlingen-Franeker.
Gesprekmorgen, 25 januari.
Toekomst Prot. Kerk Ned. en toekomst Prot.Gemeente Ried-Skingen. Rapport kerk 2025.
In de goed gevulde huiskamer van de Fam. Fokkemapraatten wij over de vraag hoe wij als landelijke kerk
en als plaatselijke gemeente verder kunnen gaan. Veel kerken worden gesloten, veel mensen keren het
geloof de rug toe. Altijd zullen er groepen christenen het geloof met elkaar willen delen. Wat is onze
kerkelijke toekomst. De plannen van de synode tot omvorming van de bestuurlijke organisatie van de
Prot.Kerk in Nederland vóór 2025, moesten in onze ogen zeker doorgang vinden. Wij hebben als kleine
plaatselijke gemeente zeker een toekomst. Een vrije en vrolijke gemeenschap, waar iedereen welkom is,
en waar we het geloof samen kunnen beleven.
Gesprekavond 27 februari. Thema “voltooid leven.”
T.h.v. Fam Dondorp. Grote belangstelling. Hele persoonlijke gesprekken over de waarde van het leven,
over God en over onszelf. Van sommige bijbelse figuren wordt gezegd dat zij “moe en verzadigd van het
leven waren”. Heel herkenbaar. Ook euthanasie kwam ter sprake. Moeilijke vragen kwamen boven.
Elke levenssituatie is weer anders. Geen mensenleven is gelijk. Wat is een voltooid leven ?
Wat is de toekomst van de christen in leven na dit leven. Wat is geloof en eeuwig leven?
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In Memoriam Jan Oosterbaan
20-5-1931 Peins. 12-9-2916 te Franeker.
Een groot man, letterlijk en figuurlijk. Een man vaarvoor men respect had. Respect voor de manier
waarop hij geleefd heeft, als boer, als buurman, als vriend, als dorpsgenoot. Maar ook diep respect
waarop in de laatste jaren van zijn leven zijn ziekte heeft gedragen. Van de grote, sterke man was door al
die ellenden weinig meer overgebleven. Behalve zijn wijsheid, zijn mildheid, en bovenal zijn liefde voor
Jelly bleven tot op het laatst helder en sterk.
Samen met Jelly vormde hij een hecht paar. In lief en leed met elkaar verbonden. De boerderij stond in
Peins. Rundvee. Later bouw. Met als liefhebberij daarnaast de paarden. Jan was een paardenman. Na
het pensioen kwamen zij te wonen in Slappeterp aan de Kleasterdyk. Vermindering van krachten
dwongen tot verhuizing naar Franeker de Triangel en later naar de verzorging in Saxenoord. Als
kerkelijke gemeente gedenken wij Jan als ouderling en kerkvoogd. Jarenlang heeft hij de gemeente met
zijn gaven gediend. Op 12 september 2016 is Jan gestorven. Op vrijdag 16 september vond de crematie
plaats in Goutum. Wij hebben God gedankt voor zijn leven en om troost en nabijheid gebeden voor zijn
vrouw Jelly.
Jan Oosterbaan, zijn gedachtenis is tot vrede.

De Schalsumer molen uit 1801
Midden in het gebied van de kerkelijke gemeente RiedSkingen, staat de oude poldermolen van Schalsum. Een
indrukwekkend oud monument. Misschien omdat de
molen er al eeuwen staat, misschien omdat hij weinig
opvalt, misschien omdat de wieken de laatste jaren
slechts op zaterdag draaien, hoe het ook zij, wij weten dat
hij er staat en wij vinden hem wel mooi om te zien maar
daar blijft het dan bij. Nogmaals, het is een indrukwekkend
monument.
Een molen die ons een mooi verhaal kan vertellen. Een
verhaal over onze voorouders en hun gevecht met het
water. Want het water stond hoog vroeger in de drassige
e
streken van Schalsum. Aan het einde van de 18 eeuw is
het gebied rond Schalsum bedijkt en ingepolderd.
Als kroon op dat werk werd in 1801 de Schalsumer molen
gebouwd. Meer dan twee en een halve eeuw lang is met
behulp van windkracht het overtollige water uit de polder
gemaald.
Vanaf 1801 tot op heden was de polder droog, kon het
land bebouwd worden, en waren de mensen veilig voor
het hoge water. Op uitnodiging van de huidige molenaar,
Durk Piersma uit Franeker, ben ik een paar keer wezen
kijken in en rond de molen. Geweldig wat een mooi
gebouw, wat een vernuft, wat een kracht heeft zo’n molen.
De laatste keer was ik er op een stormachtige dag.
De wieken draaien met een grote snelheid.
De molen trilde van het geweld.
Het gebouw kraakte in zijn voegen. Met een enorme kracht schepte hij het water van het polderniveau tot
op ringvaartniveau. Geweldig om dit mee te maken. Durk Piersma vertelde met trots over het mooie
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monument, waar hij de zorg over heeft.
Het duizelde mij van de vele informatie over de kracht van de molen. Over de vijzels en de roeden, over
de vlucht van de zeilen, over de duizenden liters water die dagelijks vermalen konden worden. De molen
heeft een vlucht van 20,20m. Vroeger was het uitgerust met een zelfzwichting. Sinds 1977 is de molen
eigendom van de stichting De Fryske Mole. Deze heeft de molen in oude status laten restaureren. Eén
ding is mij duidelijk. Deze molen, deze oude heer van Schalsum, heeft eeuwenlang het mogelijk gemaakt
dat mensen in de Schalsumerpolder droge voeten hadden.
Meestal op zaterdagen draait de molen. En als de molen draait bent u welkom om dit mooie monument te
komen bekijken.

Thema-avond 30 maart Tzummarum. Wie is de mens?
Op donderdag 30 maart zal er weer een bijzondere thema-avond worden gehouden in de Martinustsjerke
(dorpskerk op de terp) in Tzummarum. Over de vraag hoe in onze samenleving en vanuit de christelijke
traditie wordt gedacht over het bestaan van mensen met een verstandelijke beperking. En wat dat zegt
over hoe we denken over onszelf en de waarde van ons eigen bestaan.
In het bijbelse scheppingsverhaal staat dat God de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis. Wat
betekent dat? Wat maakt de mens tot ‘het beeld Gods’? Vaak is gezegd dat je dan moet denken aan
onze verstandelijke vermogens. Dat we kunnen denken, dat we kunnen redeneren, dat we kunnen kiezen
tussen goed en kwaad, dat maakt ons volgens de traditie tot het ‘beeld Gods’ en als zodanig tot de ‘kroon
van de schepping’. De ratio is wat ons van de dieren onderscheidt; zonder de ratio zijn we niet echt
mens.
Dat is (via de kerk) het dominante mensbeeld in de westerse samenleving geworden. Zelfbeschikking, je
eigen keuzes kunnen maken, zelf zin aan je leven kunnen geven, verantwoordelijkheid kunnen nemen,
niet afhankelijk zijn, dat zijn centrale waarden in onze cultuur. Maar wat zegt dat over het bestaan van
mensen die dat allemaal niet kunnen, of niet goed kunnen, omdat ze leven met een verstandelijke
beperking ? Wat is de zin van hun bestaan? Zijn zij maar half, of misschien helemaal geen mensen?
Horen ze er in de samenleving en in de kerk dan ook niet echt bij?
De spreker op deze avond, Hans Reinders, heeft zich indringend met deze vragen bezig gehouden. Hij
laat zien dat het dominante mensbeeld van onze traditie en cultuur mensen met een verstandelijke
beperking buitensluit, maar ook dat je vanuit de christelijke traditie heel anders naar dat ‘beeld Gods’ kunt
kijken dan in termen van rationaliteit en zelfbeschikking. Dat heeft dan onvermijdelijk ook gevolgen over
hoe we denken over onszelf en over wat ons eigen bestaan in Gods ogen waardevol maakt.

Prof. dr. Hans Reinders (1950) was sinds midden jaren tachtig werkzaam
aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) en was gasthoogleraar aan de
Amerikaanse universiteiten Princeton en Notre Dame. Op zijn vakgebied
geniet hij een grote internationale reputatie. Hij publiceerde onder andere
Ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap (2000),
Hoera, ik ben een autist (2012) en De andere mogelijkheid. Beelden van
kwaliteit voor mensen met een beperking (2014)

Iedereen die in deze vragen geïnteresseerd is, is hartelijk welkom.
De avond begint om 19.30 en duurt tot ca 21.30. Toegang vrij; er staat een collectebus voor de
onkosten van de avond.
Commissie Bijzondere Thema-avonden Protestantse Gemeente Tzummarum-Firdgum
Wybo Dondorp / 06-11184355 / w.dondorp@maastrichtuniversity.nl

PAGINA 9

K E [Geef
R K Btekst
L A Dop]maart 2017

EXPOSITIE

PASSIE EN PASEN IN PORSELEIN

Van 1 t/m 8 april wordt in de Johanneskerk van Tzum (Franekerweg 47)
een expositie gehouden van Bijbelse taferelen.
Mevr. Joke Kant heeft met porseleinen poppen en andere materialen allerlei Bijbelverhalen tot leven
gebracht. Vooral de verhalen over de laatste dagen van Jezus krijgen veel aandacht. Bij een kopje koffie
krijgt u eerst informatie door middel vaneen korte film. Daarna kunt u de expositie bezichtigen.
Het is een mooie manier om je, alleen of met anderen, voor te bereiden op de tijd van passie en Pasen.
OPENINGSTIJDEN:
Zaterdag 1 april:
Maandag 3 april
Dinsdag 4 april
Donderdag 6 april
Vrijdag 7 april
Zaterdag 8 april

10.00 - 17.00 uur.
13.00 - 17.00 uur
13.00 - 17.00 uur.
13.00 - 17.00 uur.
13.00 - 21.00 uur.
10.00 - 17.00 uur

(groepen graag op afspraak, kan ook ’s avonds)

Voor meer informatie of reservering kunt u bellen met:
Marietje Gort 0517- 452268
Ineke Tolsma 0517 - 452016
Zie ook: www.bijbelsetaferelen.nl

Mededelingen van uw Kerk in Actie-consulent
Op de drempel van de 40dagentijd
Beste mensen
Vandaag begint de veertigdagentijd, de periode voor Pasen.
Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed.
We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten,
dichtbij en ver weg. Dit jaar is het thema ‘Sterk&Dapper. Deel als
Jezus' en staan we stil bij de keuzes die Jezus maakte, en die sterke
en dappere mensen wereldwijd nog elke dag maken.
Elke dag een stukje bezinning
De 40dagentijdapp helpt u en uw gemeenteleden om iedere dag even
stil te staan. Verschillende predikanten uit Nederland en de wereld staan stil bij sterke en dappere
mensen die zij bewonderen. Download de 40dagentijd app: http://www.kerkinactie.nl/kerkinactie-app.
Meer info vindt u op: https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd. Bekijk filmpjes over sterke en dappere
mensen op https://vimeo.com/kerkinactie.
Diaconaal kiesadvies
Over twee weken zijn de verkiezingen. Het Kerk in Actie KiesAdvies vergelijkt verkiezingsprogramma’s en
heeft een handig testje. Wie profiteert en wie wordt de dupe van de gemaakte politieke keuzes? Carla
van der Vlist, teamleider Binnenlands Diaconaat zegt: “Kerk in Actie pleit voor een ruimhartige inzet voor
de meest kwetsbaren in de samenleving.” Kijk op www.kerkinactie.nl/kiesadvies.
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Help mee: Bestrijd honger en droogte in Oost-Afrika
Intussen worden in Ethiopië, Zuid-Soedan, Malawi en Zimbabwe ongeveer 17 miljoen mensen (evenveel
als Nederland inwoners telt) bedreigd door hongersnood. Een groot deel van de oogst is mislukt door de
aanhoudende droogte. Dit wordt door de klimaatverandering versterkt. In de Hoorn van Afrika, het gebied
ten zuidoosten van de Sahara, is slechts een vierde van de normale hoeveelheid regen gevallen.
Wij kunnen iets doen. Kerk in Actie is in deze landen volop actief. Maak noodhulp mogelijk met uw
bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer N
000699. Hartelijk dank! Zie ook: https://www.kerkinactie.nl/projecten/dreigende-hongersnood-in-oostafrika
Met een hartelijke groet,
Karel Jungheim – Kerk in Actie-consulent.

Mutaties
Peins

Geboren

Fardau, dochter van Tamara en Alex de Boer

Nieuwe bewoners

Fam. P. Kooistra

Verhuisd

Fam. R. Jonker naar Dronrijp
Dhr. en mvr. v/d Meer naar Harlingen
Jacob Kort naar Menaldum
Bennie Kamstra naar Marrum
Dhr. Kouterik naar Noord-Holland
Maarten, zoon van de fam. Haas

Zweins

Geboren
Overleden
Geen mutaties
Geboren

Thomas Bakker.

Boer
Dongjum

Ziekenhuis

Mevr. R. Tichelaar van Veen
Petrus Strikwerda
Dhr. J. Olthof,
nu alllen weer thuis.

Ried
Skingen
Schalsum

Geen mutaties
gekregen
Geen mutaties
Nieuwe bewoners

Verhuisd

Slappeterp

Ziekenhuis

Jamie: zoon van Andre Lousma en Mariska Visser

Fam. Dijkstra
Fam. Vietor
Dhr. P. Fieten
Fam. van der Lei: Rijksstraatweg
Aukje Rijpma
Fam. Altena
Cor Boschma en Pietrik Hoornstra en kinderen
Mevr. L. Bouma, nu weer thuis

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

Contactpersonen van de dorpen:
Boer
Dongjum
Peins
Ried
Schalsum
Slappeterp
Schingen
Zweins

Mevr. G. v.d. Wal
Mevr. M. Postma
Mevr. M. Bootsma
Mevr. Tj. de Jong
Mevr. H. v.d. Oest
Mevr. Tj. Kodde
Dhr. B. v/d Laan
Mevr. J. Zeldenrust

Tel. 0517-269403
Tel. 0517-391161
Tel. 0517-269660
Tel. 0517-269401
Tel. 0517-393180
Tel. 0518-451407
Tel: 0517-231653
Tel. 0517-232209
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De Walburgasjongers

Het koor “De Walburgasjongers” bestaat 20 jaar
Dit vieren wij op zondagmiddag 26 maart 2017
U wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van het jubileum concert
in de Donatuskerk van Dongjum, aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis.

We zingen diverse stukken zowel in het Duits, Latijn, Engels, en Fries.
Dit alles onder leiding van onze dirigent: Broer de Witte.
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