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Kerkdiensten.
9.30 uur

6 december

Zweins. Reginakerk
H.A.
m.m.v. duo: Postma/Kwant
Zweins. Reginakerk

13 december

Skingen. Stevenskerk

9.30 uur

20 december

Dongjum. Donatuskerk

9.30 uur

Da. E. Rooseboom

25 december

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp
collecte: Kinderen in de knel

27 december

Dongjum. Donatuskerk
Kerst:
m.m.v. de Walburgasjongers
Skingen. Stevenskerk

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp

2016:
3 januari

Skingen. Stevenskerk
Nieuwjaarsontmoeting

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp
collecte: Kerk en Israel

10 januari

Ried. Walburgakerk
Fryske Tsjinst

9.30 uur

Ds. K.Visbeek
collecte: Kerkvoogdij

17 januari

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Mevr.M. Gort-Terpstra
collecte: Oecumene

24 januari

Slappeterp. Dionysiuskerk

9.30 uur

31 januari

Slappeterp. Dionysiuskerk
H.A.

9.30 uur

7 februari

Dongjum. Donatuskerk
m.m.v. de Brulloftsbern

9.30 uur

Drs. J. de Haan
collecte: Cathachese en Educatie
Ds. JC. Dondorp
collecte:Missionair werk en
Kerkgroei
Ds. JC. Dondorp
collecte: Werelddiaconaat

14 februari

Dongjum. Donatuskerk

9.30 uur

21 februari

Boer. Mariakerk

9.30 uur

28 februari

Boer. Mariakerk

9.30 uur

6 maart

Ried. Walburgakerk
m.m.v. koor uit Welsryp

9.30 uur

13 maart

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Mevr. C. Akkerboom-Hondema
40dagentijdcollecte

20 maart

Slappeterp. Dionysiuskerk

9.30 uur

Da. E. Rooseboom
collecte: Kerk in actie

25 maart

Slappeterp. Dionysiuskerk
Goede Vrijdag

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp

27 maart

Dongjum. Donatuskerk
Pasen:
m.m.v. de Walburgasjongers

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp
collecte: Jeugdwerk

29 november

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp
collecte: Missionair werk en
Kerkgroei
Ds. JC. Dondorp
collecte: Pastoraat
Mevr. C. Akkerboom-Hondema
collecte: Kerkvoogdij

Mevr. A. Spanjer-Oosterloo
40dagentijdcollecte
Drs. J. de Haan
collecte: Voorjaarszendingsweek
Ds. JC. Dondorp
collecte: Binnenlandsdiaconaat
Ds. JC. Dondorp
40dagentijdcollecte

Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te
drinken.
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Het zal geschieden in de laatste dagen.
Kerstfeest.
God maakt geschiedenis.
God grijpt in ons menselijk bestaan.
In het evangelie noemt de HEER ons “de laatste dingen”. Het zal zijn in “de laatste dagen”. “Laatste
dagen” staan voor ellenden. Voor oorlog, voor ziekte, voor hongersnood, voor wanhoop. Het
allerlaatste. Het kan niet erger. Duisternis alom. In de tijd van keizer Augustus beleefden de mensen van
Israël “laatste dingen”, “laatste dagen.” men was bang, er was oorlog er was geweld.

12 november 2015 Beiroet 43 doden, 120 gewonden.

13 november 2015 Parijs 129 doden, 352 gewonden.
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En dan te midden van al die ellenden klinkt het verhaal van God de HEER.
Hij maakt geschiedenis. Hij heeft onze wereld geschapen. Hij herschept deze wereld.
“Zie IK maak alles nieuw”. “Zie, IK BEN met u alle dagen”, kom bij Mij, als je moe bent of bang.”
En het geschiedde in die dagen. Zo begint het evangelie van kerst. In die “laatste dagen.” God zet onze
menselijke geschiedenis op zijn kop. God grijpt in. Vrede op aarde. In mensen een welbehagen.
De Messias wordt geboren. Gods Woord wordt vlees en bloed. Jezus wordt geboren in Bethlehem, in
een donkere en koude stal. Maria en Jozef, zijn de ouders en mogen Hem grootbrengen.
En het geschiedde dat het licht van God alle duisternis verdreef. God maakt geschiedenis door vrede te
stichten in een wereld van geweld. De engelen bezingen de Eer van God, de Vrede op aarde, en Gods
liefde voor mensen.

“Eer aan God in de hoogste hemel, en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.”
En het geschiedde dat mensen op pad gaan om God te vinden. Herders van Bethlehem,
hebben het licht gezien, hebben de vrede geproefd, en willen Gods nieuwe begin ervaren.
En zij gingen op weg en vonden het kind Jezus en zijn ouders Maria en Jozef, en zij loofden God om
alles wat zij gezien en gehoord hadden.

In hun “laatste dagen” had God geschiedenis gemaakt. “Zie IK maak alles nieuw”. “Vrede op aarde, in
mensen een welbehagen.”
Het zal geschieden in de laatste dagen.
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Adventslied.
Ook dit jaar willen wij in de weken van advent aftellen naar het kerstfeest. Vier weken van advent. Elke
zondag ontsteken daarbij een kaars. Ook willen wij aftellend naar het feest een speciaal lied zingen. Met
voor elke adventszondag een apart vers.
Dit jaar is dat gezang 455. “Het zal geschieden in de laatste dagen”.
e
1 advent: “Het zal geschieden in de laatste dagen, dat God verschijnt in macht en majesteit”
e

2 advent: “Het zal geschieden in de laatste dagen, dat de Gezalfde Gods de vrede sticht.”
e

3 advent: “Het zal geschieden in de laatste dagen, dat de woestijn zal bloeien als een bloem.”
e

4 advent: “Het zal geschieden in de laatste dagen, dat God een teken geeft diep in de dood.”
In de kerstnacht: “En het geschiedde in de nacht der nachten, dat er een Kind ter wereld werd gebracht.”
Op de kerstmorgen: “In den beginne werd het Woord gesproken dat was bij God en aan Hemzelf gelijk
dat Woord woont onder ons, onafgebroken.”

Let us light a candle in the darkness
Steek een kaars aan tegen al het duister.
Gezang 286. Een nieuw lied uit onze nieuwe gezangenbundel, dat in korte tijd razendsnel populair is
geworden. Sterker nog, als er een top tien zou zijn van kerkliederen, dan zou dit gezang zonder meer
boven aan de lijst staan. En dat al weken lang.
Een lied over het licht dat gaat stralen in het duister van het bestaan. Steek een kaars aan.
De melodie is heel inspirerend, en geeft ook het verloop aan van donker naar licht;
van wanhoop naar hoop, van verdriet naar blijdschap, van zoeken naar vinden, van onrecht naar recht en
van oorlog naar vrede.
Ook de tekst geeft dit aan: het donker mag licht worden, waar onrecht is in de wereld zal weer vrede
komen. Want Gods nieuwe dag is aangebroken. Ons leven zal niet eindigen in wanhoop want de vrede
van God is sterker dan strijd en geweld. Gods licht breekt door.
Een toepasselijk lied om te zingen in de tijd van advent. De tijd van “wachten-op.” Wachten op wat komen
gaat: het Kerstfeest. De komst van God in onze wereld. De geboorte van Jezus Christus.
Waar de mensen dwalen in het donker,
Draai je om en zie het nieuwe licht,
Zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
Zie de mens die ieder mens verlicht.
Want het licht is sterker dan het donker
En het daglicht overwint de nacht,
Zoek je weg niet langer in het duister,
Keer je om en zie Gods nieuwe dag.
Waar de mensen lijden onder onrecht
In een wereld die geen vrede vindt,
Heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
Er is licht dat alles overwint.
Steek een kaars aan tegen al het duister,
Als een teken in een bange tijd,
Dat ons leven niet in wanhoop eindigt
Dat de vrede sterker is dan strijd.
Want het licht is sterker dan het donker
En het daglicht overwint de nacht,
Zoek je weg niet langer in het duister,
Keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Engelse tekst van Robert Willis.
in vertaling van Coen Wessels.
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Website.
Graag wat reclame voor onze website pkn.ried-skingen.nl
Zoals vrijwel alle grote kerkelijke gemeenten beschikken over een eigen website, waarop men allerlei
wetenswaardigheden over de betreffende kerkelijke gemeente kan aantreffen, zo beschikt ook onze toch
nog altijd kleine gemeente van Ried-Skingen over zo’n website.
Op de website zijn heel veel gegevens te vinden over onze kerkelijke gemeente.
Wie wij zijn. De protestantse gemeente van Ried-Skingen, de gemeente die acht kerkdorpen omvat, en
wekelijks in één van die kerken bijeen komt.
Waar wij voor staan. Beleving en viering van het christelijke geloof. In het beleidsplan
dat wij ook voor onze gemeente hebben opgesteld is te lezen wat wij als protestantse gemeente willen en
hoe wij dat proberen te doen.
Agenda. Men kan lezen in welke kerk welke dominee op welke betreffende zondag voorgaat. De
activiteiten van de komende tijd worden er in genoemd. Bijzondere kerkdiensten,
gemeentevergaderingen etc.
Kerkbladen. De teksten van de kerkbladen zijn er te vinden voor als u ze nog eens wilt nalezen.
(Uiteraard zal privé-gevoelige informatie niet worden opgenomen.)
Foto’s. Dat ook in onze kleine gemeente heel wat gebeurt is na te zien aan de hand van foto’s. Goed om
nog eens foto’s te zien van de gemeentezondag, van bijzondere diensten, van een gemeentevergadering
etc.
Informatie over onze acht kerken. Hoe oud, wanneer gebouwd of verbouwd, bijzondere dingen uit het
interieur of exterieur. Niet alleen van onze 4 eigen kerken, (Ried, Skingen Slappeterp en Dongjum) maar
ook van de 4 kerken in eigendom van Alde Fryske Tsjerken (Boer, Schalsum, Peins en Zweins)
Verhalen over onze acht heiligen. Aan al onze acht kerken is de naam van een heilige verbonden.
Naast die naam is er ook het verhaal van de heilige. Wanneer geleefd en waarom heilig. Elke heilige
heeft voor ons een boodschap.
Openheid van zaken. (Ambi-wetgeving). Omdat de overheid van elke kerkgemeente openheid van
zaken eist van beleid en financiën, is niet alleen het vijf jaarlijks beleidsplan van onze gemeente na te
lezen, maar zijn ook de jaarrekeningen en begrotingen van zowel de diaconie als van de kerkvoogdij
opgenomen.
Kerkhoven. Onze gemeente beheert acht kerkhoven. Alle informatie betreffende de uitgave, het
onderhoud en het verdere beheer van graven, kunt u hier nalezen. Ook worden de kosten genoemd die
aan een graf verbonden zijn.
Link naar de site v.d. Protestantse Kerk Nederland (en naar sites van andere Protestantse
Gemeenten in Nederland). Omdat wij als protestantse gemeente van Ried-Skingen deel uitmaken van de
grote landelijke kerk (en van de gemeenschap met andere protestantse gemeenten), kunt u voor
informatie doorklikken naar de betreffende websites.

Bekijk onze website:
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Gespreksmorgen –avond.
Ook dit jaar weer een gespreksmorgen en een gespreksavond. Sommigen willen het liefst op een morgen
bij elkaar komen, anderen op een avond.
De eerste bijeenkomst zal zijn op donderdagmorgen 21 januari, 10.00 uur tot 12.00 uur.
Bij Onny en Watze thuis: Kleasterdyk, in Slappeterp.
Onderwerp. Op zeer veel verzoek: “Geweld en/of vrede in de bijbel.” Een wel heel actueel onderwerp.
De tweede bijeenkomst zal zijn op dinsdagavond 1 maart, 19.30 uur tot 21.30 uur.
Genoemd werd als onderwerp voor deze avond: “vluchtelingen, vreemdelingen en reizigers”
Mocht u een ander onderwerp willen bespreken, laat het weten.
Deze avond is bij ons thuis: A. van Voorthuijsenweg 45 in Franeker

Pastoraat.
Omzien naar elkaar. Het is goed om elkaar bij vreugde en verdriet bij te staan. Delen in elkaars blijdschap
en delen in elkaars verdriet. In de afgelopen maanden mochten wij delen in heel veel vreugde. Mensen
mochten herstellen van ziekte, mensen mochten opnieuw pake, beppe, oerpake of oerbeppe worden. Er
zijn ook mensen ziek geworden. Soms werd zelfs gevreesd voor het einde. Iemand noemde het ene na
het andere sterfgeval in de directe familiekring. Sommigen maken heel veel mee in hun leven. Hoop en
wanhoop wisselen zich ook af bij sommigen van onze ouderen. Als de krachten afnemen en de ziekten
verergeren of wanneer verwardheid een gewoon leven onmogelijk maakt. Wij mogen omzien naar elkaar
en elkaar troosten en bemoedigen met de woorden van geloof hoop en liefde. In vreugde en in verdriet
wil de HEER bij ons zijn.
Ingezonden: Bij dezen wil ik( R.Sijbesma ), Schalsum, de kerkenraad bedanken voor de bloemen die ik
mocht ontvangen.

Herstellen wat kapot is…..
Een paar dagen weg geweest. Een stedentrip van enkele dagen. Gdansk (Danzig), vanaf Eelde maar
anderhalf vliegen. Een geweldig mooie stad. Middeleeuws. Huizen, paleizen, burchten, kastelen, eeuwen
en eeuwen oud. Wij keken onze ogen uit. Het leek of dat wij door één groot sprookje liepen.
Maar………. Vanuit de geschiedenis wist ik, dat wat ik zag echt niet oud kon zijn. Immers de stad Danzig
was in 1945 geheel verwoest. Op foto’s was te zien dat er echt nergens één steen op de ander was
gelaten. Alles was plat, huizen, paleizen, kerken, kathedralen. Alles was kapot. Maar nu, 70 jaar later,
liepen wij door een mooie middeleeuwse stad. Met de meest mooie huizen en kathedralen. Alles, was
weer als nieuw opgebouwd. De afschuwelijk lelijke ruïnestad, totaal platgebombardeerd, was weer
geheel hersteld. En wij konden genieten van al dat moois in die stad. En genoten hebben wij. Met volle
teugen. Musea bezichtigd, torens beklommen, concerten bijgewoond, lange wandeltochten gemaakt, op
terrasjes gezeten etc.
Maar steeds die enorme verbazing. Het bijna onmogelijke blijkt toch mogelijk. Wat kapot is gemaakt kan
hersteld worden. Ruines kunnen weer opgebouwd worden. Je moet er wel in geloven. En mensen
moeten het nog willen ook.
Ik denk aan al die beelden van verwoeste steden in Syrië, die wij vrijwel dagelijks zien.
Dan vraag ik mij af of dat ooit nog goed kan komen. Alles ligt daar in puin. In Homs, in Aleppo. Na ons
bezoekje aan Gdansk heb ik toch nog goede hoop. In principe kan wat kapot gemaakt is weer opnieuw
opgebouwd worden. In Gdanks is het gelukt. Ze hebben er wel 70 jaar over gedaan. Als mensen iets
willen herstellen, dan kunnen ze het ook.
Een hoopvolle gedachte.
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2016
Mijn kerk
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de één is het een markant gebouw, voor de ander
een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u kunt vieren en rouwen, waar u rust kunt zoeken
of tot bezinning kunt komen. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan
te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een
doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld uit te drukken. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel
onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de
verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden
om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er de actie Kerkbalans.
De actie kerkbalans wordt gehouden in de derde week van januari 2016

Overzicht van de ontvangen bedragen in de periode 2012 t/m 2015
Toegezegd
€
9.286,00
€
7.066,00
€
10.077,00
€
9.920,00

2012
2013
2014
2015

Ontvangen
€
9.526,00
€
9.311,00
€
9.737,00
€
9.945,00

€ 12.000,00
€ 10.000,00

€ 8.000,00
Toegezegd

€ 6.000,00

Ontvangen
€ 4.000,00
€ 2.000,00
€2012

2013

2014

2015
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Groot onderhoud kerk Ried afgerond.
Twee jaar geleden is er vooral zicht onderhoud aan de kerk verricht zoals verfwerk buitenkant, zinkwerk
en nieuwe goten.
Nu heeft de firma Kolthof groot onderhoud verricht aan dak en toren.
Van binnen is het houtwerk van het dak behandeld en de buitenkant helemaal voorzien van nieuwe lijen.
De metalen raam lijsten zijn verwijderd, gestraald, gecoat en daarna teruggeplaatst.
Ook de toren is grondig onder handen genomen. Van buiten is het onderste gedeelte van de toren
opnieuw gevoegd en voorzien van nieuwe ankers. Van binnen zijn verschillende draagbalken vernieuwd
en nieuwe bevestiginsplaatsen gemaakt voor de muurankers.
Op het ogenblik is de firma Vellema nog bezig met het uurwerk en de ophanging van de luidklok.
Dit wordt binnen 14 dagen ook afgerond.
Dan is de kerk van Ried letterlijk en figuurlijk weer bij de tijd.
De kerk van Ried met zijn begraafplaats,is weer een zichtlocatie voor het dorp en een ontmoetingsplaats
voor en met de Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a.
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Mutaties

Peins
Zweins

Geen mutaties
Ziekenhuis
Verhuisd

Boer

Geen mutaties

Dongjum

Damien-Renz: zn van Klaas en Margo Olijnsma
Opgenomen geweest: Hetty Jelsma
dhr. J. v/d. Plaats naar Stiens

Skingen

Geboren
Ziekenhuis
Verhuisd
Geen mutaties
ontvangen
Nieuwe bewoners

Schalsum

Ziekenhuis

Slappeterp

Geboren
Overleden

Opgenomen geweest: dhr. J. Dijkstra en dhr. Sj. Jansons
Opgenomen: dhr. Z. Cats
Eva Alijsia, dochter van Piet Lootsma en Marije Westra
Seerp Broersma

Ried

Opgenomen geweest: dhr. Huitema.
Vincent Huitema naar Peins
Rikus Hiemstra naar Dongjum

Fam. Beimers, Buorren 17

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. J. Plantinga
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. 0517-396571
Tel. 0517-269660
Tel. 0517-269401
Tel. 0517-393180
Tel. 0518-451407
Tel: 0517-231653
Tel. 0517-232209

Toneelmiddag 27 februari of 5 maart.(is nog niet helemaal duidelijk)
Ook dit jaar is er voor de ouderen in de gemeente een toneel middag. Het wordt vast weer een gezellige
middag met uiteraard tijd om met elkaar weer eens bij te praten. Er zal weer een loterij zijn, waarbij
iedereen wint. En daarbij altijd weer drankjes en hapjes. U wordt van harte uitgenodigd.
Toegang voor ouderen uit onze 8 dorpen uiteraard gratis. (wel is er een collecte bij de uitgang.
Mensen van buiten de dorpen betalen een bepaald bedrag aan de toneelvereniging.
Noteer dus vast in uw nieuwe agenda:
Op Healwei, tusken Skingen en Slappeterp 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur.
Opgave en informatie bij:
Geertje de Vries
Loes Fokkema
Annemarie Dondorp

0518 451590
0517 342575
0517 390839
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Immanuel zingt de Johannes Passion van J.S. Bach.
Op 12 maart 2016 zingt oratorium vereniging COV-Immanuel de Johannes Passion van J.S. Bach (16851750), over het lijden en sterven van Jezus. Bach volgt hierbij vrijwel letterlijk de teksten van het
evangelie van Johannes in de vertaling van Luther. Bach schreef de eerste versie van de Johannes
Passion in 1724 in drie maanden tijd, maar hij bleef er tot aan zijn dood wijzigingen in aanbrengen.
Natuurlijk wordt dit werk vergeleken met de later geschreven Matthaus Passion. De Johannes Passion
wordt als muzikaal feller, directer en ongepolijster omschreven, maar ook als soberder. Er is ‘slechts’ 1
koor en 1 orkest nodig.
Het werk wordt uitgevoerd door de ca. 50 leden van Immanuel. De solisten zijn: Fardau van der Woude
(sopraan), Netty Otter (alt), Ben Brunt (bas) die de rol van Christus zingt, Sebastiaan Brouwer (tenor) die
de rol van Evangelist zingt en tevens alle tenoraria’s en Nanco de Vries (bas) die de rol van Pilatus zingt
en de basaria’s. De muzikale begeleiding wordt gevormd door het Barokorkest Florilegium Musicum. De
leiding van het concert is in handen van dirigent Jeroen Helder.
Het concert is in de Martinikerk in Franeker (Breedeplaats 2), en begint om 20.00 uur. Er is een pauze
met gratis koffie en thee. De toegangsprijs is €25,00 (donateurs €22,50 en jeugd t/m 12 jaar €5,00) De
kerk is open vanaf 19.00 uur. Kaartverkoop via de site: www.cov-immanuel-franeker.nl of bij Music World
Mollema dan wel bij de leden van het koor. Nadere informatie is te vinden op de site van Immanuel.
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