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Kerkdiensten.
20 maart

Slappeterp. Dionysiuskerk

9.30 uur

Da. E. Rooseboom
collecte: Kerk in actie

25 maart

Slappeterp. Dionysiuskerk
Goede Vrijdag. H.A.
m.m.v. de Walburgasjongers

19.30 uur

Ds. JC. Dondorp

27 maart

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

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp
collecte: Jeugdwerk

3 april

Dongjum. Donatuskerk

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp
collecte: Kerkvoogdij

10 april

Skingen. Stevenskerk
Fryske Tsjinst

9.30 uur

Ds. K. Visbeek

17 april

Skingen. Stevenskerk
m.m.v. Fluitgroep Tzum

9.30 uur

Mevr.M. Gort-Terpstra
collecte: Kerkvoogdij

24 april

Zweins. Reginakerk

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp
collecte: eredienst en kerkmuziek

1 mei

Zweins. Reginakerk
Heilig Avondmaal

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp
collecte: Missionair werk en
kerkgroei

8 mei

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Da. E. Rooseboom
collecte: Kerkvoogdij

15 mei

Ried. Walburgakerk
Pinksteren:
m.m.v. de Walburgasjongers

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp
collecte: Pinksterzending

22 mei

Boer. Mariakerk

9.30 uur

Mevr.M. Gort-Terpstra

29 mei

Boer. Mariakerk

9.30 uur

Mevr. C. Akkerboom-Hondema
collecte: Kerkvoogdij

5 juni

Dongjum. Donatuskerk
m.m.v. Arjo en Dries

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp
collecte: Werelddiaconaat

12 juni

Dongjum. Donatuskerk

9.30 uur

Mevr. A. Spanjer-Oosterloo
collecte: Roosevelthuis Doorn

19 juni

Geen kerkdienst in onze
kerken

26 juni

Schalsum.Nikolaaskerk
m.m.v. Francesco Arriu

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp
collecte: Kerkvoogdij

Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te
drinken.
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Paaswandeling.
“HEER, blijf bij ons, want het is avond geworden.”
Ze raken niet uitgesproken. Er is zo veel gebeurd. Dood en ellende is
in hun leven gekomen.
Er valt niets te lachen. Er is veel verdriet. Twee mannen, hun namen
doen er niet toe, wandelen van Jeruzalem naar Emmaus, van de
tempel op weg naar huis.
In de tempel hebben zij de verhalen gehoord van God en van het
Leven. Nieuw begin. Opstanding uit de ellende. Toekomst en
blijdschap. Het kan niet op. Juist toen zij die verhalen zo nodig hadden.
Zij hebben in de tempel van Messias Jezus gehoord. De man die in
Godsnaam dood en ellende wist te verdrijven. Een nieuw leven voor al
de mensen die vastgelopen waren. Mensen zoals zij. In de tempel
hadden zij Hem ontmoet. Toen zij ziek waren had Hij hen de hand
gegeven en hen weer overeind geholpen. Toen zij bang waren had Hij
zijn hand op hun schouder gelegd en hen weer moed gegeven.
Mensen die in de verdoemhoekjes leefden hadden van die Messias
Jezus geleerd dat ze overeind mochten komen, mochten leven.
Opstaan uit de ellende Mensen die wanhopig waren kregen door Hem
weer hoop.
En toen was weer alles afgelopen. Terug naar af. Dood en ellende kregen toch de laatste woorden. In de
tempel hadden de twee mannen, hun namen doen er niet toe, meegemaakt dat hun nieuwe hoop in de
dood was gesmoord. Ze hadden gehoord dat Messias Jezus was verraden aan de machthebbers, en
dezen hadden Hem aan het kruis gedood. Ze hadden er bij gestaan. Ze wisten: de dood was heel
dichtbij. Alle hoop vervlogen. In de tempel hadden zij overigens ook, een vreemd verhaal gehoord.
Messias Jezus zou niet dood zijn. Hij zou leven. Hij zou zijn opgestaan uit de dood. Enkele dwaze
vrouwen vertelden deze onzin. Schandelijke onzin. Dood is dood en leven is leven en daar zit niets
tussen in. Die vrouwen spotten met de dood. Schandelijk. Respectloos om zo met de dood te spotten.
Twee mannen wandelen vanuit de tempel terug naar huis. Verdriet. Hun hoop is dood. Hun leven kapot.
De verhalen van God en van liefde, van leven en van hoop zijn klinkklare onzin. Is er wel een God? Al
wandelend hebben ze genoeg om met elkaar te bespreken. Maar ook met een vreemde, die zo maar met
hen op wil lopen. Die wil luisteren naar hun verhalen.

Die hen thuis wil brengen. Die met hen wil mee-eten. Die vreemde, die meeloper, die gast aan tafel,
vertelt hen niet alleen, maar Hij laat ook zien dat geloof geen onzin is, dat leven toch sterker is dan de
dood. Die vreemde laat zien dat Jezus Messias leeft. Opgestaan is uit de dood. Zij herkennen de levende
Messias aan de wonden van zijn handen.
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Na Pasen lopen wij zo onze wegen. Wij komen in de kerk. Wij hebben de
verhalen gehoord van Jezus de Messias. Wij hebben Hem ontmoet. Hij heeft
ons aangeraakt met zijn liefde. Toen wij verstrikt zaten in onze eigen
levensverhalen van angst en van ziekten, kregen wij weer goede hoop.
Verhalen van leven, sterker dan de dood. Van liefde die alle haat overwint, van
recht dat onrecht beëindigt.
Na Pasen lopen wij weer van de kerk terug naar huis. Ook onze namen doen
er niet toe.
Wij zien en horen wat wij altijd hoorden. Een wereld vol bange en zieke
mensen, vol gedesillusioneerde mensen. En wij zijn dat zelf ook. Al die
verhalen over geloof en God, al die verhalen over leven. Onzin verhalen.
Trouwens als er al een God in de hemel zou zijn, zou al die ellende die wij nu
meemaken er niet zijn. Zo praten wij met elkaar, al wandelend na Pasen van
de kerk weer terug naar huis.

Maar Pasen betekent “opstaan”, “herrijzen uit de dood en de ellende”, “omkeren” en een nieuwe start
maken van je leven. En dat komt nooit vanuit jezelf, maar altijd van die Grote Ongekende. Die God uit de
hemel, waar veel mensen niet meer in geloven, maar die er toch altijd nog is. Die Jezus Messias die dood
is en begraven, maar van wie vreemde mensen beweren dat hij dood
geweest is en toch leeft.
Na Pasen lopen wij onze wegen. Wij gaan weer terug van de kerk naar
huis. Teleurgesteld, verdrietig. En als wij dan zo lopen zou het best
kunnen dat wij anderen tegenkomen. Die met ons op willen lopen. Die
willen luisteren naar onze verhalen. Die ons willen thuis brengen. Die
met ons samen wat willen eten.
Van Jezus Messias wordt gezegd dat Hij met ons mensen wil meelopen.
Over hoogten van blijdschap en vrolijkheid maar ook door de dalen van
verdriet en zorgen. Hij wil mensen doen ervaren dat de Messias opstond
uit de dood en dat er toekomst is, voor alle mensen die het niet meer
zien zitten in het leven. De zieken, de wanhopigen, de beschadigden
noem ze maar op.
Na Pasen, wandelen wij onze wegen. Van geloof naar leven. Wij
wandelen nooit alleen.
De Levende Heer loopt met ons mee.

Twee liederen gebaseerd op het Paasverhaal van de mannen op weg naar
Emmaus.
Gezang 646
De HEER is onze reisgenoot, Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf geduldig tekst en uitleg gaf.
Zo valt een lange weg ons licht, de schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis, verloren zonen komen thuis.
De avond daalt, blijf bij ons HEER! Hij zet zich aan de tafel neer,
en breekt het brood en schenkt de wijn, de gast, het moet de gastheer zijn!
Wij keren naar Jeruzalem, ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het daag’lijks brood, de HEER is onze reisgenoot.
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Een lied van de bekende dichter dominee Jaap Zijlstra, 1935-2016 Op een mooie manier vertaalt hij het
bekende Bijbelverhaal naar de 3 belangrijkste punten eruit.
1. De HEER reist met ons mensen mee.
2. Verdwaalde mensen hervinden hun thuis.
3. De HEER deelt zijn leven met ons. Hij geeft ons, ons dagelijks brood.
Ander lied naar aanleiding van het Paasverhaal van de mannen op weg naar Emmaus”
Gezang 251. Duits, Nederlands en Fries. Dichter onbekend
Herr, bleibe bei uns; denn es will Abend werden,
und der Tag hat sich geneiget. (melodie Albert Thate)
Blijf bij ons, reisgenoot, want stilaan daalt de avond
en de dag loopt nu ten einde. (vert. Andries Govaert)
O HEAR, bliuw by ús, de jûntiid stiet te kommen
en de dei lûkt nei de ein ta. (oers. Cor Waringa)

Gezang 251. Dit lied moet als een canon gezongen worden. Door verschillende groepen, en dan steeds
weer herhalend. Een hele simpele tekst. Gebaseerd op het verhaal van de mannen op reis naar
Emmaus. De uit de dood opgestane Heer Jezus was naast hen komen lopen. Juist toen het avond werd.
Donker die dag, maar ook hun leven.
De tekst is een heel oud en bekend avondgebed, eigenlijk een kindergebedje uit Duitsland.
Als canon wordt dit gebed heel bekend in de dertiger jaren van de vorige eeuw. De tijd dat men in
Duitsland en in veel landen eromheen ging beseffen dat de donkere wolk van oorlog en geweld steeds
meer over hen heen kwam. Het werd donker. Hitler was aan de macht gekomen. Geweld, terreur,
vervolging namen hand over hand toe.
e
De 2 wereldoorlog was in Duitsland toen al begonnen.
De canon “Herr, bleibe bei uns”, is in die moeilijke jaren heel bekend
geworden. Met name in de kring van de “Bekennende Kirche”, dat deel van
de Duitse kerken dat in openlijk verzet kwam tegen de Nazistaat, is deze
canon veel gezongen. Gebed om nabijheid toen de avond was gevallen en
het licht van het leven steeds verder werd gedoofd. Een canon om te blijven
zingen, steeds weer als het donker wordt in een mensenleven en als je
voorvoelt dat de nacht gaat vallen. HEER blijf bij ons, ga met ons mee.
Onze weg door het leven wordt steeds donkerder.
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Bijzondere diensten
25 maart Goede Vrijdag. 19.30 uur. Dionysiuskerk, Slappeterp. Viering Heilig Avondmaal.
Medewerking wordt verleend door de Walburgasjongers.
Gezongen zal worden de Mis voor vier stemmen van John Stainer.
Goede Vrijdag, een dienst in stilte, een dienst van gedenken, een dienst waarin wij vieren dat Jezus tot in
onze dood toe bij ons aanwezig is en dat Hij voor ons ons dagelijks brood wil zijn.
De vaste delen van een mis zijn: 1. Heer ontferm U, 2. Gloria of grote lofprijzing (wordt niet op goede
e
vrijdag gezongen, maar wel op 1 paasdag), 3, Sanctus-Benedictus, Heilig, heilig, gezegend Hij die komt,
dit wordt gezongen vóór het avondmaal en 4. Agnus Dei, Heilig Lam van God, dit wordt gebeden vóór het
avondmaal.
Aan het einde van deze dienst worden de kaarsen gedoofd.
e

27 maart. 1 paasdag 9.30 uur. Donatuskerk Dongjum.
Paasdienst
Medewerking door de Walburgasjongers.
Aan het begin van de dienst wordt het nieuwe licht de kerk in
gedragen. De nieuwe kaars wordt aangestoken. Het licht van
Christus mag stralen.
Uit de Mis van Stainer wordt op paasmorgen het Gloria
gezongen. De grote lofprijzing.
Ook uit deze mis het Kyrië, het Heer ontferm U, nu wisselend
rond de voorbeden.
Pasen, het feest van de opstanding ten leven. Feest van het
grote licht dat mag schijnen.

17 april. 9.30 uur. Stevenskerk Skingen.
Voorganger, Mevr. M. Gort Terpstra
Met medewerking van een groepje dwarsfluiten onder leiding van
Gonny Roelofsen.
Mooie muziek om de kerkdienst te omlijsten.
15 mei. 9.30 uur. Walburgakerk Ried. Pinksterdienst.
Medewerking door de Walburgasjongers.
Met Pinksteren komt het leven pas echt tot bloei. Niet alleen de natuur komt tot bloei, maar ook de mens.
Gods Geest wakkert mensen aan tot blijdschap. Mens durf te leven.

PAGINA 6

K E [Geef
R K Btekst
L A Dop]maart 2016
5 juni. 9.30 uur. Donatuskerk Dongjum.
Medewerking door Dries en Arjo. Fryske troubadours. Zij zingen weer voor en met ons liederen van
Fedde Schurer.
26 juni. 930 uur. Nicolaaskerk Skalsum.
Medewerking van Francisco Ariu. Zich begeleidend op de gitaar wil hij voor ons enkele liederen zingen in
het Italiaans. Francisco kennende weten wij dat het een hele mooie dienst zal worden.

Om te stellen sa leaf. Sjitark en siden slipkes. It wie wer spannend.
Terugblik toneelmiddag 5 maart
Inderdaad, liefde, een pistool en damesondergoed vormden de basis
van een mooi uitgevoerd toneelstuk op onze jaarlijkse toneelmiddag
voor ouderen. It toanielselkip “It sil heve” út Skingen-Slappeterp heeft
geweldig mooi gespeeld. Een geslaagde middag. Een goede sfeer.
Een zaal vol enthousiaste mensen. En zoals gebruikelijk een loterij
waarbij iedereen een winnend lot had. Ook inmiddels gebruikelijk bij de
uitgang een collecte bestemd voor de voedselbank Franeker-Harlingen.
Ook dit jaar bracht de collecte veel op. € 227,80.
(De diakenen verdubbelen dit bedrag tot € 500.--) Iedereen bedankt het
was weer een geweldig mooie middag.

Geweld in de bijbel. Vluchtelingen in de bijbel.
Terugblik gespreksmorgen/gespreksavond.
Twee goed bezochte gespreksbijeenkomsten. Inderdaad, geweld wordt veel genoemd in de bijbel. In de
duizenden jaren waarin de Bijbelboeken geschreven zijn, zijn veel oorlogen gevoerd, en hebben hele
culturen zich afgewisseld. De Bijbelschrijvers, benoemen veel criminaliteit, veel geweld, veel viezigheid,
veel list en bedrog. Soms wordt het zelfs als positief beschreven. Voor ons is dat heel moeilijk om te
begrijpen of om uit te leggen.
Maar daar staat tegenover dat de doorgaande lijnen in de Bijbelboeken bepaald worden door liefde en
zorg-voor-de-ander. En ook dit wordt dan altijd gesteld in die context van de duizenden jaren
geschiedenissen, waarin altijd mensen elkaar hebben bevochten en het leven onmogelijk gemaakt
hebben. Opvallend in Bijbelse geschriften zijn de steeds terugkerende oproepen hulp te bieden aan
zwakken, aan armen, aan mensen die het moeilijk hebben.
Hulp aan weeskinderen (kind zonder ouders had in de oudheid geen recht van bestaan).
Hulp aan weduwen, (een vrouw zonder echtgenoot had vroeger geen enkel recht).
Hulp aan vreemdelingen, (mensen zonder eigen land, zonder familieleden om zich heen stonden buiten
elk rechtssysteem). De behandeling van deze groepen, wezen, weduwen en vreemdelingen waren de
toetsstenen voor een echt joods-christelijk geloof.
En dan kom ik weer uit in 2016. Overal om ons heen, oorlog, geweld, en slachtoffers.
Vluchtelingen, mensen die alles kwijt zijn. De Bijbelverhalen hebben ons heel veel te zeggen.
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Fryske fakansjewike yn “Nieuw Hydepark / Roosevelthuis”
Ruim 40 jaar worden er vakantieweken in het Roosevelthuis in Doorn georganiseerd voor mensen met
een fysieke beperking dan wel mensen die zorg nodig hebben uit Friesland.
Ingaande dit jaar zitten wij in het nieuwe gebouw; “Nieuw Hydepark/ Roosevelthuis.”
Dit jaar is deze vakantie in de week van 10 – 17 september.
Het gaat dus om mensen met een beperking, die wij de mogelijkheid bieden om een week met vakantie
te gaan in een “Fryske sfeer”.
Ook gaan vaak gasten mee om het thuisfront een week te ontlasten van de zorg voor de huisgenoot. Er
zijn allerlei voorzieningen in het huis aanwezig om de gasten te kunnen verzorgen, zoals hoog- en
laagbedden, tilliften, douchestoelen, rolstoelen enz.
Het nieuwe huis heeft meer tweepersoonskamers. Daarom kunnen nu ook echtparen mee, waarvan één
van beide hulp nodig heeft.
In de week kunnen plm. 40 gasten mee die door een team van help(st)ers worden begeleid, waaronder
verpleegkundigen. Ook gaat een predikant mee, die zondagsmorgens in de kerkdienst voorgaat.
Donderdagmorgen is er ook een dienst met Heilig Avondmaal.
Verder is er overdag de mogelijkheid om met een help(st)er te winkelen of een rondrit in de omgeving
met een busje te maken. Daarnaast worden er een aantal activiteiten georganiseerd, zoals het bezoeken
van een museum, een dierentuin enz. Het gebouw staat in de bossen op het terrein van Hydepark, waar
ook met rolstoelen heerlijk gewandeld kan worden. ’s Avonds wordt er een recreatieprogramma
aangeboden.
Kosten van de week bedragen. € 750.-- per persoon. Heeft u belangstelling voor deze week, dan kunt u
zich via de diaconie aanmelden voor 15 mei 2016.

Pastoralia
Elke zondag vragen wij in de kerk of mensen iets bijzonders hebben om te noemen in het gebed. Danken
voor mooie en blijde situaties die mij mochten meemaken. Maar ook een gebed om hulp of steun voor
henzelf en of voor anderen. Zieken bijvoorbeeld, mensen uit onze directe omgeving waarvan wij weten
dat zij het moeilijk hebben. In het gebed mogen wij dit alles benoemen ten overstaan van God. Heel veel
mensen uit ons midden worden geconfronteerd met veel zorgen en ziekten. Dan is het goed om zorgen
met elkaar te delen. Om te luisteren naar elkaars verhalen. Ook is het heel goed om in elkaars vreugde te
delen.
God zet ons op pad naar elkaar. De ANDERE stuurt ons altijd weer naar anderen.

Gemeenteavond 9 maart in de kerk van Dongjum.
Terugblik gemeenteavond
Woensdag avond, de dag van Biddag voor gewas en arbeid, hebben we samen als gemeente gegeten in
de kerk van Dongjum. De tafel was rijk voorzien met brood en fruit.
Onder het eten heeft Jan Olthof ons nog enige dingen verteld over het leven van Sicco Van Goslinga, die
onverstoord vanuit de achtergrond een oogje in het zeil hield.
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Aankondiging:
Te koop aangeboden een perceel grasland te Schalsum.
Gelegen aan de Pollereed te Schalsum.
Groot 0,58 hectare.
Belangstellenden kunnen zich binnen 14 dagen na het verschijnen van het kerkblad melden bij de
rentmeester onroerende zaken, dhr. Tj. Schrale
Ook daar kunt u terecht voor verdere informatie betreffende de het perceel, de vraagprijs de
koopvoorwaarden en de te volgen procedure.

Met vriendelijke groeten,
Tjeerd Schrale

De Skatting 69
8621 BV Heeg
Telefoon: 0515-442254
Internet: www.schralemakelaars.nl
================================================================================

2012
2013
2014
2015
2016

Toegezegd
€
9.286,00
€
7.066,00
€
10.077,00
€
9.920,00
€
7.685,00

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

Nog niet iedereen heeft gereageerd op de brief van actie kerkbalans met de vraag om een bijdrage te
doen.
U ziet hierboven dat we zodoende ons streef bedrag (toegezegd) nog niet gehaald hebben.
Wij vragen u alsnog het antwoord formulier terug te sturen naar onze scriba, mevr. O. Fokkema.
Graag invullen welke bijdrag u toezegt voor 2016, of als u geen bijdrage doet, dan dat invullen.
Dus wij vragen u dringend ten allen tijde het retour formulier terug te sturen in de daarvoor bestemde
envelop.
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Mutaties

Peins

Verhuisd

Nieuwe bewoners

Zweins

Ziekenhuis
Geen mutaties

Boer

Geen mutaties

Dongjum

Geen mutaties

Ried

Geen mutaties
ontvangen
Overleden

Skingen
Schalsum

Nieuwe bewoners
Verhuizing
Overleden

Slappeterp

Geen mutaties

Marten de Lang naar Franeker
fam. Edens tijdelijk naar Winsum
dhr. J. Wilbers naar Amsterdam
Iris, Femke, Amarins en Dorina v/d Ley naar Ried
Fam. J.Minderman, Schalsumerweg 6
Vincent Huitema, Kerkstraat 3
Opgenomen geweest: Auke Roorda

Bartele Kramer
Klaas de Vries en Marijke Roodenburg
per april: dhr en mevr. Dijkstra en dhr. Z. Cats naar Franeker
Benjamin Gerritsen
Sjoerd Jansons

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
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Zorgende handen
Handen die zich enkel strekken
Naar bezit en macht en poen,
Zullen graaiend niet ontdekken
Wat een hand nog meer kan doen.
Handen kunnen rijkdom delen,
Vreugde, liefde, zorg of pijn.
Handen kunnen zachtjes strelen,
Maar ook sterk en krachtig zijn.
Handen kun je samenvouwen
Als het noodlot je belaagt.
Handen steek je uit de mouwen
Als een medemens dat vraagt.
Handen kunnen welkom heten,
Troosten bij verdriet of spijt,
Zorgen voor muziek of eten,
Knokken tegen eenzaamheid.
Handen druk je om te zeggen
Dat je iets oprecht belooft,
Kun je ook op schouders leggen,
Hou je boven iemands hoofd.
Handen die voor anderen zorgen,
Liefdevol en met geduld,
Die zijn rijk, want elke morgen
Zijn die handen weer gevuld.
Marjollein Kool
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