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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. B. Wijma Tel: 0517 232209
Dhr. J. Doevendans Tel: 0517 395521
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
L. Fokkema
J. Oegema
O. Fokkema
A. Dondorp
A. Heslinga
B. Wijma
J. Doevendans

Diaken
Diaken
Ouderling
Ouderling/scriba
Diaken
Ouderling
Kerkrentmeester
Adviserend kerkrentmeester

0518-451590
0517-342575
0517-397394
0518-452149
0517-390839
0517-395016
0517-232209
0517-395521

weakhill@hetnet.nl
loesfokkema@planet.nl
janoegema@hotmail.com
info@ried-skingen.nl
dondorp_kappers@zonnet.nl
aheslinga@tele2.nl
bwijma@zweins-fr.nl
j.doevendans@hetnet.nl

Kerkenraadsvergadering: 20 juni, 15 augustus en 19 september.
Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 12 augustus 2016.
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Kerkdiensten.
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

Dongjum. Nikolaaskerk

9.30 uur

3 juli

Schalsum. Nikolaaskerk

9.30 uur

Ds .L. Muilwijk uit St.
Annaparochie
collecte: Kerkvoogdij
Ds .L. Muilwijk
collecte: Jeugdwerk

10 juli

Schalsum. Nikolaaskerk

9.30 uur

Mevr. A. Spanjer-Oosterloo

17 juli

Skingen. Stevenskerk

9.30 uur

Mevr. C. Akkerboom-Hondema
collecte: Kerkvoogdij

24 juli

Skingen. Stevenskerk

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp

31 juli

Peins. Gertrudiskerk

9.30 uur

Drs. J de Haan

7 augustus

Peins. Gertrudiskerk

9.30 uur

Mevr. C. Akkerboom-Hondema
collecte: Kerkvoogdij

14 augustus

Schalsum. Nikolaaskerk

9.30 uur

Mevr. M. Gort-Terpstra

21 augustus

Schalsum. Nikolaaskerk

9.30 uur

Da. E. Rooseboom

28 augustus

Kerkuitstapje

4 september

Slappeterp. Dionysiuskerk

9.30 uur

Pater. P. Vermaat
collecte: Missionair werk

11 september

Zweins. Reginakerk

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp
collecte: Jeugdwerk

18 september

Zweins Staldienst
Fam. Fokkema

10.00 uur

Ds. J.C. Dondorp

25 september

Boer. Mariakerk

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp

Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te
drinken.
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Wandelen over het water van het meer van Tiberias.
Lopen door de Rode Zee.
Bijzondere Bijbelverhalen. Vrijwel iedereen kent deze verhalen wel. Zelfs de mensen die nooit de bijbel
hebben gelezen, of ooit in een kerk hebben gezeten.
Het evangelieverhaal van Jezus, die over het water van het meer van Tiberias loopt en zijn leerlingen
komt bemoedigen. Een mooi verhaal, een vreemd verhaal, een onmogelijk verhaal. Vaak wordt het
afgedaan met: “onzin, kan niet waar zijn.” Niemand kan toch over het water lopen”.
Het oude verhaal van het volk Israël dat dwars door de Rode Zee lopend, een pad over de bodem
belopend met links en rechts van hen de zee “als muren van water”. Net waren zij door die doodse zee
gelopen, en hadden de overzijde bereikt, of het water sloot de Farao en heel zijn leger in en zij
verdronken. Het volk Israël was “droogvoets” door de Rode Zee gelopen. Ook dit is weer een mooi
verhaal en ook een vreemd verhaal en ook weer een onmogelijk verhaal . Mooi bedacht. Kan niet waar
zijn. Een pad over de bodem van de zee. Het volk Israël zou daar “droogvoets” over gelopen hebben?
Onzinnige verhalen dus.

Maar toch mogen wij ons niet zo gemakkelijk van deze verhalen afmaken. Waarom?
In de eerste plaats omdat het verhalen zijn waarin het gaat over onszelf en over God.
Of, zo u wilt, over God en over ons. Omdat het, zoals in de meeste Bijbelverhalen, gaat over wat wij
mensen altijd weer meemaken: het voortdurende gevecht om te kunnen leven. Om het hoofd boven
water te houden. Om het vol te kunnen houden. Elk mensenleven kent stormen die zo heftig zijn, dat je er
in dreigt om te komen. Soms denk je dat het water je weg spoelt. Soms kan je letterlijk en figuurlijk je
hoofd niet boven water houden.
In de tweede plaats gaat het in beide verhalen over het water. In de oudheid stond water altijd symbool
voor de dood. In het (zee)water kon je verdrinken. Het water van oceanen, zeeën en meren stond altijd,
naar men dacht in directe verbinding met het dodenrijk. Gewoon water drinken, zoals wij dat durven te
doen was er in de oudheid niet bij. Het meeste water was verontreinigd; van ongekookt water werd je
ziek. Bovendien was het in die oudheid niet ongewoon dat vijanden de waterbronnen vergiftigden. Pas
dus op met water. Water en dood hoorden toen als onafscheidelijk bij elkaar.
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In het eerste verhaal zijn het de leerlingen van Jezus die op het meer van Tiberias varend dreigen om te
komen in het geweld van het water. Ze schreeuwen het uit van angst. God help toch. Wij gaan dood. Als
de nood het hoogst is, zien zij Jezus, wandelend over het water. Als het ware lopend over de dood. Zij
horen de stem van Jezus: “wees niet bang”. “IK BEN ER.” (Dat laatste is een verwijzing naar de naam
van God: IK BEN, die IK BEN.) Jezus trekt hen weer het leven in. Daarbij bestraft Jezus de wind en de
storm. Hij loopt niet alleen over het water, lees: over de dood, Hij is ver verheven boven het geweld van
de natuur.
In het andere verhaal zijn
het de joodse vluchtelingen
uit Egypte. Zij waren
gevlucht, of zoals het in de
bijbel staat, door God
uitgeleid, uit het land van
dood en ellende, uit het land
van de slavernij. In hun
vlucht voor de legers van de
Farao, worden zij ingesloten
door het dreigende water
van de Rode Zee. Ze
kunnen geen kant meer uit.
Ze worden het dodelijke
water van de Rode Zee
ingedreven. Als Mozes op
bevel van God, met zijn stok
in het water slaat, wijken de
golven naar links en naar
rechts en ontstaat er een
droog pad over de bodem
van de zee. In symbolische taal: de dood wijkt voor het leven. En als de joodse vluchtelingen veilig aan
de andere kant zijn gekomen, keert het dodelijke water weer terug en verdrinken de hen achtervolgende
legers van de Farao. Die joodse vluchtelingen liepen als het ware door de dood heen. Zij hoorden de
stem van de God van Israël. “Wees niet bang voor de Farao en al zijn macht. IK BEN, die IK BEN. Ik
breng jullie thuis in het land van leven.
Waar gebeurd? Niet echt gebeurd? Geen goede vraag!
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Waar is….., dat een twaalf tal leerlingen in doodsangst de stem van God hoorden; “wees niet bang IK
BEN het.” Stuurloos dobberend op het meer van Tiberias. Zij hebben Jezus herkend als de Messias van
Israël, die mijlen ver verheven is boven de machten van dood en ellende. Zelfs het geweld van de natuur
moet wijken als Hij dat wil. De God van Israël is IK BEN, die IK BEN. Ik ben bij jullie. Daar, waar Hij
aanwezig is, is de dood niet het afschuwelijke einde van alles wat is. Daar waar Hij aanwezig is, is het
leven leefbaar.

Waar is…., dat het volk Israël bij hun vlucht uit de ellende van Egypte door hun achtervolgers de Rode
Zee in gedreven werden. Ze konden geen kant meer uit. Een keus uit twee dodelijke mogelijkheden. Of
gedood worden door de achtervolgende legers van de Farao, of verdrinken in de zee. En ook dan klinkt
die stem van God: wees niet bang, IK BEN, die IK BEN.
En dan wijkt het dodelijke water naar links en naar rechts. Het leven aan de andere kant van de dodelijke
Rode Zee, ligt voor hen open. Die bange vluchtelingen hebben ervaren dat God, wiens naam is IK BEN,
mijlenver verheven is boven de machten van dood en ellende. Zelfs het water van de zee wijkt uiteen als
Hij dat wil. En Hij brengt hen naar het beloofde land van het leven.
Waarom deze vreemde verhalen? Omdat wij in beide verhalen heel goed ons eigen levensverhaal
kunnen herkennen. Angst dat de ellende over ons heen komt. Dat als de stormen in het leven opsteken
wij zullen omkomen. Angst voor alles wat er zoal in het leven kan gebeuren. Angst om niet verder te
kunnen in het leven. Angst dat het water ons zal overspoelen. Angst in onzekerheden van ons bestaan.
Soms voelen wij ons ingesloten in zeeën van wanhoop. Soms kan je geen kant meer op.
Deze vreemde verhalen zijn geschreven opdat wij mogen weten, dat altijd die stem van God klinkt: wees
niet bang, IK BEN die IK BEN. Ik ben bij je. Ik ga met je mee.
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Meestal horen wij die stem niet, of willen wij die stem niet horen. Of wij denken dat het allemaal onzin is.
Kan niet waar zijn.
Het zijn en blijven vreemde verhalen van een God, die mensen nabij is, die stormen stilt, die over het
dodelijke water heenloopt alsof het niets is, die de doodszee beveelt plaats te maken voor levende
mensen.
Gezang 933 “Gij ziet ons vechten met de macht.”
Een lied geschreven door ds. Jan Peter Schouten

U ziet ons vechten met de macht
van dood en chaos, angst en nacht.
U komt ons reddend tegemoet
en treedt de golven met uw voet
Maar wij herkennen niet uw gaan
en zien u voor een spookbeeld aan,
want mateloos zijn wij verblind
in ons gevecht met storm en wind.
HEER, dwing de stormwind weg te gaan
en raak ons met uw geestkracht aan,
opdat wij over ’t boze tij
het land zien aan de overzij.

Een mooi nieuw lied, waarin zowel het verhaal van het wandelen over het water als dat van de doortocht
door de Rode Zee wordt genoemd. Heel mooi wordt in dit gedicht niet zozeer gesproken over het
wonderlijke en onmogelijke van de beide verhalen, maar meer over de onmacht en wanhoop van
mensen. Voor ons mensen wil God de golven van de dood met zijn voeten treden en de stormwinden in
ons bestaan doen liggen.
De melodie is geschreven door Wim Ruessink. Op een hele knappe manier heeft hij hierin zowel het
thema storm en onrust verwerkt, in het eerste deel, om in het tweede deel te eindigen met kalmte en rust.
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Bijzondere diensten
5 juni Dongjum Donatuskerk 9.30 uur
De Fryske troubadoers Arjo en Dries zullen liederen zingen van Fedde Schurer.
De fryske bibeloersetter, theoloog, dichter en skriuwer, heeft ons heel veel en hele mooie liederen
nagelaten, die veel te weinig gezongen worden. Mooi dat Arjo en Dries die bibelske lieten voor ons willen
zingen.
28 augustus gemeente uitstapje Wier en Deinum.
Vesperviering 16.00 uur in de kerk van Deinum
4 sept. Slappeterp Dionysiuskerk 9.30 uur.
Pater Peter Vermaat is een bekende verhalenverteller in Nederland. Hij woont in Slappeterp.
Hij is als priester verbonden aan de NHL in Leeuwarden. Wij zijn blij, dat hij in zijn eigen dorp op 4 sept.
wil voorgaan in de kerkdienst.
18 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 !)
25 sept. 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. Een vrijwel geheel gezongen dienst zoals die in de
Anglicaanse kerken en kathedralen elke dag gehouden wordt. Geen preek. Veel mooie meerstemmige
muziek.

Gemeente uitstapje
Zondag 28 augustus. Ried, Wier, Deinum, en Ried
Ook voor dit jaar een interessant reisdoel. En niet eens ver weg.
12 uur verzamelen bij de kerk van Ried.
12.30 – 14.00 uur Lunch in de theetuin van Wier.
14.15 – 15.45 uur bezoek Schoolplatenmuseum van Piet Heeringa in Deinum
16.00 uur vesperviering in de kerk van Deinum
Het excursiedoel dit jaar is het Schoolplatenmuseum in Deinum. In een enorm grote ruimte heeft Piet
Heeringa een enorme hoeveelheid schoolplaten uitgestald. Niet alleen dat, maar ook andere attributen
die op scholen vroeger gebruikt werden. Voor velen van ons zal dat een feest van herkenning zijn.

Uiteraard beginnen wij met een lunch, ditmaal in de theetuin
van Wier, en wij besluiten de dag met een vesper in de mooie
kerk van Deinum. De kerk met de siepeltoer.

Een bijdrage wordt gevraagd van € 10.00. Graag opgave vooraf
bij een van de kerkenraadsleden.
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Staldienst
Zondag 18 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 het korps.
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. 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.

Vluchtelingenoverleg Menameradiel.
Onze diaconie is uitgenodigd voor gezamenlijk overleg met andere protestantse diaconieën in
Menameradiel (+ r.k.charitas Dronryp) om samen na te denken over de problemen, vaak financiële
problemen, die er zijn rond de opvang van vluchtelingen in de dorpen van de burgerlijke gemeente
Menameradiel. (Van onze kerkelijke gemeente vallen de dorpen Skingen en Slappeterp onder
Menameradiel.) Wij weten allemaal dat er met name de laatste tijd, veel vluchtelingen naar Nederland
gekomen zijn. Allemaal mensen die hopen dat er ergens op de wereld een plek is waar ze kunnen leven.
Ook in onze dorpen en steden worden “statushouders” onder dak gebracht. De mensen van
vluchtelingenhulp hebben de handen er vol aan om te helpen, waar geholpen kan worden. Helpen met
woord en met daad.
Het ontbreekt daarbij vaak aan mankracht, goederen en geld. De overheid doet wat zij kan.
Maar kan niet alles. En de sociale diensten hebben steeds minder middelen om te helpen. Dan gaat het
niet alleen om grote dingen, maar vaak om heel eenvoudige hulp.
Gezocht worden mensen die, liefst in het eigen dorp, met de nieuwe bewoners willen optrekken. Soms
helpen met leren fietsen, soms helpen met bootschappen doen, (in de dorpen zijn meestal geen winkels
meer), soms helpen met het lezen van de vele formulieren die ingevuld moeten worden, uitleg geven aan
allerlei dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn.
De meeste mensen willen graag Nederlands en of Fries leren spreken. En dat kunnen ze nu eenmaal niet
uit een boekje leren.
Gezocht worden spullen. Kringloop spullen zijn heel belangrijk. Kinderkleren altijd welkom.
Gezocht worden financiële fondsen, waaruit die dingen kunnen worden betaald die buiten de sociale
vergoedingen vallen. bv. fietsen, bepaalde dingen voor school, bepaalde medicijnen, reiskosten van en
naar ziekenhuizen, reiskosten van en naar officiële instanties als ambassades. Er blijken heel veel dingen
te zijn die broodnoodzakelijk zijn maar waar voor geen enkele wijze geld voor te vinden is. Daarom ook
dat beroep op de diaconieën.
Alle diaconieën van de protestantse gemeenten in Menameradiel hebben steun toegezegd.
Ook hebben alle diaconieën toegezegd te gaan zoeken naar mensen die als vrijwilliger willen helpen, liefs
in het eigen dorp, om mensen op te vangen en wegwijs te maken in onze samenleving. Daarbij hebben
zij toegezegd te zoeken naar een systeem waarin goederen kunnen worden ingezameld en van waaruit
kan worden gedistribueerd.
De gezamenlijke diaconieën zullen gezamenlijk zoeken naar mensen, spullen en naar geld.
Iedereen in ons gebied wordt gevraagd om na te denken over de vraag hoe wij hulp kunnen bieden. De
diakenen van onze gemeente Ried-Skingen houden u op de hoogte.
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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.

Onderhoud kerk Slappeterp
Na de kerk van Dongjum en Ried is het nu de beurt aan de kerk van Slappeterp voor groot onderhoud.
Dit zal zoals het nu lijkt plaatsvinden in de maanden augustus en september.
Het zal vooral gaan om het “hemelwater buiten te houden”.
Voegwerk,goten, zink werk en loodaanzettingen van kerk en toren zullen grondig nagekeken worden.
Ook zal er buitenom geverfd worden, zodat alles er ook voor het oog weer piekfijn uit komt te zien.

Tsjerkepaed en Kunstroute.
Onze kerken zullen ook dit jaar weer deel uitmaken van Tsjerkepaed en de Kunstroute.
De voorbereidingen hiervan zijn in volle gang.
U kunt dus ook deze zomer genieten van het prachtige Friese landschap met kerken en kunst als
markante punten, maar bovenal als rustpunten voor de mens die almaar onderweg is.
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Mutaties
Peins
Zweins

Geen mutaties
gekregen
Verhuisd

Boer

Geen mutaties

Dongjum

Verhuisd
Geboren
Nieuwe bewoners

Ried
Skingen

Geen mutaties
ontvangen
Geen mutaties

Schalsum

Nieuwe bewoners

Slappeterp

fam. D. Bouma naar Franeker

Dhr. en mv. .Rodenhuis naar Franeker
Femke: dochter van de fam. Stoelwinder
Klaas en Tiny Langhout

Ziekenhuis

fam. Nagel
fam. de Boer
mv. Bruinsma in Groningen

Vertrokken

fam. Vaas

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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K E [Geef
R K Btekst
L A Dop]mei 2016

Simmermoarn
Wat bisto leaflik, rizende simmermoarn!
't Opgeande sintsje laket my oan.
't Hoantsje kraait: kûkelû! `t Doke ropt: rûkûkû!
Ik wol ek sjonge fleurig fan toan.
't Hoantsje kraait: kûkelû! `t Doke ropt: rûkûkû!
Ik wol ek sjonge fleurig fan toan.
Alles wat libbet docht der no sines by:
Fôltsjes en kealtsjes hynders en kei.
Guoskes, dy snetterje, skiepkes, dy bletterje.
Lamkes, dy springe nuvere blij.
Guoskes, dy snetterje, skiepkes, dy bletterje.
Lamkes, dy springe nuvere blij.
't Lurkje yn 'e wolken, de eintsjes yn 't lizich wiet,
moskjes en sweltsjes, elts sjongt syn liet
De ea' barren klapperje, ljipkes wjukwapperje.
Skries op 'e hikke, ropt grito-griet!
De ea' barren klapperje, ljipkes wjukwapperje.
Skries op 'e hikke, ropt grito-griet!
`k Woe foar gjin gûne dat 'k jit te sliepen lei,
't is my sa noflik ier op `e dei.
Protters, dy tsjotterje, de eksters, dy skatterje,
alles is fleurich, ik bin it mei.
Protters, dy tsjotterje, de eksters, dy skatterje,
alles is fleurich, ik bin it mei.
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