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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: 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december
Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 20 november 2016.
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Kerkdiensten.
28 augustus

Kerkuitstapje

4 september

Slappeterp. Dionysiuskerk

11 september

Zweins. Reginakerk
H.A.

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp
collecte: Jeugdwerk

18 september

10.00 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Vredeswerk

25 september

Zweins Staldienst
Fam. Fokkema
m.m.v. Lyts Begjin uit Ried
Boer. Mariakerk

9.30 uu
15.00 uur

2 oktober

Dongjum. Donatuskerk
Choral Evensong
Boer. Mariakerk

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Kerkvoogdij
Ichthuscantorij uit Harlingen

9 oktober

Skingen. Stevenskerk

9.30 uur

16 oktober

Skingen. Stevenskerk

9.30 uur

Mevr. C. Akkerboom-Hondema
collecte: Werelddiaconaat

23 oktober

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Mevr. M. Gort-Terpstra
collecte: Kerkvoogdij

30 oktober

Ried. Walburgakerk
Fryske tsjinst
Slappeterp. Dionysiuskerk
Oogstdienst
m.m.v. Francesco Arriu
Slappeterp. Dionysiuskerk

9.30 uur

Ds. K. Visbeek
collecte: Kerk in actie
Ds. J.C. Dondorp
collecte: Najaarszending

9.30 uur

Drs. J. de Haan
collecte: Binnenlandsdiaconaat

Dongjum. Donatuskerk
Eeuwigheidszondag
m.m.v. Postma Kwant
Dongjum. Donatuskerk
H.A.

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp
collecte: Eigen gemeente

9.30 uur

4 december

Zweins. Reginakerk

9.30 uur

11 december

Zweins. Reginakerk

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp
collecte: Missionair werk en
Kerkgroei
Ds. J.C. Dondorp
collecte:Pastoraat
Da. E. Rooseboom
collecte: Kerkvoogdij

18 december

Skingen. Stevenskerk

9.30 uur

Mevr. A. Spanjer-Oosterloo
collecte: Kerkvoogdij

25 december

Skingen. Stevenskerk
Kerst

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Kerk in actie

6 november

13 november
20 november

27 november

12.00 uur
vanuit Ried
9.30 uur

9.30 uur

9.30 uur

Dhr.. P. Vermaat
collecte: Missionair werk

Ds. JC. Dondorp
collecte: Kerk en Israel
Mevr. A. Spanjer-Oosterloo
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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Noach en de regenboog.
Een mooie, warme zomer maar ook een natte en kille zomer mochten wij beleven. Heerlijk, een
Nederlandse zomer, niet te warm en niet te koud, niet te droog en niet te nat. (In natte perioden wel eens
een medelijdende gedachte gehad aan kampeerders in tentjes op natte campings.) Zon en regen
wisselden elkaar af. Soms ging het ook door elkaar en scheen de zon terwijl het regende. Regelmatig
waren er regenbogen waar te nemen. Een keer heb ik zelfs een complete regenboog kunnen zien. Vanaf
de linker einder tot aan de rechter.
Volgens een oud volksverhaal zou er dan ergens in het midden onder de boog een pot met goud staan.
Niemand heeft ooit die pot met goud gevonden. Niemand zal die ooit vinden, want geld en goed is niet
het belangrijkste in het leven.

Volgens oude Bijbelverhalen, de verhalen van Noach, (zondvloed, ark, dieren en wijn) verwijst het
symbool van de regenboog niet naar een pot met geld maar naar het leven, dat sterker is dan de dood. In
het oude Bijbelverhaal is het God, die het leven geeft, daar waar de dood heerst. Die het licht schept,
daar waar het donker is. Die de zon doet schijnen daar waar het regent. In dit oude Bijbelverhaal draait
het om de gedachten, dat het zonlicht symbool staat voor het leven en het water symbool voor de dood.
Ook in die verre oudheid wisten ze dat er zonder (zon)licht geen leven op aarde mogelijk is, en dat water
al de oerkrachten bevat die leven onmogelijk kunnen maken. In het natuurverschijnsel van de regenboog
komen beide elementen samen: licht en water. Sterker nog het licht overwint het water. In de
Bijbelverhalen wordt God ook de bron van licht genoemd, of zelfs ook wel het licht van de wereld. Al het
licht komt bij God vandaan. Alle leven komt bij God vandaan. Hij is ons licht en ons leven. En dat is het
bemoedigende van het teken van de regenboog. God is er en Hij staat aan het begin en einde van alles.
Het leven overwint de dood.
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En nu naar dat mooie verhaal. Toen de chaos in de wereld kompleet was geworden en het water, dat wil
zeggen de dood alles dreigde te verzwelgen was het God, die een nieuw begin van leven maakte voor
mens en dier. Noach en zijn ark vol beesten. Noach, zijn vrouw en kinderen, de dieren soort bij soort en
paar bij paar, werden door God uit de tsunami van dodelijk geweld gered als mensen plus dieren van het
nieuwe begin.

Als in het verhaal Noach, zijn vrouw en kinderen, eenmaal droogvoets weer aan land zijn. krijgen zij de
zegen van God mee: “Wees vruchtbaar en wordt talrijk en bevolk de aarde.” en
“jullie mogen geen mensen doden.” Kortom jullie moeten leven en mogen niet doden.
Goddelijk leven is sterker dan de dood. En dan wijst God op de regenboog. Het symbool, dat daar wij Hij,
het licht, aanwezig is, de doodsmachten het niet zullen winnen. Van God uit bezien is dit niet zomaar een
symbool. God noemt het een verbond. Zelfs een eeuwigdurend verbond. De chaos, de dood, het water,
de ellende zal nooit meer het laatste woord hebben.
Het Leven van God uit is sterker dan de dood.
De regenboog: Hoop doet leven.
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Gedicht fan Fedde Schurer

ARKE FAN NOACH

Dêr’t wrevel en wrok as in donkere wolk
de boppehân krije oer de ierde
sil altyd Gods almacht syn útkarde folk
ferlossing en libben biskiede.
En dêrom haw ik my in arke nou boud
in arke mei trije dekken
in arke, in arke fan goveren hout
dy is fan gjin sûntfloed te brekken.
Dy sûntfloed hat alles en alles oerstreamd
en wy slingeren wol, mar wy dreauwen
en ik haw jim de trije dekken al neamd:
de leafde, de hope en it leauwen.
It reinen bikomt en de wyn giet yn rest
by de goudene sinneglinsters
en rinne wy strak op in berchhelling fêst
dan iepenje ik lûken en finsters.
Dan lit ik de dou fan myn hannen gean
om’t oliveblêd fan’e frede
en ik sjoch de bôge yn’e wolken stean
as it teken fan Gods genede.
Sa reizgje ik rêstich en wolbitroud
yn myn arke mei trije dekken
dy arke, dy arke fan goveren hout
dy is fan gjin sûntfloed te brekken.
Út “De gitaer by by it boek”
1969 Útjowerij Bosch & Keuning n.v., Baarn

Bezoek Nederlandse dienst in de voormalige Willemskerk in Jakarta.
Zondag 26 juni 2016 10.00 uur.
Ooit ergens gelezen dat er in de voormalige Willemskerk van Batavia, Ned. Oost Indië, (tegenwoordig
Gereja Kristen Immanuel in Jakarta, Indonesia) elke zondag om 10 uur een Nederlandstalige kerkdienst
wordt gehouden. Deze oude koloniale kerk is gebouwd in 1830 en droeg de naam van Koning Willem I.
Een geweldig grote van oudsher Nederlandsche Hervormde Kerk.
Tijdens een kortdurend verblijf in Indonesië wilden mijn kinderen en ik graag naar deze dienst. Het is
onze vaste gewoonte om tijdens vakanties in het buitenland een kerkdienst bij te wonen. Liefst in een
andere taal. Maar een dienst in de grote oude Willemskerk is natuurlijk het mooiste in het Nederlands.
Het werd een heel bijzonder gebeuren waarbij niet alleen het Nederlands, maar ook het Indonesisch
belangrijk bleek te zijn.
Om half tien zette de taxi ons af bij de kerk. De dienst in het Indonesisch was nog gaande.
Bomvolle kerk. Een dominee op de preekstoel die heel vurig het lange gebed deed. Aan het hardop
bidden van het Onze Vader maakte ik op dat het gebed werd beëindigd en dat het tijd werd voor de
collecte. Slotlied en zegen besloten de dienst. In processie werd de bijbel de kerk uitgedragen en stelden
de dominee en de kerkenraadsleden zich bij de uitgang op voor het handen schudden. Koffie en thee op
het voorplein van de kerk voor degenen die wilden napraten. Inmiddels verzamelde zich de
Nederlandstalige gemeente op het voorplein.
Wij werden in het Nederlands begroet door een oudere dame. “U komt uit Franeker? Daar is een zwager
van mijn schoonzus dominee. Hij heet ds. Dondorp. Kent u hem misschien? O, U bent ds. Dondorp, o
wat toevallig. Dan bent u getrouwd met Annemarie. Zij is de schoonzuster van mijn schoonzuster. Wij zijn
dus dubbel aangetrouwde familie.” En dat aan de andere kant van de wereld. Zo blijkt de kerkelijke
wereld maar heel klein. Iedereen familie van iedereen.
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De Nederlandse dienst begon. Er waren zo’n 30 á 40 mensen. Ze zaten wat verspreid in die grote kerk.
Het aantal Nederlandstaligen in Indonesië sterft langzaam maar zeker uit. De dienst begon met het
plechtig binnendragen van de Nederlandse bijbel (NBV). De dienst zelf stond onder verantwoording van
de Gereja Kristen di Indonesia; dat wil dus zeggen dat ouderlingen van de GKI, moesten voorlezen uit de
Nederlandse bijbel. Voor hen heel moeilijk want geen van hen beheerste het Nederlands. Ze deden
roerend hun best. Joel 2 en Matt 6. Ik heb ze niet verstaan, maar het waren voor mij bekende gedeelten.
Ik begreep dus waarover de preek zou gaan: vasten, bidden en aalmoezen geven. Een Indonesische
predikant preekte inderdaad over het vasten. Een hele actuele preek, omdat de Ramadan, het Islamitisch
vasten, deze tijd heel bepalend was in Indonesië. Niet alleen voor de islamieten, maar ook voor anderen.
Daarbij is vasten in de Indonesische kerken, in tegenstelling tot de Nederlandse kerken, een heel
gebruikelijke geloofsuiting. Niet alleen rond Pasen. Aan de hand van Joel 2 en Matt. 6 schetste de
predikant ons het christelijke vasten. Het christelijk vasten kent geen uiterlijk vertoon. Vasten, bidden en
aalmoezen geven horen bij elkaar. Zonder het ene niet het ander. En de relatie met God is de relatie van
het hart en dus van de binnenkamer van het geloof. Het was een goede preek. Zonder problemen had
het een catechismuspreek kunnen zijn over zondag 45, het gebed. Alleen jammer dat de Indonesische
predikant, zelf niet Nederlandstalig was en zijn Nederlandse preek letter voor letter voorlas. Mede
daardoor was het voor sommigen van ons, voor mijn kinderen zeker, wat onverstaanbaar. Ontroerend
was het gebed voor de preek. “Here mag de preek, die ik nu in de Nederlandse taal ga uitspreken, door
uw H. Geest, mag zijn tot eer van U en tot opbouw van uw gemeente, en dat alle mensen het mogen
verstaan.” Het lange gebed na de preek was inderdaad een lang gebed. Voorbeden voor allen die in
hoogheid waren gezeten. En dat waren er heel veel. Van af de president van de republiek tot aan de
commissarissen van politie, de generaals van het leger en de burgemeesters van de stad. Ook de
persoonlijke voorbeden voor broeder X, die in het ziekenhuis was opgenomen en voor zuster Y, die veel
leed moest doormaken. Voor de Nederlandse kerk werd gebeden. Heel actueel voor de nieuwe scriba
PKN ds. René de Reuver. Als afsluiting van de dienst werd, weer in processie, de bijbel de kerk
uitgedragen.
Daarna, handen schudden, koffie drinken en napraten. Het was een geweldige ervaring.

Bezoek aan de oude Willemskerk van Batavia. De tegenwoordige Gereja Immanuel in Jakarta.
In de oude Willemskerk (Gereja Immanuel) van Jakarta worden elke zondag diensten gehouden in het
Indonesisch, in het Javaans, in het Nederlands, in het Koreaans, in het Engels en in het Chinees. De
oude Willemskerk wordt intensief gebruikt.
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Bijzondere diensten
28 augustus gemeente uitstapje Wier en Deinum.
Vesperviering 16.00 uur in de kerk van Deinum
4 sept. Slappeterp Dionysiuskerk 9.30 uur.
Dhr. 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.

Gemeente avond 2016
Op de avond van dankdag woensdagavond 2 november.
20.00 uur in de Consistoriekamer van Ried.
Onderwerp: "Kerk 2025. Toekomst van de kerk, toekomst van onze gemeente Ried Skingen.
Een en ander mede naar aanleiding van het synoderapport Kerk 2025.

Wanneer het vandaag over de kerk gaat, komen er bijna vanzelf ook andere woorden en beelden boven.
Woorden als krimp en vergrijzing, en het beeld van een gebouw onder dik stof. De kerk die eens een vast
onderdeel uitmaakte van onze cultuur en samenleving lijkt nu overbodig. In zulke tijden is de verleiding
om maar op te houden met de kerk daarom heel herkenbaar.
Een leven zonder de kerk zal er niet zijn.
De kerk is niet als een menselijk project begonnen maar als een gave van God.
Een gave die bestand is tegen slijtage, afbraak en vervlakking.
Zelfs als er een stoflaag over de kerk ligt, zal het leven eronder nooit helemaal verstikken.
Het wordt op een verborgen manier in stand gehouden door God zelf.

PAGINA 9

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

Sjoerd Jansons, 22 december 1950 - 12 maart 2016. Schalsum.
In de leeftijd van 65 jaar, na een betrekkelijk kort ziekbed, is Sjoerd Jansons overleden.
Hij woonde in Schalsum. Gewerkt in de electrotechniek in Franeker. Hij was een bijzondere man. Een
man van weinig woorden, maar van veel gedachten. Hij kon maken wat zijn ogen zagen. Hij maakte de
meest mooie kunstwerken van steen en ijzer. Enkele maanden geleden werd hij ernstig ziek. Ondanks
zijn gevecht hiertegen, en ondanks de goede medische zorg is hij op de jonge leeftijd van 65 jaar
gestorven. Op 17 maart is Sjoerd begraven op het hof van de Nicolaaskerk van Schalsum, na een dienst
in de kerk, waarin wij hem gedachten en waarin wij psalm 23 lazen. Na een “goed leven” zoals hij dat
noemde, mocht Sjoerd Jansons thuiskomen bij God. Wij bidden voor zijn familie en vrienden en allen die
hem zozeer zullen misen.

Atze Lootsma, 11 mei 1942 – 11 juni 2016 Skingen
“Hannelsman en boer yn ieren en sinen.” In de leeftijd van 72 jaar, is plotseling, maar niet onverwachts
Atze Lootsma gestorven. Hij was boer en hij was koopman. Zo was hij bekend in heel de streek. De
laatste jaren was hij ziek. Maar daar wilde hij niet aan toe geven. Zijn werk was zijn leven en zijn leven
was zijn werk. Op 11 juni is hij gestorven. In de dienst, waarin wij hem gedachten, in de kerk van Ried,
lazen wij uit het evangelie over Zacheus uit Jericho en over Jezus die tegen hem had gezegd: “heden wil
ik in je huis zijn.” Dit was ook de Bijbeltekst die Atze meekreeg toen hij 44 jaar geleden trouwde met
Corrie van Berkum. De HEER was ook bij hen de gast in hun huisgezin. Na de afscheidsdienst in Ried
heeft de begrafenis plaats gevonden op het kerkhof van Slappeterp. Wij bidden om troost en nabijheid
voor zijn vrouw, zijn kinderen en zijn kleindochter.

Teuntje Gerritje Beligje van Kouterik - Uitbeijerse 21 febr. 1932 – 13 juli 2016. Peins
In de leeftijd van 84 jaar, is vrij onverwachts mevr. van Kouterik overleden. Nog altijd sterk van geest en
in een redelijke gezondheid. Haar levensweg was niet eenvoudig. Zij heeft veel moeten doormaken in
haar leven. Het heeft haar gesterkt en gemaakt tot wie zij was. Ook de trouwtekst die ooit over haar en
haar man is uitgesproken bepaalde haar leven. (Uit het tempelgebed van Salomo, 1 Kon. 8,29 st.vert.)
“Dat uwe ogen open zijn, nacht en dag over dit huis.” Zij leefde haar leven onder het toeziend oog van
God. Deze woorden hebben haar gedragen. Op 13 juli is zij gestorven. De begrafenis was in Peins op 19
juli na een dienst in de kerk. Wij bidden om troost en nabijheid voor haar drie zonen, haar schoondochter
en kleindochter.

Pastoralia.
In deze rubriek noemen wij geen namen. Om redenen van privacy. Toch wil ik uw aandacht, uw
meeleven en uw gebed vragen voor enkele mensen uit onze gemeente die het moeilijk hebben. Wij
denken aan enkele zeer ernstige zieken. Mensen die al dan niet in het ziekenhuis allerlei kuren en of
bestralingen moeten doorstaan. Wij denken aan mensen die al dan niet voor revalidatie zijn opgenomen
in verpleeghuizen. Wij denken aan mensen die zich heel eenzaam weten. Wij denken aan mensen die
dolgraag hun verhalen met anderen willen delen, maar niet weten met wie. Wij denken aan mensen die
graag vast werk zouden hebben, maar die nergens werk kunnen vinden. Wij denken aan mensen die ook
graag vakanties zouden vieren, maar die dat i.v.m. hun gezondheid niet kunnen. Onze kleine gemeente
van Ried Skingen omvat acht dorpen. In die acht dorpen zijn veel mensen, die aandacht, meeleven en
uw gebed hard nodig hebben.
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Mutaties
Peins

Ziekenhuis

Zweins

Overleden
Geen mutaties

Boer
Dongjum

Geen mutaties
Geboren

Ried

Geen mutaties
ontvangen
Overleden
Nieuwe bewoners
Ziekenhuis

Skingen
Schalsum

Slappeterp

In Beetsterzwaag opgenomen geweest en nu weer thuis:
Mady Kunes
Teuntje G.B. van Kouterik-Uitbeijerse

Sophie, dochter van de fam. Gort

Atze Lootsma
mevr. R. Bouma
dhr. Nagel
mevr. Bruinsma verblijft in de Hofwijk in Leeuwarden

Geen mutaties

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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