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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
J. Oegema
O. Fokkema
A. Dondorp
A. Heslinga
B. Wijma
J. Doevendans

Diaken
Ouderling
Ouderling/scriba
Diaken
Ouderling
Kerkrentmeester
Adviserend kerkrentmeester

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

weakhill@hetnet.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 december,en 2017: in elke derde week van de maand
Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 12 maart 2017
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Kerkdiensten.
9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte:Pastoraat

11 december

Zweins. Reginakerk
Bevestiging nieuwe
ambtdragers
Zweins. Reginakerk

9.30 uur

18 december

Skingen. Stevenskerk

9.30 uur

Da. E. Rooseboom
collecte: Kerkvoogdij
Mevr. A. Spanjer-Oosterloo
collecte: Kerkvoogdij

25 december

9.30 uur

8 januari

Skingen. Stevenskerk
Kerst
m.m.v. de Walburgasjongers
Slappeterp. Dionysiuskerk
NieuwjaarsOntmoeting
Slappeterp. Dionysiuskerk

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp
collecte: Kerkvoogdij

15 januari

Zweins. Reginakerk

9.30 uur

Mevr. C. Akkerboom-Hondema
collecte: Oecumene

22 januari

Zweins. Reginakerk

9.30 uur

Mevr. M. Gort-Terpstra
collecte: Catechese en Educatie

29 januari

Boer. Mariakerk

9.30 uur

5 februari

Boer. Mariakerk

9.30 uur

12 februari

Skingen. Stevenskerk
Fryske tsjinst

9.30 uur

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

19 februari

Skingen. Stevenskerk

9.30 uur

Mevr. A. Spanjer-Oosterloo
collecte: Kerkvoogdij

26 februari

Dongjum. Donatuskerk
m.m.v. Tim en Ilse met gitaar
en dwarsfluit en zang
Ried
woensdagavond

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp

19.30 uur

Gemeenteavond
Biddag voor gewas en arbeid

5 maart

Dongjum. Donatuskerk
H.A.

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp
40dagentijdcollecte

12 maart

Slappeterp. Dionysiuskerk

9.30 uur

Mevr. C. Akkerboom-Hondema
collecte: Voorjaarszendingsweek

19 maart

Slappeterp. Dionysiuskerk

9.30 uur

Drs. J. de Haan
40dagentijdcollecte

26 maart

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

9.30 uur

Ds. JC. Dondorp
collecte: Binnenlandsdiaconaat

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
40dagentijdcollecte:

4 december

1 januari 2017

8 maart

2 april

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

11.00 uur

Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te
drinken.
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Op reis van Nazareth naar Bethlehem.

Ook Jozef en Maria hebben een moeilijke reis moeten maken.
Vanuit Nazareth helemaal naar Bethlehem. Hemelsbreed een reis van meer dan 100 km.
Over bergen en door dalen. Een lange reis dus.
Een noodzakelijke reis, een reis rond een speciaal geheim. In het summiere verslag dat de evangelist
Lucas van deze reis maakt staat niet bij hoe ze reisden; lopend, op ezels, of in een kar. Ook niet wanneer
zij nu precies die reis maakten; op het allerlaatste moment of al eerder. Lucas schrijft alleen dat Maria in
verwachting was van haar eerste kind. En dat Jozef, de man met wie zij in ondertrouw was, afkomstig uit
Bethlehem, met haar de reis maakte. Tussen de regels door schrijft Lucas wel iets over de
omstandigheden waaronder deze Jozef en Maria reisden. Hij noemt de keizer en de koningen die toen
regeerden en wij weten uit de geschiedenisboeken dat juist deze dictators verantwoordelijk waren voor
oorlog en geweld.
Deze reis zal dan ook wel een gevaarlijke reis geweest zijn. Zeker met een zwangere vrouw. Maria kwam
uit Nazareth. Een hele kleine nederzetting in Galilea. De plaatsnaam Nazareth betekent “dorp van niets”.
“Naz” in vertaling is “niets, niks”.
In dit dorp hadden Jozef en Maria eigenlijk niets (meer) te zoeken. Ze moesten er weg. Had hun reis iets
met een vlucht te maken? Jozef, moest terug naar zijn geboorteplaats.
Naar Bethlehem. Naar zijn familie, vrienden en kennissen.
Bethlehem is ook zo’n plaatsnaam met een speciale betekenis. Bait-Le-Chem betekent “huis van brood”.
In Bethlehem zou altijd genoeg te eten zijn. Je kon er leven.

Daarbij, volgens de verhalen was het de geboorteplaats van de ooit zo beroemde koning David. De
koning die tijdens zijn regering niet alleen recht, gerechtigheid en welvaart in Israel gebracht had, maar
die ook symbool stond voor het geloof, de hoop en de liefde die mensen van zijn tijd toen onder zijn
regering hebben mogen beleven.
In Bethlehem zouden Jozef en Maria een nieuwe start kunnen maken en daar zou ook hun kind geboren
kunnen worden.
Als het kind in Bethlehem geboren zou worden zou het daarom alleen al een nazaat van koning David
zijn. De engel had hen gezegd dat hun kind de “Messias”zou zijn.
Sommige mensen beweren dat Jozef en Maria op het allerlaatste moment van de zwangerschap de
moeilijke reis gemaakt hebben. Lucas noemt dat niet. Ik denk ook niet dat dat zo geweest zal zijn. Zo
onverstandig zullen zij niet geweest zijn. Temeer, omdat zowel Jozef als Maria heel goed wisten van de
bijzonderheid van juist deze zwangerschap.
De engel had hen gezegd dat hun zoon “de zoon van David” “de zoon van God”, de Messias zou zijn.
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Na meer dan 100 kilometer lopen, op een ezel rijden, of hoe dan ook maar.
Een reis in die verre oudheid was bepaald geen pretje. Uitputting, honger, dorst, gevaar voor struikrovers
en zakkenrollers. Jozef en Maria hebben de reis in alle voorzichtigheid volbracht. Hun kind kon geboren
worden in het “huis van brood”, in de stad van David.
De stad van de Messias.
In Nazareth was niets. Naz. Niks. Trouwens het lag in het beruchte gebied “Galilea der heidenen.” Uit
Nazareth kan nu eenmaal niets goed komen.
In Bethlehem was brood, leven, toekomst. Het verhaal van God staat in Bethlehem centraal. Hier kunnen
mensen het Leven zoeken en het vinden. In Bethlehem is zichtbaar dat God te midden van mensen wil
zijn. Sterker nog: God wil mens zijn met de mensen.
De reis die Jozef en Maria onder waarschijnlijk barre omstandigheden hebben gemaakt, staat symbool
voor al de reizen die wij kunnen maken in ons leven. Van gebieden van niets, dood en ellende, naar de
stad van brood en leven, van toekomst, van geloof, hoop en liefde.
Elk jaar weer vragen wij aan elkaar om weg te trekken uit Nazareth en mee te gaan op reis naar
Bethlehem. En als wij dan mee gaan op reis kunnen wij daar in Bethlehem Jozef vinden en Maria en het
Kind “liggend in de kribbe.”

De langverwachte Messias. God, die ons de toekomst van leven wijst.
In Nazareth is niets te eten. In Bethlehem, in het broodhuis, geeft God ons te eten.
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“God rest you merry gentlemen”
Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem,
wij gaan de koning tegemoet, o stad Jeruzalem !
Gezegend die zijn komst begroet en knielen wil voor Hem !
Wij loven U, koning en HEER.
Al zijt Gij nu nog maar een kind zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint waarin Gij HEER zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn.
Wij loven U, koning en HEER.
Al gaat de vijand in het rond, de koning van het kwaad,
al dreigt hij met zijn grote mond dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond wanneer zijn rijk vergaat.
Wij loven U, koning en HEER.
Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luide stem en blij bazuingeschal:
Wij loven U, koning en HEER.
Een oud lied, een bekend lied. Het Engelse kerstlied “God rest you merry gentlemen”, is in een bewerking
van ds. Troost, in ons liedboek gekomen. Duidelijk geen vertaling van het bekende lied. Maar een vrije
bewerking over het zelfde thema. Wij zijn op weg naar Bethlehem, en als wij daar aankomen vinden wij in
die stad de nieuwgeboren koning, in wie wij ook onze God en HEER mogen herkennen. De koning van
de vrede. De koning van het kwaad, de vijand, de dood, maakt zich al op om het gevecht aan te gaan
met deze koning van het leven. Het rijk van de koning van het kwaad zal vergaan. Daarom “merry
gentlemen” ga mee op weg naar Bethlehem, daar vinden wij de HEER, liggend in een stal.
Dank aan ds. Troost die dit mooie lied naar het Nederlands heeft bewerkt als gezang 506.
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Advent 2016.
Wij tellen weer de zondagen af. Na vier zondagen zal het weer kerstfeest zijn.
Elke zondag steken wij dan aftellend een kaars aan.
Als adventslied, aftellied zingen wij dit jaar gezang 463.
e

1 advent:
e

2 advent:
e

3 advent:
e

4 advent:
Kerst:

Licht in onze ogen Redder uit de nacht,
Geldt uw mededogen nog wie U verwacht?
Als der mensen trooster roepen wij U aan:
Noem de namelozen met een nieuwe naam.
Herder, wil behoeden wie in ’t duister valt.
Keer hun lot ten goede, Licht dat stralen zal.
Regen uw gerechtigheid en bevrucht de aard’,
Tot de trouw ontkiemt en de vrede bloeien gaat
Kyrië eleison, Christe eleison,
Kyrië eleison. Kom HEER Jezus kom.

Oude en nieuwe ambtsdragers.
Op zondag 11 september hebben wij afscheid moeten nemen van Loes Fokkema als diaken.
Het afscheid vond plaats in de staldienst bij hen op de boerderij. Te midden van de schapen, de paarden
en de ezels hebben wij Loes ontheven uit haar ambt en haar bedankt voor alles wat zij in de afgelopen
jaren als diaken voor onze gemeente heeft mogen betekenen. Meer dan tien jaar lang is zij diaken
geweest.
Door haar afscheid kwam er een vacature voor diaken in onze kerkenraad, naast de al bestaande
vacature ouderling/kerkrentmeester. Dus twee open plaatsen.
Tot onze grote vreugde hebben wij voor beide vacaturen mensen bereid gevonden deze te willen
vervullen. Als diaken mogen wij in ons midden verwelkomen Lize Feenstra uit Peins. Door haar
benoeming is de diakonie weer “voltallig”.
Als ouderling-kerkrentmeester mogen wij Meine van der Wal uit Franeker verwelkomen.
Ook door zijn benoeming is het college van kerkrentmeesters weer voltallig. Naast Meine van der Wal,
Bauke Wijma en Jan Doevendans.
De bevestiging zal plaats vinden op zondag 4 december in de dienst te Zweins. Wij zijn heel blij, dat door
de komst van Lize Feenstra en Meine van der Wal onze kerkenraad weer geheel op sterkte is. Wij
wensen hen beide een goede tijd toe als ambtsdrager in onze gemeente. Maar bovenal Gods zegen in
het mooie maar soms ook lastige werk dat zij op zich genomen hebben.

Kerkrestauraties
Sommigen van u zullen het al wel gezien hebben. Zowel aan de kerk van Slappeterp, als aan de kerk van
Schalsum worden onderhoudswerken uitgevoerd. Van beide kerken wordt gezegd dat het slechts
onderhoudswerk betreft, maar van beide kerken lijken het wel hele restauraties te worden. Beide
gebouwen staan grotendeels in de steigers.
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De Dionysiuskerk van Slappeterp is eigendom van onze gemeente. Dat wil zeggen, dat onze
kerkrentmeesters verantwoordelijk zijn voor deze klus. Financieel hebben zij het gelukkig goed op orde.
Mijn complimenten voor al het denkwerk en regelwerk dat met deze onderhoudsbeurt gepaard gaat.
De Nicolaaskerk van Schalsum is eigendom van de Stichting Âlde Fryske Tsjerken. Deze is dus
verantwoordelijk voor het financiële plaatje. Wij hebben er verder geen bemoeienis mee. Desondanks
ben ik heel blij met wat er aan de kerk van Schalsum wordt gerestaureerd. De kerk van Schalsum was
altijd al een van de mooiste kerken van onze gemeente, nu zal deze “zomerkerk” voor ons nog mooier
zijn.

Pastoralia
Het is weer herfst. De bladeren vallen van de bomen. Voor veel mensen is dit de tijd van de mooie
herfstkleuren en de frisse windvlagen. Van lange wandelingen, niet te warm niet te koud, en van het
uitwaaien bij de zeedijk. Een mooie tijd. Voor anderen is de herfst juist een moeilijke tijd. Als de bladeren
vallen, lijkt alles zo somber, zo doods en zo koud. De leefwereld wordt klein beleefd. Sommige mensen
gaan somberen en piekeren. En dat kan heel moeilijk zijn. Hoe eerder deze herfstdagen voorbij zijn des
te beter.
De herfstdagen zijn vanouds ook de dagen van bezinning op eindigheid, op sterven. Maar ook de tijd van
gedenken van de overledenen. Bij de katholieken werden begin november de overledenen herdacht op
“allerzielen”, bij ons protestanten was dat eind november op “eeuwigheidszondag”. Juist rond deze
gedenkdagen kunnen mensen het soms heel moeilijk hebben met hun verdriet en hun herinneringen aan
overledenen. Het is goed, als wij juist in deze dagen van denken en gedenken elkaar tot hulp en steun
kunnen zijn. Naar elkaars verhalen kunnen luisteren. Verhalen van hoop en wanhoop, van vreugde en
verdriet met elkaar kunnen delen.
Het gaat weer lente worden. Er zullen weer bladeren aan de bomen groeien en het zonlicht zal weer
gaan schijnen.
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Bijzondere kerkdiensten
27 november, 9.30 Eerste zondag van de advent. Donatuskerk Dongjum, viering van het Heilig
Avondmaal.
4 december. 9.30 uur Reginakerk Zweins. Bevestiging en inzegening van de nieuwe ambtsdragers. In het
ambt van diaken zal Lize Veenstra uit Peins worden bevestigd. En in het ambt van ouderlingkerkrentmeester Meine van der Wal uit Franeker.
25 december 9.30 uur Stevenskerk Skingen. Kerstdienst. Wij vieren de geboorte van onze Heer en
Heiland Jezus Christus. Ons eigen kerkkoor de Walburgasjongers verlenen weer hun muzikale
medewerking.
Zondag 1 januari 2017, 11.00 uur Dionysiuskerk Slappeterp. Nieuwjaarsontmoeting. Niet zo zeer een
kerkdienst, maar meer een gezellige ontmoeting waar wij elkaar de beste wensen mogen toewensen en
de zegen van God mogen ontvangen. Uiteraard met koffie, warme wijn en lekkere hapjes.
26 februari, 9.30 uur, Donatuskerk Dongjum. Muzikale medewerking van Tim en Ilse, gitaar, dwarsfluit.
26 maart. 9.30 uur. Walburgakerk Ried. Vaste en vrolijke traditie. Inge Teertstra komt met het kinderkoor
“de Brulloftsbêrn” meewerken aan de dienst.

Gespreksmorgen/avond.
Ook dit jaar willen wij weer enkele gespreksmomenten hebben in onze gemeente. In het afgelopen jaar
werden zowel de gespreksmorgen als de gespreksavond goed bezocht. Voor het komende seizoen weer
een morgen en een avond. Allebei met een actueel thema.
Woensdagmorgen 25 januari 10.00 -11.30 uur. T.h.v. Fam Fokkema, Kleasterdyk 10, Slappeterp.
Gespreksonderwerp: Kerk 2025. “Toekomst van onze Protestantse kerk Nederland, de toekomst van
onze Protestantse Gemeente Ried-Schingen.” Op de laatste gemeentevergadering is over dit onderwerp
gesproken. Daar is toen besloten over dit onderwerp te willen doorpraten.
Maandagavond 27 februari 8.00 – 9.30 uur, t.h.v. Fam Dondorp, v.Voorthuysenweg 54, Franeker.
Gespreksonderwep: “Voltooid leven”. Dit thema wordt ons van alle kanten aangereikt, juist omdat het op
de politieke agenda staat. Wat is een voltooid leven? En mag men een voltooid leven beëindigen? Hoe
reageren wij als gelovige christenen op deze levensvragen?

Toneelmiddag.
Noteert u alvast!!! 18 februari a.s. toneelmiddag voor de ouderen van onze gemeente.
In het dorpshuis “Op ‘e Healwei” in Schingen-Slappeterp. Aanvang 14.00 uur.
(zaal open vanaf 13.30 uur). De toneelvereniging van Skingen-Slappeterp hoopt ons weer te vermaken
met een komeedzje fan Henk Sloots: “Yn ‘prizen”. Het belooft weer heel wat te worden. Ook deze middag
weer een loterij met heel veel prijzen. De toegang voor deze middag is gratis voor de ouderen uit onze
acht dorpen.
(Mensen van buiten onze gemeente betalen een toegang aan de toneelvereniging. Dit om oneerlijke
concurrentie met de gewone uitvoering te voorkomen.)
Opgave bij een van onze diakenen: Geertje de Vries,
0518 451590
Annemarie Dondorp 0517 390839.
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2017

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de OudKatholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de
plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de
tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.
Voor de campagne van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt. We zijn door de kerk verbonden met God,
met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met
mensen die steun nodig hebben
Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.
Geef aan die verbinding.
Geef aan Kerkbalans.
In den lande wordt de actie kracht bijgezet door de vlag op de toren te zetten en de klokken te luiden.
e
In onze gemeente krijgen in de 3 week van januari de leden en doopleden een schrijven hoe ze aan de
actie kerkbalans kunnen bijdragen.
Wij als Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a. vragen u om bij te dragen aan de actie Kerkbalans. Uw
bijdrage maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie in
onze dorpen kan blijven vervullen.

Kijk voor meer informatie
op de website van de
Protestantse Kerk, maar
vergeet ook niet onze eigen
website. Onder het kopje
Kerkbalans vindt u meer
informatie.
pkn.ried-skingen.nl
Onder het kopje ANBI kunt
u de inkomsten en uitgaven
van onze gemeente
bekijken

P A G I N A 10

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

Mutaties
Peins
Zweins

Boer
Dongjum
Ried
Skingen
Schalsum
Slappeterp

Nieuwe bewoners
Nieuwe bewoners
Ziekenhuis
Ziekenhuis
Geen mutaties
Overleden
Geen mutaties
Nieuwe bewoners
Verhuisd
Geboren

Jacob Kort en Joukje Sieswerda
Mark Damen
Rients Vlieger en Jolanda Bruinsma
Ale Idsardi,is nu weer thuis.
Elma v/d Berg, is nu weer thuis
Durk Siderius: oud inwoner
Dhr. S. Veenstra
mevr.M. Bruinsma naar Saxenoord, kamer 405
Dietmer, zoon van de fam. Koster

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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