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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 jc@dondorp.frl 
     (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. M. v/d Wal Tel: 0517-394253 

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 Diaken 0518-451590 weakhill@hetnet.nl 

J. Oegema Ouderling 0517-397394 janoegema@hotmail.com  
O. Fokkema Ouderling/scriba 0518-452149 info@ried-skingen.nl 

L. Veenstra Diaken 0517-269592 lize.veenstra@outlook.com  
A. Dondorp Diaken 0517-390839 dondorp_kappers@zonnet.nl  
A. Heslinga Ouderling 0517-395016 aheslinga@tele2.nl 

M. v/d Wal Ouderling kerkrentmeester 0517-394253 meinevdwal@outlook.com  
B. Wijma Kerkrentmeester 0517-232209 bwijma@zweins-fr.nl 

J. Doevendans Adviserend kerkrentmeester 0517-395521 j.doevendans@hetnet.nl 

 
Kerkenraadsvergadering: in elke derde week van de maand 
 
Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 25 april 2018 
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Kerkdiensten.  
 

4 februari Boer: Mariakerk 9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Werelddiaconaat 

11 februari Boer: Mariakerk 
m.m.v. cantorij Harlingen 

9.30 uur mevr. C. Akkerboom-Hondema 
collecte:Missionair Werk 

18 februari Skingen: Stevenskerk 9.30 uur 
 

Drs. J.L. de Haan 
collecte: Kerk in actie  
40 dagen tijd 

25 februari Skingen: Stevenskerk 9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Kerk in actie  
40 dagen tijd 

4 maart Dongjum. Donatuskerk 
 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Kerk in actie 
Voorjaarszendingsweek 
 

11 maart Dongjum. Donatuskerk 
 
Friese Dienst 
 

9.30 uur Ds. K. Visbeek 
collecte:Kerk in actie 
Binnenlandsdiaconaat 
 

18 maart Slappeterp. Dionysiuskerk 
 

9.30 uur Dhr. P. Vermaat 
collecte: Kerk in actie 
40 dagentijd 

25 maart Slappeterp. Dionysiuskerk 
 
H.A 

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

30 maart Ried: Walburgakerk 
Stiltedienst 

19.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
 

1 april Ried: Walburgakerk 
Pasen 
m.m.v de Walburgasjongers 

9.30 uur 
 
 

Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Jeugdwerk 
 

8 april Ried: Walburgakerk 
 

9.30 uur 
 

Dhr. D. Hutten 
collecte: Kerkvoogdij 

15 april Zweins: Reginakerk 9.30 uur 
 

Da. E. Rooseboom 
collecte: Kerkvoogdij 

22 april Zweins: Reginakerk 9.30 uur Drs. J.L.de Haan 
collecte: Eredienst en Kerkmuziek 
wereldwijd 
 

29 april Boer: Mariakerk 9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Kerkvoogdij 
 

6 mei Boer: Mariakerk 9.30 uur Da. van Muilwijk-Huis 
collecte:Missionairwerk 

13 mei Slappeterp. Dionysiuskerk 9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Eigen Gemeentewerk 

20 mei Slappeterp. Dionysiuskerk 
Pinksteren 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte:Kerk in actie: Zending 

27 mei Dongjum. Donatuskerk 
 

9.30 uur mevr. C. Akkerboom-Hondema 
collecte: Kerkvoogdij 

3 juni Dongjum. Donatuskerk 
 

9.30 uur Ds. J.C. 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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Afdalen naar Pasen, opstanding met Pasen 
(meditatie naar aanleiding van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Lucas 10,30 - 37) 
 
Een zeker man daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Zo begint een oude gelijkenis die Jezus ooit 
vertelde aan zijn leerlingen en aan al de mensen die meeluisterden.  
De weg van Jeruzalem loopt van hoog naar laag. Letterlijk en dat is nog altijd zo.  
Figuurlijk liep de weg ook van hoog naar laag. Van goed naar slecht.  
Van de stad van recht naar de stad van onrecht.  
Van de goddelijke stad naar de stad van de godloosheid.  
Jeruzalem en Jericho liggen geografisch niet ver uit elkaar.  
Maar overdrachtelijk waren zij eeuwigheden van elkaar verwijderd. 
 

 
 
Een zeker man daalt af. Hij gaat de weg van ellende tegemoet. 
Hoelang duurde zijn tocht? Wordt ons niet vermeld. Zeker een lange periode. Een moeilijke tijd duurt 
altijd lang. Een 40 dagen tijd? Een fictieve tijdsindeling; een lange tijd, maar met een begin en met een 
eind.   
Het duurt in de gelijkenis niet lang of de man wordt overvallen. Hij wordt beroofd van al zijn goed en 
geheel in elkaar geslagen.  
De meeluisteraars zullen wel gedacht hebben toen Jezus het verhaal vertelde: eigen schuld, dikke bult;  
zo gaat dat als je afdaalt van goed naar slecht; buiten God en gebod komen kwaad en dood heel dichtbij.  
Opvallend is dat Jezus in zijn gelijkenis geen waardeoordeel geeft. Maar dat Hij wel heel direct de ellende 
van het slachtoffer beschrijft en zijn wanhoop. Een priester komt voorbij en een andere tempeldienaar. 
(Waarom moesten die ook zo nodig “afdalen”, wat hadden zij in Jericho te zoeken?).  Duidelijk is dat het 
slachtoffer geen hulp van mensen heeft te verwachten. 
In zijn ellende blijven hem alleen maar de verhalen van God over. 
Van mensen, hoe godsdienstig en vroom ook, is voor de man geen hulp te verwachten. Alleen van God 
blijft hem over. 
Van God wordt gezegd, dat hij “met innerlijke ontferming”over mensen is bewogen. Van Jezus weten wij 
dat God zich wil inleven in menselijke hoop en wanhoop. Hij lijdt met hen mee. Soms letterlijk tot in de 
dood.  
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Een zeker man ligt half dood geslagen, als oud vuil aan de kant van de weg.  
Hopend, wanhopend, biddend en kreunend van pijn. 
 

 
 
 
In de persoon van een Samaritaan, uit een onverwachte, ja zelfs ongewenste hoek, is God de man nabij. 
In de gelijkenis vervult een buitenstaander, een niet-jood, de rol van God.  
Hij leeft zich in, in de situatie van het slachtoffer.  
Hij stelt geen vragen. Hij verwijt niet. Hij helpt. Hij verbindt de wonden, Hij geneest.  
Op het diepste punt van dood en ellende is er die onbekende die zich “ontfermt over”, overeind helpt, 
doet opstaan en op pad zet terug naar de stad van leven. 
 
 

 
  



[Geef tekst op] 
 

 

K E R K B L A D  januari 2018 

P A G I N A  6   

 
 
Opstanding. Weer opklimmen omhoog. 
 
40 dagen lang, duurt de voorbereidingstijd tot Pasen. Tijd van afdaling. Bezinning op ellende en wanhoop 
in en rondom onszelf. Op het dieptepunt van deze periode, daar waar mensen gedood en gekruisigd 
worden, daar waar levens haast al hun waarden hebben verloren, is het de Onbekende, misschien wel de 
Onverwachte of zelfs Onbeminde, die naar ons, slachtoffers, afdalers van goed naar kwaad,  toe komt, 
en ons weer doet opstaan. 
Een zeker man daalde af van hoog naar laag, van goed naar kwaad en dreigde dood te gaan van ellende 
en pijn. 
Een onbekende man, iemand van buiten, God-zelf-misschien? “is met innerlijke ontferming bewogen”, en 
doet hem weer opstaan tot leven. 
Goede vrijdag is het dieptepunt van de 40 dagen tijd. Pasen is de dag dat wij vieren dat God ons ziet 
(zich over ons ontfermt) en ons weer overeind helpt: doet opstaan. 
 

 
 
Een lied voor Lijdenstijd en Pasen 
  

Zolang als ik op aarde leven zal 
mijn koning groot ik ere geven zal, 

met woord, met daad, met juichen en gezang. 
Hij heeft mij uitgetogen van de val, 
geschreven in zijn uitverkoren tal, 

dies mijne ziel Hem spelet lof en dank. 
Zijn bitter lijden 

doet mij verblijden. 
Zijn hart is mijn, 
het mijn is zijn. 

Treurigheid wijke, 
vrolijkheid blijke, 
want Jezus wil, 

want Jezus wil mijn Heiland zijn. 
 
Een mooi lied, zowel naar inhoud, naar melodie en naar vorm. 
De inhoud is duidelijk. Het lijden mag plaatsmaken voor vrolijkheid en blijdschap. Want Jezus wil mijn 
Heiland, d.w.z. mijn “heelmaker” zijn. Treurigheid wijke, vrolijkheid blijke. 
Na lijdenstijd komt Pasen. Met Pasen wordt het Lijden afgesloten. Gezang 421 
De melodie is vrolijk. Heel vrolijk. Claudin de Sermisy (ong. 1500) heeft een vrolijk makende melodie aan 
het psalmboek toegevoegd. Wij zijn hem er nog altijd dankbaar voor. 
De vorm is heel bijzonder. De dichter, Jacob Revius, heeft de regels van zijn lied zo bedacht, dat als deze 
goed onder elkaar gezet worden, het midden van de regels in een rechte lijn onder elkaar, er een 
duidelijke vorm te zien is van een avondmaalsbeker. Een kelk op een voet. Daarmee wilde Revius 
zeggen dat bij de viering van het avondmaal de vrolijkheid en de blijdschap van Pasen de triestheid van 
het lijden hebben vervangen. Na de tijd van lijden vieren wij het feest van Pasen. 
  



[Geef tekst op] 
 

 

K E R K B L A D  januari 2018 

P A G I N A  7   

 
 
40 Dagen voor Pasen. 
 
In de lijdenstijd tellen wij 7 zondagen af naar Pasen. Wij branden de zevenarmige kandelaar en blazen 
daarbij elke zondag een kaars uit. Om op Goede Vrijdag de laatste kaars uit te blazen. 40 Dagen van 
voorbereiding op het grote feest van Pasen waarbij lijden en pijn, verdriet en wanhoop in het grote licht 
van de verrijzenis, in een ander daglicht komen te staan. Op Pasen steken wij al de zeven kaarsen 
opnieuw aan. 
 

 
 
 
Bijzondere diensten.  
 
Zweins Reginakerk,  28 jan. Voorganger ds. Han Dondorp. 
Kerkdienst met medewerking van het kinderkoor  “Brulloftsbern” ,onder leiding van Inge Teertstra. 
Ook dit jaar wil Inge Teertstra met haar kinderkoor bij ons komen zingen. Ook dit jaar zal het weer een 
ontroerend mooie dienst worden.  Uiteraard zal de preek aangepast worden aan de grote groep kleine 
kinderen die in de dienst zullen zingen. 
 

 
Boer Mariakerk, 11 febr. Voorganger Christa Akkerboom. Met medewerking van de Hervormde Cantorij 
Harlingen.  
 
 
Gespreksavonden. 
Twee gespreksronden zouden wij dit jaar hebben.  Een avond en een morgen. Indringende, lastige, 
onderwerpen. 

1. Geweld in de bijbel. Daar hebben wij dinsdagavond 16 jan. met elkaar over gesproken. Onze 
wereld nu is vol van criminaliteit, terreur en geweld. In de tijd van de Bijbelschrijvers was dat niet 
anders. Roept de bijbel op tot geweld ? Wordt geweld goedgekeurd ? Wat waren de vragen, zo’n 
3000 jaar geleden, en wat zijn de vragen nu voor ons. Heel indringend hebben wij met elkaar 
hierover gesproken.  
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2. Liefde in de bijbel. Het onderwerp voor de gespreksgroep op woensdagmorgen 21 Februari.  
Liefde, het tegenovergestelde van haat en geweld. Heel veel opdrachten in de bijbel om “lief te 
hebben”. Geen vrijblijvende of algemene liefde maar altijd gericht van mens tot mens en van 
mens tot God en andersom. Liefde met een doel. Iedereen van harte welkom op deze 
gespreksmorgen. 
Woensdagmorgen 21 februari a.s.  10.00 uur tot 11.30 uur t.h.v. Fam.v.d.Wal. Bruorren 
Halbertsmastrjitte 19, Frjentsjer 

 
 
Koffiedrinken voor de kerkdiensten. Gebedenboek. 
 
Het was even wennen voor sommigen. Koffie (of thee) voorafgaand aan de kerkdienst. Al enkele jaren is 
dit nu in onze gemeente een vaste traditie. Koffie of thee vooraf; even een praatje; wat leuk dat jullie er 
zijn; welkom voor mensen van buiten onze gemeente; etc. Men heeft even tijd voor elkaar. Eigenlijk heel 
belangrijk voor elke gemeente die samen een kerkdienst wil vieren. Want daarvoor komen wij toch naar 
de kerk. Ontmoeting God met mensen, mensen met God en mensen met elkaar. Bidden, beleven, 
ontmoeten, zingen, vieren.  Vaak vragen wij voor de dienst of mensen iets hebben om voor te bidden of 
te danken. Wij gaan rond met het gebedenboek. Ook in de gezelligheid van het koffie drinken, komen de 
vragen van geloof en leven naar voren. Misschien juist dan wel. Er worden voorbeden gevraagd voor 
familieleden en of kennissen, voor mensen die het moeilijk hebben. Er wordt gevraagd te danken, al dan 
niet in bepaalde situaties van het leven. Tijdens het koffiedrinken, tijdens de ontmoeting voorafgaand aan 
de kerkdienst is er alle gelegenheid om in het gebedenboek dat dan rondgaat iets te noteren (of te laten 
noteren) van dank of gebed. 
 
 
 
 
Gemeente vergadering, maaltijd  
 
Woensdag 14 maart 
 
Donatuskerk Dongjum. 
 
 
 
 
 
 
 
In de kerk zullen weer de tafels gedekt staan, 
waaraan de hele gemeente mag deelnemen 
aan een maaltijd.  
 
Door sommigen uit de kerkenraad zal worden 
gekookt, door andere zullen salades worden 
gemaakt. 
Weer anderen bereiden een verhaal.  
 
Kortom een avond met nadruk op gezelligheid. 
Met eten en drinken. 
 
U wordt van harte uitgenodigd. 
 
Wo. 14 mrt. 18.00  - 19.30 uur  
 
Donatuskerk Donjum.  
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Toneelmiddag, door TOANIELSELSKIP 
 
‘It sil heve’   uit    Skingen / Slappeterp 
 
Onze jaarlijkse toneelmiddag zal gehouden worden op: 
Zaterdag 10 maart 2018 Aanvang 14.00 uur  (zaal open 13.30 uur) 
 
Met het blijspel : Dokterke Boartsje 
 
Toegang mensen van de kerkelijke gemeente gratis. Voor overigen intree 10 euro 
Ook zal er weer de traditionele verloting zijn. 
Na afloop is een collecte. Uiteraard weer voor de Voedselbank “Helpende handen” Harlingen-Franeker.  
 
Graag opgave bij de diakenen.   
 
 
 

 
 
Wij gedenken Klaas Dokter. In de leeftijd van 81 jaar is Klaas Dokter na een periode van ernstig ziek zijn 
gestorven. Klaas heeft in zijn leven veel voor de kerk mogen betekenen. Jarenlang is hij kerkvoogd 
geweest in Tzummarum en daarna ook weer jarenlang in de gemeente van Ried-Skingen.  In zijn lange 
leven is veel gebeurd.  Meerdere keren heeft hij ernstige ziekten overwonnen. Hij wist zich bij vallen en 
opstaan gedragen door de liefde van God.  Wij gedenken Klaas Dokter en bidden om troost en kracht 
voor zijn vrouw, zijn zoon en zijn dochter en alle mensen die hem lief en dierbaar waren. 
Wij gedenken Klaske de Jong – Siderius, uit Ried. In de leeftijd van 84 jaar is ondanks alles toch 
onverwacht gestorven.  Een moedige en dappere vrouw, die heel veel heeft mogen betekenen voor 
mensen om haar heen. Jarenlang heeft zij meegezongen in het koor van onze gemeente. Ook toen het 
lopen haar moeilijk viel kwam zij trouw naar het zingen.  Wij gedenken haar, en bidden om troost en 
nabijheid voor haar man en kinderen en allen om haar heen. 
Wij gedenken Tietje Tilstra van der Weij, uit Ried. De laatste maanden woonde zij in Tzum in 
Martenahiem. Zij is 81 jaar geworden. Een lieve en vriendelijke vrouw die veel heeft mogen betekenen 
voor gezin, kinderen en kleinkinderen. Haar gezondheid nam langzaam maar zeker af. De verhuizing 
naar Tzum was noodzakelijk maar achteraf bezien heel goed. Wij gedenken haar en bidden om troost en 
nabijheid voor haar kinderen en kleinkinderen. 
 
Pastoraat. 
 
Soms is er ziekte, soms is er narigheid, soms is er verdriet, soms zijn er heel vervelende herinneringen.  
Maar dan is er niemand met wie je over dit soort zaken kunt praten. Niet dat er-over-praten  altijd een 
oplossing geeft. Maar het kan soms wel prettig zijn om iets met een ander te kunnen doorspreken. Van je 
af praten, noemen ze dat. Het kan opluchting geven. 
Het kan ook zijn, dat je heel gelukkig bent en blij, en dat je aan iedereen wilt laten weten hoe geweldig 
alles is. Maar als er dan niemand is die naar je verhalen wil luisteren is dat heel teleurstellend. In het 
pastoraat mogen wij als predikanten luisteren en meepraten; delen in verdriet en vreugde van elkaar. 
Mocht u behoefte hebben om eens te praten met een predikant over dingen die u heel belangrijk vindt, of 
waar u graag over van gedachten wilt wisselen met een dominee, neem dan gerust contact op met  mij. U 
belt, en ik kom. Ds .Han Dondorp, 390839.  
Of anders: u weet mijn adres: A.v.Voorthuysenweg 54, Franeker.  
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In tijdelijke pacht aangeboden 2 percelen 
akkerbouw/grasland te Schingen 

 
De Protestantse Gemeente te Ried-Schingen c.a. biedt onder de leden van de 
protestantse gemeente aan twee percelen akkerbouw/grasland (2.62.75 ha) gelegen te 
Schingen. Het betreft tijdelijke pacht voor 3 jaar. 
 
Voor meer informatie en pachtvoorwaarden kunt u bellen met beherend rentmeester 
dhr. ing. T.P. Schrale van kantoor Schrale makelaars & rentmeesters o.g., De Skatting 
69, 8621 BV Heeg, tel. 0515-442254 / info@schralemakelaars.nl  
Belangstellenden dienen schriftelijk te reageren bij de rentmeester uiterlijk binnen 14 
dagen na het verschijnen van dit blad. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Giften en gaven: 
 
Onze diaconie maakt regelmatig giften over naar goede doelen waar 
dan ook in de wereld. 
Meestal naamloos. Soms komt er een algemeen bedankbriefje 
(gevolgd door een volgend verzoek om hulp).  Maar soms ook hele 
enthousiaste brieven met foto’s met het uitdrukkelijke verzoek 
iedereen in de gemeente van Ried-Skingen heel hartelijk te 
bedanken. Jullie hebben ons door een moeilijke periode heen 
gehaald door eten en drinken te betalen (weeshuis in Sana in 
Jemen), dankzij jullie kon ik mijn studie theologie afronden 
(studenten in Roemenië), jullie helpen ons bij de bijbelvertaling voor 
ons land, (vertaalster in Papua Nieuw Guinea), Dankzij jullie kunnen 
wij kinderen te eten geven en een school betalen (kinderhuis Mama 
Jane in Uganda). De laatsten stuurden daarbij allerlei 
eigengemaakte kerstboom versiering mee. Kunt u met kerst in de 
boom hangen. (jammer, brief kwam in januari aan). In al die brieven 
het klemmende verzoek: bedank al de mensen van Ried-Skingen. Bij 
deze geven wij dit door.  
 
 
Dank. 
 
Op 3 december j.l. mochten wij vieren dat ik  40 jaren geleden, in de Koepelkerk van Veenhuizen, tot 
predikant werd bevestigd. 40 Jaren dienaar van het Woord. Wij vierden dit jubileum in Dongjum, zowel in 
de Donatuskerk als in het dorpshuis “de Boppeslag”. Met een gezongen Evensong in de kerk en een 
receptie in het dorpshuis, later gevolgd door een maaltijd voor familie, kerkenraad en vrienden. Het was 
geweldig,. Het was overweldigend. Zoveel belangstelling,  zoveel felicitaties, zoveel warmte, zoveel 
liefde.  Mede namens mijn vrouw en kinderen (en kleinkinderen) wil ik iedereen hartelijk danken dat dit 
jubileum zo mooi mocht worden. Bijzondere dank aan de kerkenraad en de commissie die een en ander 
organiseerde. Dank aan u allen die deze 1e zondag advent na 40 jaren, zo mooi voor ons allen deed zijn. 
Dank aan de HEER, wiens Woord ik 40 jaren lang heb mogen verkondigen.  
Han en Annemarie Dondorp 

mailto:info@schralemakelaars.nl


[Geef tekst op] 
 

 

K E R K B L A D  januari 2018 

P A G I N A  11   

2018 
 
 

Mijn kerk 
Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en 
te geloven. Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis.  
We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan. De kerk is een plek waar God zich aan ons verbindt en 
door ons, aan de wereld waarin wij leven.  
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 te vertalen. 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. Geef voor je kerk in jouw dorp. 
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. 
 

 
 

 
De organisatie is als voorgaande jaren: 
U krijgt van ons per post de informatie en het invul formulier. 
Het invul formulier stuurt u terug in de retourenvelop naar de scriba. 
Naast het bedrag en/of de termijnen kunt u aangeven of het toegezegde bedrag opgehaald moet 
worden, of dat u het per bank overmaakt, of dat u geen bijdrage doet. 
Deze informatie kunt u ook mailen naar de scriba van onze gemeente, mevr. O. Fokkema.  
 
Email adres: info@ried-skingen.nl  
 
Wilt u uw afdracht via een periodieke gift doen, lees dan ook de achterkant van de folder en neem contact 
op met uw kerkrentmeester. 
Namens de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters van de  
Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a. , B. Wijma 
 
Rekening nummer: Rabobank NL89 RABO 0320 4617 18 
 
   ING bank NL44 INGB 0002 6677 95 
  

 Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a. 
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Mutaties 
 
 
Peins 

 
Geboren 
Ziekenhuis 
Verhuisd 

 
Yfke, dochter van Otte Bruinsma en Jetske Hettinga 
Hennie van Althuis, nu weer thuis 
Fam .De Boer naar Zweins 
Fam. D. Vassilev naar Franeker 
 

Zweins Nieuwe bewoners 
Ziekenhuis 
Vertrokken 

Bert. Karin, Danny en Rick De Boer 
Jadja Bakker, nu in Beetsterzwaag 
fam.Wilken, ( Kingmatille ) 
 

Boer Geen mutaties  
 

Dongjum Ziekenhuis 
Overleden 

dhr. J. Plantinga, nu weer thuis 
Dhr. J. Hiemstra 
 

Ried Overleden Klaske de Jong-Siderius 
Tietje Tilstra-van der Weij 
 

Skingen Geen mutaties  
 

Schalsum Nieuwe bewoners 
 

Jildou Epema 

Slappeterp Geen mutaties  

 
Mutaties a.u.b. zelf doorgeven aan de contactpersonen van de dorpen  
 
Contactpersonen van de dorpen: 
 
Boer  Mevr. G. v.d. Wal  Tel. 0517-269403 
Dongjum Mevr. M. Postma Tel. 0517-391161 
Peins  Mevr. M. Bootsma Tel. 0517-269660 
Ried  Mevr. Tj. de Jong  Tel. 0517-269401 
Schalsum Mevr. H. v.d. Oest  Tel. 0517-393180 
Slappeterp Mevr. Tj. Kodde  Tel. 0518-451407 
Schingen Dhr. B. v/d Laan Tel: 0517-231653 
Zweins  Mevr. J. Zeldenrust Tel. 0517-232209 
 
 
Het laatste nieuws, de agenda, de preekbeurten, ja zelfs dit kerkblad vindt u allemaal op onze website: 
 
pkn.ried-skingen.nl 
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