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Inhoud kerkblad.
In het vorige nummer (mei 2018) hebben we u al enigszins geïnformeerd over de Privacywetgeving die
op 25 mei van dit jaar van kracht is geworden.
De landelijke kerk heeft hierop een beleidsstuk gemaakt en wij hebben dat toegespitst op onze eigen
situatie. Dit stuk is door iedereen in te zien op onze website onder het kopje ANBI/AVG.
Ook hebben we niet fundamentele persoonsgegevens in dit kerkblad weggelaten.

Functies/telefoonnummers en e-mail adressen kerkenraad:
G. de Vries
J. Oegema
O. Fokkema
L. Veenstra
A. Dondorp
A. Heslinga
M. v/d Wal
B. Wijma
J. Doevendans

Diaken
Ouderling
Ouderling/scriba
Diaken
Diaken
Ouderling
Ouderling kerkrentmeester
Kerkrentmeester
Adviserend kerkrentmeester

0518-451590
0517-397394
0518-452149
0517-269592
0517-390839
0517-395016
0517-394253
0517-232209
0517-395521

slappeterp@hetnet.nl.
janoegema@hotmail.com
info@ried-skingen.nl
lize.veenstra@outlook.com
dondorp_kappers@zonnet.nl
aheslinga@tele2.nl
meinevdwal@outlook.com
bwijma@zweins-fr.nl
j.doevendans@hetnet.nl

Kerkenraadsvergadering: in elke derde week van de maand
Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 15 november 2018
Bij de kerkdiensten.
9 september: Gemeente-uitstapje. 11.45 tot 17.30 uur
Lunch in theetuin Slappeterp. Rondvaart Sneeker Meer. Vesper in Iens
16 september: 10.00 uur. Stalkerkdienst. Zweins/Kingmatille.
m.m.v. blazers van het korps “Halleluja” uit Menaam.
30 september: 9.30 uur Dienst in Skingen. Viering van het Heilig Nachtmaal
7 oktober: 9.30 uur. Dienst in Skingen m.m.v. de cantorij “Instemming” uit Sneek.
4 november: 9.30 uur. Dienst in Ried. m.m.v. Sixtuskantorij uit Sexbierum
7 november: 19.30. uur: Dankdag. Ried. Gemeenteavond.
25 november 9.30 uur. Dienst in Zweins. Eeuwigheidzondag (kaarsenceremonie)
m.m.v. dhr. en mv. Postma – Kwant, orgel en fluit. En m.m.v. een gelegenheidskoortje.

Gespreksmorgen in de tijd van advent: Engelen.
Alvast in de aankondiging. 12 dec. a.s. Meteen is het onderwerp van de gespreksmorgen genoemd.
Aankondigingen in de Bijbelverhalen zijn het altijd engelen die aankondigingen doen. Groot nieuws
verkondigen. Zoveel als in het geloof de engelen genoemd worden, zo weinig beleven wij ervan in ons
gewone leven. Of toch, soms zit er een engeltje op je schouder. Wat is het grote nieuws dat zij ons te
vertellen hebben? Daarom alvast in de aankondiging 12 dec. a.s. een gespreksmorgen over engelen en
over advent.
Woensdagmorgen 12 dec. 10.00 – 11.30 uur. Van Voorthuysenweg 54. Franeker.
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Kerkdiensten.
26 augustus

Dongjum. Donatuskerk

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp

2 september

Boer: Mariakerk

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Missionair Werk

9 september

Gemeente uitje

11.45 uur

16 september

Staldienst, Zweins
m.m.v. het korps “Halleluja”
uit Menaldum
Boer: Mariakerk

10.00 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Vredesweek

9.30 uur

Skingen. Stevenskerk
H.A.
Skingen. Stevenskerk
m.m.v. Cantorij “Instemming”

9.30 uur

Da. E. Rooseboom
collecte: Jeugdwerk
Ds. J.C. Dondorp
collecte: Kerkvoogdij
Ds. J.C. Dondorp
collecte: Kerk en Israel

14 oktober

Slappeterp. Dionysiuskerk

9.30 uur

Mevr. M. Gort-Terpstra
collecte: Werelddiaconaat

21 oktober

Slappeterp. Dionysiuskerk

9.30 uur

Drs. J.L. de Haan
collecte: Kerkvoogdij

28 oktober

Ried: Walburgakerk

9.30 uur

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

4 november

Ried: Walburgakerk
m.m.v. de Sixtuscantorij
uit Sexbierum
Dongjum. Donatuskerk
Friese dienst

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Najaarszendingsweek

9.30 uur

Ds. K. Visbeek
collecte: Binnenlandsdiaconaat

18 november

Dongjum. Donatuskerk

9.30 uur

Da. Van Muilwijk-Huis
collecte: Kerkvoogdij

25 november

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte: eigen gemeentewerk

2 december

Zweins. Reginakerk
Eeuwigheidszondag
m.m.v. Postma/Kwant
en gelegenheidskoor
Zweins. Reginakerk

9.30 uur

9 december

Skingen. Stevenskerk

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Missionair Werk
Mevr. M. Gort-Terpstra
collecte: Pastoraat

16 december

Skingen. Stevenskerk

9.30 uur

23 december

Dongjum. Donatuskerk

25 december

Dongjum. Donatuskerk
Kerst

23 september
30 september
7 oktober

11 november

9.30 uur

Dhr. Vermaat

Drs. J.L. de Haan
collecte: Kerkvoogdij
10.00 uur

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

Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te
drinken.
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De eeuwige God zij u (tot) een woning,
en van onderen eeuwige armen.
(Deut 33, 27. St.Vert.)
Gebed om regen - gebed om zegen..
Terwijl ik dit schrijf, ligt de droogte “zwaar op het land”. Het gras is verdord. De grond is kurkdroog. De
gewassen op het land dreigen te verdrogen. Oogsten dreigen verloren te gaan.

Wanhoop bij boeren en tuinders. Hoe zal het worden. Hoe verder? Wanneer komt er regen.?
En als het zal gaan regenen, “brengt dat dan wat aan” ? Is wat wij meemaken iets nieuws, of zijn er vaker
droogteperioden aan te wijzen in de geschiedenis?

Daarbij komen dan de vragen van geloof en leven. Heeft God hier wat mee te maken?
Zou God er wat aan kunnen doen? Moeten wij niet gaan bidden om regen?
Droogteperioden zijn er in de mensengeschiedenis vaker aan te wijzen. Ik las over een droogteperiode in
e
de 19 eeuw. Maandenlange droogte in heel Europa. De Rijn was een modderriviertje. Vrijwel alle beken
en kanalen lagen droog. Mensen werden gek ( vaak letterlijk) van de ellende. In de kerken werden
bidstonden gehouden dat God maar regen zou willen geven. De synode schreef speciale gebeden uit
naar aanleiding van de nood, ontstaan door de droogte. In alle hervormde gemeenten werden bidstonden
gehouden.
Ook dit jaar schreef de preses van onze synode, mv. ds. van Mechelen, een gebed uit.
Zij noemde het geen gebed om regen, maar een gebed om zegen. Eén letter verschil dus.
Een belangrijk verschil. Want kan je en mag je wel bidden om regenwater?
Hoe denk je dan over God. Is God een persoon in de hoge hemel, die constant aan de knoppen zit en
alles bepaald wat er maar gebeurt in een mensenleven. Een God die vanuit de hoge hemel de
waterkranen open en dicht draait?
Naar mijn mening is God Iets of Iemand, totaal anders? De bron van leven niet boven ons, maar onder
ons. De Levensgeest waaruit wij allen zijn ontstaan. De God van liefde die mensen nabij is in ellende en
nood. Ik geloof niet in een God die alles van boven regelt.
Wel in een God, die ons nabij is, die ons nabij was, en die ons altijd nabij zal zijn.
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In 1976, in die hele droge en warme zomer, moest ik mijn 1 kerkdienst houden. (Oosterbierum gkn) De
synoden (nh+gk) hadden voor die zondag een gebed uitgeschreven om regen. Uiteraard heb ik dat
gebed gebeden.
e
Een week later hield ik mijn 2 preek in een andere gemeente in een ander deel van het land. Toen ik in
de kerkenraadkamer vroeg of ik het gebed om regen zou herhalen, keken de broeders- en zustersouderlingen mij wat moeilijk aan. Nee, niet bidden om regen alstublieft.
Hier leven wij voornamelijk van de recreatie. Elke droge dag is voor ons mooi meegenomen. Op onze
campings liefst zo min mogelijk regen.
Ik heb er toen maar het zwijgen toe gedaan. Wat moest ik als pas afgestudeerde student theologie daar
nu van zeggen? De vraag kwam hard op mij af. Hoe denken wij dan over God? De grote Regelaar,
almachtig wijs en goed? Maar ondertussen onbenaderbaar en wreed?
Of is God totaal anders dan wat wij mensen zo graag willen zien? Als de eerste hulp bij ongelukken? Een
goddelijke Sinterklaas, die al onze wensen vervult?
Een veel geciteerde Bijbeltekst uit het boek Deuteronomium komt dan bij mij op.
“De eeuwige God zij u (tot) een woning, en van onderen eeuwige armen”.
In het verleden is deze Bijbeltekst heel veel gebruikt bij trouwdiensten. (Meestal volledig uit zijn verband
gerukt.) Ik heb deze tekst heel vaak, op verzoek van familie, moeten gebruiken in rouwdiensten. Het
mooie van deze tekst is dat God niet wordt gezien als de regelaar van boven, maar als degene die
opvangt van beneden af. Die onder ons is als wij dreigen te vallen.
In deze tekst komt de oude symboliek naar voren van de adelaar, die zijn jongen leert vliegen door hen,
om ze zelfstandig te maken, eerst uit het nest duwt, en vervolgens door onder hen te gaan vliegen ze op
haar vleugels weer opvangt. Bescherming door opvang dus.
Wie is God en hoe is God. Antwoord op deze vraag is de naam Jezus. De Messias dus.
De menselijke openbaring van God. Wie is God, hoe is God?
Zie daar Jezus. De man van smarten.
In Jezus staat God direct naast de mensen die Hem zo nodig hebben.
Niet boven hen maar naast hen.
Middenin alle menselijke ellende en dood. Van alle kanten wordt naar Hem geroepen: Heer help mij
toch.! En zijn antwoord is dan met woord en daad: “hier ben ik.”
In deze periode van droogte zien wij de oogsten op het land verschroeien. Gras voor de beesten wordt
heel spaarzaam. Boeren en tuinders hebben het heel moeilijk. Hoe red ik het financieel? In het gebed dat
de preses van onze synode uitschreef wordt niet gebeden om regen. Wel om zegen, om nabijheid. Of om
het anders te zeggen:
God is niet de veroorzaker van droogte en ellende (Hij is niet de regelaar van bovenaf).
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Hij is wel degene die opvangt daar waar de droogte mensen tot wanhoop brengt. Hij wil ons mensen
zegenen. Nabij zijn:. De HEER wil ons zegenen en beschermen.
De HEER wil zijn licht over ons doen schijnen en ons genadig zijn.
De HEER wil ons zien zoals wij zijn en ons vrede geven.
Een gebed om zegen juist als het moeilijk en droog is in een mensenleven.
Wij hebben Gods hulp nodig. Niet alleen boeren, tuinders, of campinghouders, wij allemaal.
Letterlijk en figuurlijk als de “droogte zwaar op ons land ligt.”
Hoe het ook verder met ons gaat, wat er ook in ons leven gebeurt:
“onder ons zijn altijd die eeuwige armen van God.”
De ZEGEN van Sint Patrick
De HEER zij voor ons,
om ons de juiste weg te wijzen.
De HEER zij achter ons,
om ons te bewaren voor de listen van het kwaad.
De HEER zij naast ons om ons in de armen te sluiten,
en om ons te beschermen tegen gevaar.
De HEER zij onder ons,
om ons op te vangen als wij dreigen te vallen.
De HEER zij in ons,
om ons te troosten wanneer wij verdriet hebt.
De HEER zij rondom ons als een beschuttende muur
wanneer anderen over ons heen vallen.
De HEER zij boven ons, om ons te zegenen.
Zo ZEGENE ons de Almachtige God,
+ de Vader, + de Zoon, + en de Heilige Geest,
vandaag, morgen en voor altijd. Amen

Pastoralia.
Omzien naar elkaar. Zoals in elke gemeenschap, zo ook in onze kleine gemeente van Ried-Skingen,
worden vreugden en verdriet, gezondheid en ziekte met elkaar gedeeld. Dankbaar en blij zijn wij met al
de goede berichten van gemeenteleden zelf, en kinderen en kleinkinderen. Voor examens geslaagd. Hele
mooie vakanties beleefd. Allemaal berichten van dankbaarheid en blijdschap.
Zorgen en meeleven kennen wij als er minder goede berichten zijn. Ziekte bijvoorbeeld, ongemakken en
dergelijke. Soms heel ernstig en levensbedreigend, soms alleen lastig en heel pijnlijk. Wij denken aan
hen die door omstandigheden niet of nauwelijks meer buiten komen, Wij denken aan hen, die langzaan
maar zeker wat verward raken en de grip op het leven verliezen. Wij denken aan hen die zich oud voelen
en soms zo enorm eenzaam zijn. Wij denken aan hen die zich zorgen maken over hun kinderen en hun
kleinkinderen. Omzien naar elkaar dat maakt ons tot een gemeenschap. Hoe klein onze gemeente ook is.

Staldienst.
Zondag 16 september zijn wij weer te gast bij Loes en Durk Fokkema om er de
kerkdienst te houden in de stal, te midden van hun schapen, paarden, ezels. enz.
Inmiddels al een langlopende traditie bij het begin van het seizoen. Medewerking
zal worden verleend door
blazers van de brassband “Halleluja” uit Menaam. De dienst begint om 10 uur.
Koffie/ thee uiteraard vanaf 9.30 uur. Iedereen welkom. Een eigen klapstoeltje
meenemen is misschien wel zo prettig. En mocht het wat koud en regenachtig
zijn, wat wij uiteraard niet hopen, dan zou een plaid over de knieën wel lekker zijn.
Adres: Boerderij van Loes en Durk, Hoofdstraat 26, Zweins-Kingmatille.
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In memoriam
Schalsum. 4 juli 2018. Heel onverwachts is Marijke Bruinsma – Meinema overleden.
Samen met man Doeke en haar kinderen mocht zij terug zien op een mooi leven. Zij is 64 jaar oud
geworden. De laatste jaren van haar leven waren getekend door lichamelijke beperkingen. Klagen deed
zij niet. Dat had geen zin. Ook niet in de perioden dat zij heel veel pijn had.
Ook niet, toen zij vanwege haar handicaps moest worden opgenomen in Saxenoord, terwijl haar man
Doeke gewoon thuis moest blijven en haar dagelijks mocht opzoeken. Helder en scherp, tot het laatste
aan toe, praatte zij over haar leven. In een mengeling van dankbaarheid, blijdschap en verdriet. Maar
bovenal dankbaarheid. Op 1 juli traden er plotseling complicaties op. Op 4 juli is zij gestorven. Wij
wensen Doeke en de kinderen heel veel sterkte toe in het gemis dat over hen is gekomen.

Mutaties
Peins

Nieuwe bewoners

Vertrokken

Schalsum

Geboren
Getrouwd
Nieuwe bewoners
Geboren
Overleden
Vertrokken
Verhuisd
Nieuwe bewoners
Nieuwe bewoners
Nieuwe bewoners
Geen mutaties
gekregen
Nieuwe bewoners

Slappeterp

Overleden
Geen mutaties

Zweins

Boer
Dongjum
Ried
Skingen

Annetta en Noel Liciano
Roy Mousa en Inge Jonker
Evelien en Feike van de Velde
Kimberley Lommert naar Rotterdam
Fons de Wit en Jancko van der Weide naar Leeuwarden
Pieter-Hendrik, zoon van Joukje Syswerda
Remco en Thalita Doorenbos
Pier en Silvia Bloemsma
Pier, zoon van de fam. Hibma
Evert Poelsma
Ele en Anne Bruinsma naar Menaldum
Binnen het dorp: fam. Herrema
fam. H. Herrema, vanuit Ried
Tjitte Bonnema
Thomas Kooistra en vriendin

fam. Bergsma
Marcel Wintershoven en Ingrid de Groot
Marijke Bruinsma

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. M. Postma
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. 0517-391161
Tel. 0517-269660
Tel. 0517-269401
Tel. 0517-393180
Tel. 0518-451407
Tel: 0517-231653
Tel. 0517-232209
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Gemeente-uitstapje
Zondag 9 september. 11.45 – 17.30 uur .De gemeente op stap. Dit jaar willen wij weer eens samen uit
varen gaan. Op en/of rond het Sneeker meer. Uiteraard beginnen wij de dag met een lunch in de
theetuin van Slappeterp. Bij de fam. Kuiken is het altijd goed verzorgd. Daarna naar Sneek om in te
schepen op een
Rondvaartboot. De dag wordt
weer besloten met een
vesperviering in de kerk van
Iens.

Einde van de Walburgasjongers. Een schuchter nieuw begin?
Altijd moeilijk als een koortje waar je graag bij zingt moet ophouden. Triest is het als een vriendengroepje,
want dat is zo’n koortje uiteindelijk ook, uit elkaar valt. Al de leden van het voormalige koor erkennen dat
het niet langer levensvatbaar was en dat er dus een einde in zicht was.
En toch. Wij zingen zo graag. En als vrienden blijven wij elkaar zoeken. Daarom een tussendoor
oplossing. Een gelegenheidskoortje. Of deftig gezegd: een projectkoor.
Een paar oud koorleden hebben de koppen bij elkaar gestoken. Wat stemmen bij elkaar gevoegd en een
paar hele mooie liederen uitgezocht. Voorlopig geen dirigent. Als datum van optreden de
eeuwigheidzondag vastgelegd. 25 nov. Alles heel informeel en met heel veel plezier. Er zijn nu 2
sopranen, 2 alten, 2 tenoren en 2 bassen. Mocht u in zo’n informeel koortje willen meezingen. Altijd
welkom. .
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