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In het vorige nummer 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 AVG. 
 

Functies/telefoonnummers en e-mail adressen kerkenraad: 
 
G. de Vries Diaken 0518-451590 slappeterp@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 februari 2019. 
 

Mutaties 
 

 
Peins 

 
Nieuwe bewoners 
Vertrokken 
 
Getrouwd 
Ziekenhuis 

 
Fam. Brouwer 
Tieteke Kiestra-Terpstra naar Franeker 
Bauke Feenstra naar Leeuwarden 
Meindert en Jannie Brouwer-v/d Meulen 
Dhr. H. Vollema, nu weer thuis 

Zweins Nieuwe bewoners 
Vertrokken 

Fam. de Boer ( Kingmatille) 
Hans en Tjitske v/d Meulen naar Dwingeloo. 

Boer 
 

Geen mutaties  

Dongjum Nieuwe bewoners 
 
 
 
Ziekenhuis 
Overleden 

Johan en Martine de Vries 
Hans Bos 
Vincent Offinga 
Sabrina en Fouad en Oumayra Benchziyel 
Mevr. Huizenga en meneer Huizenga, nu weer thuis 
Mevr. T. Kuiken-Tichelaar 

Ried 
 

Getrouwd Ignarts Bakker en Joke Schoonbergen 

Skingen Vertrokken 
Nieuwe bewoners 

Eva Addink naar Franeker 
Ton Brouwer en Monique van der Pauw 

Schalsum Nieuwe bewoner 
 

Mattys Tuma 
 

Slappeterp Vertrokken Fam. P. v.d. Mast naar Giekerk 

 
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 
  

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

 

2 december Zweins. Reginakerk 
H.A. 
 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Missionair Werk 

9 december Skingen. Stevenskerk 
 

9.30 uur Mevr. M. Gort-Terpstra 
collecte: Pastoraat 
 

16 december Skingen. Stevenskerk 
 

9.30 uur Dhr .P. Vermaat 

23 december Dongjum. Donatuskerk 
 

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

25 december Dongjum. Donatuskerk 
Kerst 

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

30 december Slappeterp. Dionysiuskerk 
 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Diaconie 

6 januari Slappeterp. Dionysiuskerk 9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Kerkvoogdij 

13 januari Ried: Walburgakerk 
 

9.30 uur Dhr.P. Vermaat 

20 januari Ried: Walburgakerk 
 

9.30 uur Mevr. M. Gort-Terpstra 
 

27 januari Zweins. Reginakerk 
m.m.v. Tim en Ilse 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Kerkvoogdij 
 

3 februari Zweins. Reginakerk 9.30 uur 
 
 

Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Werelddiaconaat 

10 februari Boer. Mariakerk 9.30 uur 
 

Drs. J.L. de Haan 
collecte: Kerkvoogdij 

17 februari Boer. Mariakerk 9.30 uur 
 

Mevr.C. Akkerboom-Hondema 
collecte: Noodhulp 

24 februari Skingen. Stevenskerk 
H.A. 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
 

3 maart Skingen. Stevenskerk 
 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Kerkvoogdij 
 

10 maart Dongjum. Donatuskerk 
 

9.30 uur Mevr.C. Akkerboom-Hondema 
collecte: Voorjaarszending 

17 maart Dongjum. Donatuskerk 
 

9.30 uur  
Collecte: Binnenlandsdiaconaat 

24 maart Slappeterp. Dionysiuskerk 
Fryske Tsjinst 

9.30 uur Ds. K. Visbeek 
collecte: Kinderen in de knel 

31 maart Slappeterp. Dionysiuskerk 9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Kerkvoogdij 
 

7 april Ried: Walburgakerk 
 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Zending 

 
Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te 
drinken. 
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De Engel zei tegen hen 
Wees niet bang,  
want ik kom jullie goed nieuws brengen:  
Vandaag is in (Bethlehem) in de stad van David 
voor jullie een Redder geboren. 
Hij is de Messias, de HEER.  
Dit zal voor jullie het teken zijn: 
jullie zullen een pasgeboren Kind vinden 
dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.” 

 
 
De Engel kondigt de komst van de Messias aan. Hij is te vinden in Bethlehem, liggend in een voederbak 
(kribbe). De Engel zegt niet waar Hij nu precies geboren is. Nergens wordt een huis, schuur, stal of iets 
anders genoemd. Vanwege die voederbak, (die kribbe) denken de mensen in West-Europa dat Jezus is 
geboren in een stal. Bij ons in het westen staan voederbakken meestal in een stal.  
De mensen in Oost-Europa hebben bedacht dat Jezus geboren zou zijn in een grot. In het oosten worden 
grotten en bergspleten veel gebruikt als onderkomen voor schapen en ander vee. Voederbakken worden 
daar in grotten gezocht.  
Waar Jezus nu precies is geboren, in een huis, in een schuur, in een stal of in een grot,niemand die het 
echt weet. In vrome fantasie denken wij in het westen dat het in een stal zal zijn geweest. Met eenzelfde 
vrome fantasie was het in Oost Europa in een grot. 
Niet belangrijk dus. Belangrijk is dat wat de engel wel zegt nl. dat voor ons een Redder is geboren en dat 
Hij de Messias is, de HEER. En dat wij Hem altijd kunnen vinden. 
 
 

Geboortegrot Bethlehem.  
 
Nee, wij zouden niet op pelgrimstocht gaan toen wij toen wij een paar dagen vakantie doorbrachten in 
Israel. Wij wilden vakantiegevoelens en geloofsbeleving gescheiden houden. Oude steden bezoeken, 
antieke gebouwen bekijken, Jeruzalem, Jericho, machtige stadsmuren en oude kerken en kloosters, 
synagogen en moskeeën. Geen pelgrimage dus. 
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En toch gingen wij naar Bethlehem en wel naar de Grot, die als een crypte onder in de geboortekerk ligt. 
Van die Grot wordt gezegd dat deze hetzelfde is als wat wij meestal de Stal van Bethlehem noemen. 
Onze taxi-man, zo’n beetje onze reisleider,  zei dat we dit gezien móésten hebben.  
 
 

 
 
 
Een van de oudste en bekendste kerken ter wereld en tevens de plek waar Jezus geboren is. Inderdaad 
een geweldig oude en mooie kerk. Heel veel gouden en zilveren versieringen. Prachtig mooie ikonen 
(schilderingen) en mozaïekvloeren waar je niet op uitgekeken raakte. In de kerk waren honderden 
mensen. Toeristen en pelgrims, foto’s /selfies makers en biddende gelovigen.  
Alles overweldigend mooi. 
 
 
De sterke arm van onze taxi-man duwde ons naar voren, tot rechts voorin de kerk, onder naast het 
hoofdaltaar. Daar stonden massa’s mensen te dringen bij de kleine toegangspoort van de geboortegrot. 

Honderden. Heel veel Polen en Russen, maar ook veel 
Amerikanen en Chinezen. En allemaal dringen bij het 
poortje. Monniken en priesters van verschillende 
kerken, gelovigen van over de hele wereld. Wij stonden 
als haringen-in-een ton (en erger!) en schuifelden 
centimeter voor centimeter naar de grot waarvan 
gezegd wordt dat daarin Jezus geboren zou zijn. Dicht 
opeengeklemd in de massa. Bijna geen ruimte om 
adem te halen.  
De Polen gingen kerstliederen zingen. ‘Komt allen 
tezamen’, zo luid mogelijk. Anderen gingen hardop het 
Onze Vader en het Ave Maria bidden. En allemaal 
dringen om in die Grot te komen. Boze kosters en kerk-

bewakers schreeuwden dat iedereen stil moest zijn, niet hardop mocht bidden en niet mocht dringen. Het 
hielp niet. De mensen bleven luid bidden en zingen en dringen naar de heilige plaats 
  



[Geef tekst op] 
 

 

K E R K B L A D  november  2018 

P A G I N A  6   

 

.  
 

En toen, ik weet niet hoe wij er al schuifelend gekomen zijn, beseften wij dat wij onder in de Grot stonden. 
Vlak bij de grote gouden Ster die de plek van Jezus’s geboorte aanwijst. Onder een altaar. Mensen 
probeerden daar te knielen. Dat viel niet mee in die massa. Ik voelde een druk op mijn schouder. Mijn 
buurman vond dat hij mij moest helpen te knielen. Ik kon de gouden Ster van de plaats van de geboorte 
kussen. Ik heb deze met beide handen aangeraakt.  
 

 
 

Ik heb de Ster gezien. De Ster gevoeld. De Ster van Bethlehem? Een greep aan mijn schouder trok mij 
weer omhoog. Met dank. Dezelfde aardige buurman vond dat wij weer moesten doorschuifelen. De 
uitgang van de grot was voor ons een bevrijding. Ruimte en lucht. Wij konden weer ademen en weer 
lopen. In een stil gedeelte van de grote kerk van Bethlehem konden wij weer wat op adem komen en 
onze gedachten op een rijtje zetten. Waar waren wij geweest en wat was er gebeurd. Wat hadden wij 
gezien. Wat hadden wij beleefd. 
Was dit het Bethlehem van het kerstverhaal? Waren wij geweest op de plek waar ooit de voederbak  
stond?  De plek van Jezus, Jozef en Maria, van de herders en de wijzen?  
Wij hebben mensen gezien, en wij hebben mensen gevoeld. Wij hebben mensen geroken (knoflook en 
zweet) en ons aan mensen geërgerd (de letterlijke doordrammers in de massa). Ik was dankbaar dat een 
vriendelijke buurman mij naar onderen geduwd heeft zodat ik de Ster heb gevonden en heb kunnen 
betasten. Ook dankbaar dat hij mij in die mensenmassa weer omhoog trok.  
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Nee, ik heb het Kind Jezus niet gevonden in die stal van Bethlehem. Ik had dat ook niet zo verwacht. Wel 
hebben wij er mensen gevonden. Als je Jezus zoekt vindt je andere mensen. Heel veel mensen. Massa’s 
mensen. Mensen van over de hele wereld. Zoekend, biddend en zingend. Nee, er was geen rust en 
vrede in die stal van Bethlehem. Het evangelie lezend niet verwonderlijk. Daar waar Jezus is, was en 
komt,  daar waar de Ster naar Hem verwijst, daar komen de mensen. Massa’s mensen. Mensen die Hem 
nodig hebben. Ieder met zijn of haar eigen verhaal van geloof, hoop en liefde. Niets geen rust en vrede 
daar in Bethlehem.  
Ook dit klopt met het evangelieverhaal. Het noemt zelfs oorlog en geweld, moord en doodslag, 
kindermoord in Bethlehem.  
 
 
Met welk verhaal kwamen wij weer thuis? Het verhaal van de geboortekerk, de geboortegrot van Jezus.?  

1. Jezus is altijd te midden van mensen.  
Daar waar Jezus is, zijn altijd mensen, lieve mensen, lastige mensen, opdringerige mensen, 
vrome en biddende mensen, schreeuwende en egoïstische mensen, schone mensen en 
stinkende mensen. Verschillende huidskleuren en andere gewoonten. Alle soorten mensen 
zoeken Jezus en verwachten van Hem hulp en troost. Ook ik. 

 
2. Jezus is nooit los te vinden van mensen. Als je Jezus zoekt, zie je altijd mensen om Hem heen. 

Mensen die ik niet altijd wil zien of ontmoeten, of die ik bewust ontloop.  
In een kring rond Jezus staan heel veel lieve, aardige en hartelijke mensen, waar we graag mee 
omgaan. Maar misschien wel een nog grotere kring van vervelende,  gevaarlijke of asociale 
mensen.  Rondom Jezus zijn zij allemaal te vinden. De achtersten staan vooraan en de voorsten 
achteraan in de rij. Ook ik.  

 
3. Ook ik heb de Ster gezien en met beide handen aangeraakt. Letterlijk en figuurlijk. Met dank aan 

die voor mij aardige, maar onbekende man.  
 
 

Kerstgedicht.  
 
“Mitt hjerte altid vanker” Hans Adolph Brorson. 
uit het Noors vertaald/gedicht. Ria Borkent.   (Gez. 480 liedboek 2013) 
 
Ik wandel in gedachten in Gods geboortehuis, 
gezegend zijn de nachten van Kerst, hier ben ik thuis. 
Mijn hart vergeet de wereld van haast en regeldruk. 
Hier vind ik Jezus’ kribbe, geloof is mijn geluk. 
 
 
Geen woorden zijn te vinden dat ik begrijpen zal 
hoe God als hemels Kindje moet slapen in een stal. 
U, HEER, mijn levensadem, het hoogste Woord van God, 
vindt minachting op aarde, moet slapen in een grot. 
 
 
Een mus heeft nog zijn nestje, zijn eigen heggentak, 
een zwaluw die wil rusten vindt veilig onderdak, 
een leeuw kan zich verschansen, moet ik mij God dan zien 
in stro van iemand anders, een stal zo anoniem? 
 
 
HEER, 
 Kom in mijn hart en woon er, het is geen vreemde plek, 
Uzelf hebt mij veroverd, blijf in mij toegedekt. 
Ik ben met ziel en zinnen geopend, wonderstil. 
Kom, wikkel U, HEER Jezus, in diepten van mijn ziel. 
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Adventslied  445:   De nacht is haast ten einde. 
 
Ook voor dit jaar is gezocht naar een speciaal lied dat gezongen kan worden op elke zondag in de 
adventstijd.  Gekozen is voor het lied van Jochen Klepper, “Die Nacht ist vorgedrungen” 
In ons liedboek gezang 445 “De nacht is haast ten einde.”  
Een lied waarin vol verwachting de komst van het Kind Jezus wordt bezongen.  
Het is een heel teer lied, geschreven in de diepe nacht van het nazisme, door een man mede door zijn 
geloof in God, zijn verzet tegen het nazisme, maar ook door zijn huwelijk met een Joodse vrouw, (en dus 
Joodse kinderen) in onvoorstelbare ellende terecht was gekomen. In 1942, hebben hij, zijn vrouw en 
kinderen, toen het net zich om hen ging sluiten, om uitzetting naar een vernietigingskamp te voorkomen, 
een einde gemaakt aan hun levens.  
 
In zijn lied zingt Jochem Klepper dat de nacht verdriet zal verdwijnen, omdat ooit het Kind Jezus is 
gekomen en dat de heldere Ster (lees: Jodenster; en daarmee bedoelde hij Jezus) 
alle duisternis zal verdrijven.  
Hij ziet in al zijn ellende de Ster van Gods genade stralen aan ’t einde van de nacht. Een teer gedicht. Je 
zingt het niet gemakkelijk. Het is een lied van verwachting, een lied van advent.  
De nacht is haast ten einde.  Gezang 445.  
 
 

Vacature Ried-Skingen c.a.  
 
Zo noemen wij dat als in een gemeente een dominee aankondigt dat hij of zij gaat vertrekken. En dat is 
het geval met onze gemeente. Mijn vertrek in verband met mijn leeftijd is aangezegd. Er wordt gezocht 
naar een opvolger. Een kerkenraadsvergadering over de vraag hoe-verder, een gemeentevergadering 
rond dezelfde vraag, een speciale beroepings/benoemings commissie die op zoek gaat naar de invulling 
van de komende vacature. Uit al het vergaderwerk is duidelijk geworden dat wij in onze gemeente verder 
willen en liefst op eenzelfde manier als dat wij gewend zijn. Met een dominee of kerkelijk werker in 
tijdelijke dienst. Op 31 oktober was er een informatief gesprek met de nieuwe Classis-Predikant, ds. Wim 
Beekman, die ons zijn goedkeuring moest geven. Hij heeft ons hele goede ideeën aangedragen. De 
stappen die nu gedaan moet worden zijn: zoeken naar de man of vrouw die in onze gemeenschap zou 
passen. Daartoe zal een advertentie geplaatst worden in het kerkelijk blad “Woord en Weg”. Gezocht 
wordt naar een (em)predikant of kerkelijk werker, in een werkverband van 40% , Hij of zij moet passen in 
onze gemeenschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een gemeenschap van christenen uit acht dorpen, die samen het geloof in God willen vieren en zich 
aangesproken weten door Jezus Christus zijn Zoon. In het decembernummer van Woord en Weg komt 
de advertentie te staan. En op de site van de Protestantse Kerk Nederland. Afwachten dus en doorgaan 
met zoeken. Op de vraag van velen, wanneer ik echt ga vertrekken is het antwoord, als er een opvolger 
gevonden is en benoemd. Dus voorlopig zult U het nog even met mij moeten doen. 
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Bijzondere diensten  
 
2-12-18. 1

e
 Advent. Zweins, Reginakerk, 9.30 uur. Viering van het Heilig Nachtmaal. 

Ontsteken de eerste kaars van advent, Lezen uit het evangelie de woorden van hoop en verwachting in 
een wereld van oorlogen en geruchten van oorlogen, van rampen en van ellenden. Viering van de 
maaltijd van bevrijding. Het nachtmaal. Brood gebroken en wijn vergoten. God is aanwezig en roept ons 
naar het licht. 
 
2-12-18  1

e
 Advent. Franeker, Martinikerk 19.00 uur  Festival of Lessons and Carols. 

De Ichthuscantorij uit Harlingen, (ook wel in Ried-Skingen bekend. Heeft ook wel bij ons gezongen) zal. in 
de Martinikerk van Franeker een anglicaanse adventsdienst zingen. Een afwisseling  van schriftlezingen 
en kerstliederen. Te zingen door cantorij en gemeente.  
 
16-12-18 3

e
 advent. Skingen. Stevenskerk 9.30 uur. Voorganger Peter Vermaat. 

Het zou haast preken voor eigen parochie kunnen zijn want Peter Vermaat komt uit Skingen-Slappeterp. 
Hij zal op de hem eigen manier voorgaan in een mengeling van verhalen en preken. Naar zijn verhalen 
móét je wel luisteren.  
 
15-12-18  Kerstdag  Dongjum Donatuskerk 9.30 uur.  Kerstdienst. Hele mooie kerstmuziek zal worden 
gespeeld door Klaas Hoek, orgel en/of harmonium en Daniel Steendam, Bes- Cornet. Uiteraard zullen wij 
in deze dienst veel liederen zingen tot “Ere van God.” En ons opnieuw verwonderen over Gods liefde die 
voor ons allemaal te vinden is in een voederbak (kribbe) in een stal in of bij Bethlehem. 
 
27-01-19   3

e
 Zondag na Driekoningen. Zweins 9.30 uur.  Muzikale medewerking van Ilse en Tim 

Dondorp. Gitaar en fluit. Zij zullen met en voor ons liederen zingen uit de traditie van Taizé.  Het thema 
van de dienst zal zijn:  het kennen en erkennen van de liefde van God en wat wij daarmee kunnen doen. 
Lucas 4. Het eerste optreden van Jezus in de synagoge van Nazareth.  
 
 

Terugblik 
 
25 november Eeuwigheidszondag. 
 

 
 
 
4 november Oogstdienst 
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9 september Gemeente uitje: 
 
 
 
 
16 september Staldienst: 
 
 
 
 
 

Gespreksmorgens. 
 
Woensdagmorgen. 12 december 2018.  Onderwerp: “Aankondigen” – “Engelen” 
In Bijbelverhalen zijn het heel vaak engelen die aankondigingen doen.  Het zijn de engelen die groot 
nieuws verkondigen. Zo vaak als in het geloof engelen genoemd worden, zo weinig beleven wij er van 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? 
Woensdagmorgen 12 december. 10.00- 11.30 uur. T.h.v. fam. Dondorp. Van Voorthuysenweg, 54 
Franeker., 
 
Woensdagmorgen. 9 januari 2019. Onderwerp: “bidden” – Het Onze Vader bij voorbeeld. 
Iemand die bidt zoekt contact met een ander. Meestal de ander met een kleine letter, maar ook wel met 
de Ander met een grote letter. Men zegt dat gelovigen veel bidden. Toch denk ik dat niet-gelovigen soms 
nog wel meer bidden. Wat is bidden eigenlijk?  
Woensdagmorgen 9 januari, 10.00 – 11.30 uur. T.h.v. Fam Fokkema, Kleasterdyk 10, Slappeterp 
 
Woensdagmorgen 13 februari, 2019. Onderwerp : “geloven” – Geloven in God bijvoorbeeld. 
“Geloven doe je in de kerk”  is een bekende spreuk. Helemaal waar, maar ook helemaal niet-waar. 
Geloven in God, ja zeker, maar geloven in de mensen om je heen is misschien nog wel zo belangrijk. 
Geloven mensen nog in elkaar?  
Woensdagmorgen 13 februari, 10.00 – 11.30. T.h.v. Fam.Bauke Wijma en Jelly 
Zeldenrust,Rijksstraatweg 6. Zweins 
 
 

Pastoralia.  
 
(volgens de huidige privacy-wet mogen in deze rubriek geen persoonsnamen genoemd worden.)  
Een kort bericht: mijn man ligt in het ziekenhuis. Problemen met het hart. Onderzoeken. Afwachten. Een 
ander kort bericht: uitslag van het bevolkingsonderzoek darmziekten. 
Er is wat gevonden. Onderzoeken komen. Afwachten dus. Korte berichten zoals wij die dagelijks van 
elkaar krijgen. Achter die berichten gaan vaak heel wat spanning en onzekerheid schuil. Ook gebed om 
hulp of steun. Mensen voelen zich machteloos. Of je al dan niet in God geloofd, bidden kan nooit kwaad. 
Gelukkig zijn er ook andere berichten. 
Geboorten van (klein)kinderen worden aangezegd. Mensen vertellen dat ze na een tijd van ziekte weer 
beter mochten worden. God zij dank. Dank U wel zeggen is altijd goed. 
Leed en lief, lief en leed wisselen elkaar af. Gelukkig mogen wij in dit alles het mee-leven van elkaar en 
het mee-lijden van God heel goed gebruiken.     
 
 

Kerkkoor wijlen de Walburgsjongers. 
 
Het zangkoor is ter ziele. Lang leve het zangkoor. Vreemde zin. Toch is het geen onzin. 
Ons kerkkoor de Walburgasjongers is opgeheven. Eigenlijk wel jammer. Toch is er een begin gemaakt 
met een nieuw koor. Uiteraard nog zonder naam. Alles nog heel informeel. Gewoon een paar mensen die 
het leuk vinden om bij elkaar aan huis te zingen en te oefenen om dan tezijnertijd in een kerk en in een 
kerkdienst het ingestudeerde  uit te voeren. Geen vaste dirigent, wel enthousiaste zangers die plezier 
hebben in het zingen. Als u zingen ook zo leuk vindt en zou willen meezingen laat dat dan weten. 
  

Mooie foto’s op onze website: 
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Preekstoel Ried. “Beklimmen op eigen risico.” 
 
De beste preek ooit. Ging niet door. Gelukkig maar. Langzaam 
maar zeker begon ik het te zien. De kuip van de preekstoel in 
Ried hing steeds meer uit het lood. Scheefhangen is niet erg, 
als de constructie maar stevig is. Maar steeds meer begon ik te 
voelen dat er beweging zat de kuip van de preekstoel. Totdat 
een paar weken geleden er zoveel beweging was, dat er tijdens 
de preek dingen van de rand af gleden. (een thermometer, die 
wonder boven wonder heel bleef.) Na de kerkdienst hebben de 
kerkrentmeesters de preekstoel eens goed onderzocht.  
Conclusie: gebruik van de preekstoel niet meer verantwoord. 
Want stel je voor. Al prekend valt de dominee met preekstoel 
en al naar beneden. Met zo’n preek zou hij alle kranten gehaald 
hebben. Het zou zijn beste preek ooit geweest zijn. De 
kerkrentmeesters hebben snel gehandeld. De preekstoel is 
tijdelijk gestut. Er staat tijdelijk een extra paal onder. De 
preekstoel is met behulp van een krik weer heel wat omhoog 
gekomen. Hij hangt(staat) nu weer in het lood. Gevaar 
geweken. Er kan weer veilig gepreekt worden. Met dank aan de 
kerkrentmeesters. De preekstoel zal gerestaureerd moeten 
worden. Dat is duidelijk. Inmiddels is er alweer vanaf de 
preekstoel gepreekt. Met een stutbalk er onder staat hij weer 
goed en stevig. Het zal je toch maar gebeuren. Kortom. De 
beste preek ooit ging niet door. Gelukkig maar…… 
 
 

Toneelmiddag.  
 
Het is alweer zover. Een hoogtepunt in het gemeenteleven van Protestants Ried Skingen. 
De jaarlijkse toneelmiddag.  Elk jaar weer een geweldig groot feest. Met veel dank altijd aan het 
Toanielselskip “It Sil Heve” fan Skingen-Slappeterp.  
In het dorpshuis “Op  Healwei”.  
 
 
Gespeeld zal worden: “In frjemde fûgel” klucht fan Peter Damen in Fryske oersetting fan Jikke de Haan.  
“In frjemder fûgel is in kluchtig toanielstik mei faasje en frjemde fûgels mei ferskillende fearrepakken.”  
 
Zaterdagmiddag 2 maart 2019 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
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 één van onze diakenen: Geertje 
de Vries,                     0518  451590 
Annemarie Dondorp   0517  390839. 
 



[Geef tekst op] 
 

 

K E R K B L A D  november  2018 

P A G I N A  12   

 
2019 
 
 
 

Mijn kerk, meer dan een stapel stenen ! 

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.  
Zij die ons voorgingen zetten die kerkgebouwen niet zomaar neer als een stapel stenen, het waren en 
zijn uitdrukkingen van Gods aanwezigheid, ontmoetingsplaatsen met Hem en met elkaar. Het 
kerkgebouw was en is het hart van de plaatselijke gemeenschap. 

 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk,  
de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. 
Zij vragen hun leden om jaarlijks te geven voor de lokale kerk. 
Zodat de kerk kan geven aan anderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kerk daar sta je 
Met je deuren open 

wagenwijd 
 

Voor wie trouwen, 
dopen, vieren, rouwen 

 
Voor wie maar wil 

luisteren naar een woord dat 
verheft 

 
naar een onbeduidend verhaal 
van een naaste om een praatje 

verlegen 
 

Kerk blijf daar staan 
Ik geef om 

de plek die je biedt 


