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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 16 augustus 2019. 
 

Mutaties 
 

 
Peins 

 
Correctie: overleden 
 
Verhuisd 
 
 
Vertrokken 
 

 
Evelien van der Velde-Rietel 
 
dhr. P. Tummers van Haren( revalidatie) naar de Hofwijck in 
Leeuwarden 
 
Henk Keegstra naar Leeuwarden 
 

Zweins Nieuwe bewoners 
Ziekenhuis 
 
Verhuisd 

Dhr. P.Teitsma en mevr. G.Walsma 
Mevr. H. Idsardi, nu in Keningstate voor revalidatie 
daarna verhuisd de fam. Idsardi naar Froonacker,  Franeker 
Jappie Bruinsma van Bornia Herne naar de Batting, Harlingen 

Boer 
 

Geen mutaties  

Dongjum Overleden 
 
 

Harm Posthumus 
 
 

Ried 
 

  
 

Skingen Geen mutaties  

Schalsum Ziekenhuis 
 

nu weer thuis dhr. Kingma 

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 
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mailto:janoegema@hotmail.com
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mailto:lize.veenstra@outlook.com
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mailto:meinevdwal@outlook.com
mailto:bwijma@zweins-fr.nl
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Kerkdiensten.  

 

26 mei Slappeterp. Dionysiuskerk 
H.A 

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

2 juni Slappeterp. Dionysiuskerk 
 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
 

9 juni Ried: Walburgakerk 
Pinksteren 

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

16 juni Ried: Walburgakerk 
 

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

23 juni Peins.Gertrudiskerk  
 

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

30 juni Dongjum. Donatuskerk 
Afscheid/Intrededienst 
m.m.v. Projectkoor 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
Mevr. A. Stork 
 

7 juli Schalsum. Nikolaaskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte: Binnenlandsdiaconaat 

14 juli Schalsum. Nikolaaskerk 9.30 uur Da. E. Rooseboom 
collecte: Kerkvoogdij 
 

21 juli Dongjum. Donatuskerk 
 

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

28 juli Peins.Gertrudiskerk  
 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
 

4 augustus Peins.Gertrudiskerk  
 

9.30 uur 
 
 

Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Kerkvoogdij 

11 augustus Schalsum. Nikolaaskerk 9.30 uur 
 

Dhr. D. Hutten 
collecte: Werelddiaconaat 

18 augustus Schalsum. Nikolaaskerk 9.30 uur 
 

Dhr. D. Hutten 
 

25 augustus Dongjum. Donatuskerk 
H.A 
 

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

1 september Gemeenteuitje 
 

  

8 september Dongjum. Donatuskerk 
 

9.30 uur Dhr. D. Hutten 
collecte: Kerkvoogdij 

15 september Skingen.Stevenskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte:Zending 
 

22 september Skingen.Stevenskerk 9.30 uur Mevr.C. Akkerboom-Hondema 
 

29 september Boer. Mariakerk 
 

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

6 oktober Boer. Mariakerk 
 

9.30 uur Mevr. A.Stork 
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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“De aarde was nog woest en doods,  
en duisternis lag over de oervloed,  
maar Gods Geest (…………..) over het water.    (zweefde ?)  
 

 
 
Zo begint in de bijbel het verhaal van Gods schepping.  
Het oude en bekende scheppingsverhaal. In de chaos van de oervloed en van een doodse aarde bracht 
God ordening en leven.  
Licht in de duisternis, leven in de dood.   
 
Bekende woorden van Genesis 1, 1-2. Heel bekend en heel herkenbaar. Maar toch eeuwenlang een 
probleem voor alle bijbeluitleggers. Want in het oude hebreeuws  komt er een onbekend woord in voor 
dat maar één keer in de hele bijbel wordt gebruikt. “me ra chè fet.”  
De betekenis van deze hebreeuwse werkwoordvorm was totaal onbekend.  Eeuwenlang ging men er van 
uit dat de geest van God boven het water aanwezig was.  Dus men vertaalde het met “zweven”. En zo 
staat er dan ook in onze Bijbelvertaling “ Gods Geest zweefde over het water”.   
Daar is lang over nagedacht. Maar toch bleef altijd de vraag overeind: wat zou dat ene woordje nu echt 
kunnen betekenen? In 1974 ontdekte een student van de universiteit van Kampen die naast het oude 
hebreeuws ook andere oude semitische talen bestudeerde het beruchte woordje in een ugaritische tekst. 
En nog wel in een duidelijke mooie context.  
Hij las: “zoals een (roof)vogel in de lucht “staat te bidden om toe te slaan” .  
Hetzelfde werkwoord. Nu een duidelijke betekenis.  
Dus niet een passief zweven, maar een actief ingrijpen. Een ingrijpen, zoals een roofvogel, neerduikt om 
een prooi te pakken. Het blijft moeilijk om dit in goed Nederlands te vertalen. Ik doe een poging. “Maar de 
Geest van God stond (als een roofvogel doodstil) in de lucht boven het water klaar om in te grijpen.”  
 

 
 
Om in te grijpen in de chaos van hemel en aarde, van licht en donker, van land en water, van leven en 
dood. Eigenlijk is zo te zien het scheppingsverhaal niets anders als een pinksterverhaal.  
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Gods Geest grijpt in, in mensengeschiedenis.  
Gods Geest brengt scheiding aan tussen dood en leven, tussen 
licht en donker.  
Misschien is het wel aan deze wat lastig uit te leggen Bijbeltekst te 
danken dat Gods Geest heel vaak als een vogel wordt aangeduid. 
Als een roofvogel die neerdaalt, als een duif die vrede brengt, of als 
een adelaar die met vleugels haar jongen opvangt, of als een kloek 
die bescherming biedt onder haar vleugels.  
 
Mijn voorstel om de tekst van het scheppingsverhaal te vertalen 
met “Maar de Geest van God stond (als een roofvogel doodstil) in 
de lucht boven het water klaar om in te grijpen.” is misschien wel mooi, maar toch wel wat erg lang en 
daardoor weer onduidelijk. . 
Misschien is de oude bekende vertaling van “zweven” daarom toch beter.  
Maar dan niet als een passief zweven, maar als een actief ingrijpen.  
Een ingrijpen in mensengeschiedenis.  
Licht brengen in de duisternis, ordening brengen in de chaos, leven brengen in de dood.   
En dat is Pinksteren. Want dat vieren wij met het Pinksterfeest. God grijpt in. Als een vogel vliegt hij onze 
levens binnen. 
Twee iconen (religieuze schilderijen uit de Oost Orthodoxe kerk) Een kerst-icoon  en een pinkster-icoon. 
Beide iconen hangen in mijn studeerkamer. Op beide iconen staat de Geest van God als een vogel 
afgebeeld. Op de kerst-icoon boven aan met een duidelijk witte lijn naar de kribbe waar het Kind ligt. Op 
de pinkster-icoon ook boven aan met een duidelijke gouden lijn naar de tafel waar de 12 discipelen en 
Maria aan zitten.  (Van deze pinkster-icoon een afbeelding in dit blad.) 
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De vogel Gods 
 

Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods, daal neder waar gij wordt verwacht. 
Verschijn lichtengel, in de nacht van onze geest, verward en trots. 
 
Waar Gij niet zijt, is het bestaan, is alle denken, alle doen 
zo leeg en woest, zo doods, als toen Gij, Geest nog niet was uitgegaan. 
 
Er is geen licht dan waar Gij zijt, uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 
geen leven, dan waar Gij het wekt in een gemis dat tot u schreit. 
 
Hoor Heilige Geest, wij roepen U! Kom, wees aanwezig in het Woord; 
Wek onze geest, opdat het hoort, wek ons tot leven, hier en nu. 
 
O Heilige Geest, wij zijn verblijd: Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond, ten teken dat Gij bij ons zijt. 
 
Ad den Besten. (Ld.680) 
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 “Wees kalm te midden van lawaai en haast.”  Ter lezing.  
 
Enkele maanden geleden vonden wij een mooie ingelijste gekalligrafeerde tekst in de kerk van Ried. Een 
stuk proza, beginnend met de woorden “Wees kalm te midden van lawaai en haast”, een tekst, die ooit  
gevonden zou zijn in de Oude St. Pauluskerk te Baltimore in 1692.  
Ineens lag die ingelijste tekst in de kerk van Ried, niemand weet waar deze vandaan is gekomen of wie 
het in Ried heeft neergelegd. De goede gever of geefster dacht waarschijnlijk dit is een mooie tekst om 
op te hangen in een kerk.  
Een tekst om regelmatig te lezen. En in de kerk Ried is vast wel ergens een spijker om dit op te hangen. 
En zo is het gegaan. De tekst van “Wees Kalm” hangt al enkele maanden in de hal van de kerk. 
Regelmatig kijken mensen naar deze tekst. Sommige lezen de tekst hardop voor. Anderen zeggen wat 
een mooi stuk proza, mooi om over te schrijven in het kerkblad.  Dat laatste gebeurt nu.  
Met dank aan de goede gever of geefster. Om een indruk te geven,  citeren wij een eerste gedeelte van 
de tekst. Als u het helemaal wilt lezen, dan kan dat altijd, de tekst hangt ingelijst en wel in de hal van de 
kerk in Ried. 
“Wees kalm te midden van het lawaai en de haast, en bedenk, welk een vrede er in stilte kan heersen. 
Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen.  Zeg je waarheid rustig en 
duidelijk en luister naar anderen: ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen: zij 
belasten de geest. Wanneer je je met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want 
er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan jezelf bent. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als 
van je plannen.”  
 
De tekst eindigt met:  “Wees waarachtig, streef naar geluk.  
Tekst gevonden in de Oude St. Pauluskerk te Baltimore, gedateerd 1692.”  
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Pastoraat. 
 
Sommigen uit ons midden maakten (of maken) heel ingrijpende gebeurtenissen mee. Ingrijpend is wel te 
noemen een verhuizing van de boerderij naar een seniorenflat. Ook een ziekenhuis opname kan heel 
ingrijpend zijn. Ziek zijn in het algemeen, of ook het gevoel van ouderdom kunnen heel bepalend zijn voor 
je doen en laten. Gelukkig mogen wij ervaren, van God en van elkaar, dat wij al die moeilijke en pijnlijke 
zaken in ons leven niet alleen hoeven te doorstaan. God gaat met ons mee, en wij mensen mogen er zijn 
voor elkaar. Ook zijn er mensen in onze gemeente die deze dagen jubilea mochten ervaren, of mochten 
vieren dat zij een zeer hoge leeftijd mochten bereiken. Onze hartelijke felicitaties aan jubilarissen en 
jarigen.  
 
 
 
 

Komen en gaan, gaan en komen.  
 
In 2008 werd ik 65 en ging ik met pensioen.  
Er kwam toen na 12 en een half jaar een eind aan mijn werken als 
predikant in Franeker.  
In 2006 was ik al gevraagd om predikant in Ried-Skingen te zijn, en 
nu dus weer na 12 en een half jaar ga ik weer met pensioen.  
Dit keer volledig. Het is goed.  
 
Met heel veel plezier hebben wij, mijn vrouw en ik, in de kleine 
gemeente van Ried-Skingen mogen werken. De gemeente met de 
acht mooie kerken en met al die lieve en aardige mensen; een 
gemeente die een gastvrij welkom wil zijn voor iedereen die bij haar 
komt binnenlopen; een gemeente die wil luisteren naar de verhalen 
van God en mensen, en dat wil vieren in woord gebed en dienst; 
een gemeente die wil doen naar wat van een christelijke gemeente verwacht wordt: diaconaal dienen 
waar dat mogelijk is.  
 
Nogmaals, met plezier hebben wij 12 en een half jaar hier in Ried-Skingen mogen werken. Heel dankbaar 
ben ik dat Ried-Skingen ons al die jaren heeft verdragen.  
Bovenal ben ik  God dankbaar dat Hij ons in zijn dienst altijd heeft gedragen. De Bijbeltekst, waarmee ik 
in 2006 mijn werk begon in Ried,  luidt:  
“Verschaf mij recht o God, vecht voor mijn zaak.  (….) Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer 
loven, mijn  God die mij ziet en redt.”   
Deze woorden uit psalm 42-43 zijn voor mij altijd de leidraad geweest in mijn werk.  Dat is wat ik altijd, 
met woord en daad, heb willen verkondigen. In een wereld, waarin iedereen te maken heeft met onrecht 
in het klein of in het groot, staan wij niet alleen, maar is het God, die niet alleen rechtspreekt, maar die 
ook voor ons vecht.  Daarom hebben wij goede moed.  Soms gaat dat tegen alles in. Wij mogen weten 
dat God met ons mee gaat. Hij ziet ons en hij redt ons. Met deze tekst wil ik ook weer mijn 
werkzaamheden in de gemeente van Ried-Skingen beëindigen. 
 
Heel blij en gelukkig zijn wij, dat de kerkenraad in Mevr. Ali Stork, kerkelijk werker,  een opvolger 
gevonden heeft. Wij wensen haar met Gods zegen een goede tijd toe in onze “Acht dorpen  van de 
Waadhoeke”. De overdracht van werkzaamheden, Han Dondorp richting Ali Stork, het officiële afscheid 
van Han Dondorp en bevestiging en intrede van Ali Stork zullen plaats vinden op zondag 30 juni in de 
Donatuskerk van Dongjum.  
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Even voorstellen… 
 
 
Vanaf 1 juli a.s. mag ik in uw gemeente werkzaam zijn. Daarom 
lijkt het mij goed om mij alvast via het kerkblad even aan u voor 
te stellen. 
Mijn naam is Ali Stork, 52 jaar en ik woon samen met mijn man 
Gerard in Berltsum. We hebben 3 kinderen. Onze oudste 
dochter Daniëlle Kim is 23 jaar en woont samen met haar vriend 
Johannes in Wier. Onze zoon Ruben Tim is 17 jaar en woont 
nog thuis. Ook onze jongste dochter Elisa Noa van 12, woont 
nog thuis.  
Ik ben geboren en getogen in Oude Bildtzijl. Dus, ik ben een 
echte Bildtker. Mijn ouders wonen nu nog steeds in Oude 
Bildtzijl. Ik ben geboren als 3e kind met nog 3 broers. Toen ik 
Gerard leerde kennen zijn we in Berltsum gaan wonen. 
Inmiddels voel ik me daar ook thuis en heb ik me ook de Friese 
taal eigen gemaakt.  
In 1999 heb ik mijn Theologie opleiding mogen afronden en ben toen als kerkelijk werker begonnen bij de 
kerkelijke gemeenten in Makkinga, vervolgens in Sint Annaparochie, Drachten-Oase, Leeuwarden-
Camminghaburen, Dronryp en Bitgum. Vaak waren dat gecombineerde banen. Op het moment ben ik 
(vanaf 2005) nog steeds werkzaam bij de Protestantse Gemeente Dronryp e.o., waar ik nog steeds met 
heel veel plezier werk. Ik ga dus mijn functie in Dronryp combineren met mijn functie in Ried-Skingen. 
Een hele uitdaging. 
Ik heb er heel veel zin in en hoop dat wij elkaar (u als gemeente en ik als kerkelijk werker) mogen 
inspireren en met elkaar op weg mogen gaan om iets van God te ontdekken.  
Samen met mensen optrekken in het proces van geloven is voor mij altijd een uitdaging geweest, omdat 
elk mens en elke weg weer anders is. Ieder mens gaat zijn eigen weg met al zijn ups en downs. Wat is 
het dan mooi om elkaar tot steun te zijn en met elkaar te zoeken naar hoe en waar God een plekje heeft 
in ieders persoonlijk leven, in de hoop dat we iets van Zijn Geest op het spoor komen. 
Mijn belijdenistekst in 1986 was: 
 
‘Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet, Ik raad u; mijn oog is op u’ (Psalm 32:8). 
 
In dit vertrouwen ga ik beginnen in uw gemeente, wetende dat God met mij is en mij zal leren en 
onderwijzen in de weg die ik mag gaan. 
Ik spreek de hoop uit dat we samen met elkaar iets van Gods liefde mogen uitstralen naar de mensen om 
ons heen en zijn boodschap van heil in woord en daad mogen verkondigen.  
 
Ik hoop u snel te mogen ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ali Stork, kerkelijk werker 
 
 
 
Afscheid Ds. Han Dondorp. Bevestiging en Intrede Past. Ali Stork.  
30 juni Dongjum, Donatuskerk, 9.30 uur.  Het gelegenheidskoortje zal in deze dienst zingen. Watze 
Fokkema treedt hierbij op als dirigent en Anne de Boer zal begeleiden. Geen koffiedrinken voor de dienst, 
deze keer na de dienst. 
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Gemeente uitstapje. 
 
It sil wer heve. Wij gaan weer als gemeente een zondagje op stap. 1 september a.s. Doel van de reis is 
het nieuwe Landbouwmuseum bij Goutum. Het belooft een herkenbare en interessante dag te worden. 
Vooraf uiteraard een lunch; nog niet bekend waar. En afsluitend een vesperviering, ook nog niet bekend 
waar. U krijgt nog verder bericht. 
 

 
 
 
Weet u nog hoe het vorig jaar was? 
Kijk dan op onze website onder het kopje foto’s 
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Op de avond voordat Jezus werd verraden en gevangen genomen, beloofde Hij de apostelen dat Hij hun 
de Heilige Geest zal sturen. Dat gebeurde op wat later Eerste Pinksterdag is gaan heten. De gelovigen 
waren bijeen toen er plotseling het geluid van een grote windvlaag was en ‘vlammen’ zich boven de 
hoofden van de aanwezigen verspreidden, zgn. 'vurige tongen'. De gelovigen werden vervuld met de 
Heilige Geest en begonnen het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen. Daar kwamen veel 
mensen op af. De apostel Petrus hield daarop een lange toespraak waarna ongeveer drieduizend 
mensen zich bij hen aansloten. 
 
1. Vuur 
Pinksteren wordt altijd verbonden met vuur en vurigheid. We lezen hoe er vlammen verschijnen op de 
hoofden van de leerlingen. Teken van de Geest die hen vervult. De kleur in de kerk is rood. Warm, 
feestelijk, hartstochtelijk ook. De kleur van passie. We staan ‘in vuur en vlam’. Het heeft te maken met 
enthousiasme, letterlijk ‘in God zijn’. 
 
Wat zet u in vuur en vlam? 
Lees Handelingen 2: 1-4 
 
2. Duif 
De Geest van God komt in de Bijbel voor als een vogel, een duif. Bij de doop van Jezus daalt een duif 
neer en klinkt een stem: dit is mijn Zoon de geliefde, luister naar Hem. De duif is ook symbool van vrede 
en een nieuw begin: bij Noach keert hij terug naar de ark met een takje in zijn snavel, teken dat de aarde 
weer bewoonbaar wordt. Bij de schepping ‘broedt’ de Geest als een vogel over de chaos: dan komt er 
orde, grond onder de voeten en de mogelijkheid van leven. 
 
Hoe kunt u vandaag de vrede en het leven dienen? 
Lees Genesis 1: 1, 2 en Genesis 8: 11 
 
3. Inspiratie 
Inspiratie, letterlijk in-blazen. Als mensen geïnspireerd raken ervaren ze dat als een geschenk, als iets 
wat hen overkomt. Je kunt het niet organiseren. Inspiratie kan komen via andere mensen, via muziek, via 
teksten, een gedachte of iets wat zomaar in je opkomt, geen idee hoe en waar vandaan. Opeens weet je 
wat je moet zeggen, achteraf sta je zelf verbaasd. Kwam het van Gods Geest? 
 
Wie of wat inspireert u? Kent u de momenten van inspiratie? 
Lees Psalm 51: 12-14 


