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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@gmail.com  
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 22 november 2019. 
 

Mutaties 
 

 
Peins 

 
Nieuwe bewoners 
 
 
 
 
Verhuisd 
 

 
Patrick Zijlstra en Jelly Nynke van Steinvoorn 
Johan Wielinga 
fam. W. van Smeden 
Daniel van de Wetering 
Joop van der Veen 
Gerrit en Paola van Smeden naar Franeker 
 

Zweins Nieuwe bewoners 
 
 
Verhuisd 

fam. Dijkstra, Kingmatille 
fam. v/d Werf 
 
Hendrik en Rens Sytsma 

Boer 
 

Geboren zoon van Harm Herrema en Eelkje Jongbloed 

Dongjum Ziekenhuis 
 
 

Johan Kuiken: nu in Beetsterzwaag voor revalidatie 
 
 

Ried 
 

Geen mutaties 
gekregen 

 
 

Skingen Verhuisd 
Nieuwe bewoners 

fam. Deinum naar Dronrijp 
fam. Lodewijks/Hofstra 

Schalsum Verhuisd 
Nieuwe bewoners 
Geboren 
Overleden 
 

dhr. A van Hurk 
Dineke Knelange en Rob Niemel 
Meike: dochter van Anke en Sipke Akkerman 
Dhr. C.Sytsma 

Slappeterp Ziekenhuis 
Verhuisd 
Nieuwe bewoners 

mevr. T.Kodde, is nu weer thuis 
mevr. Ruarus 
fam. R. Miedema 

 
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@gmail.com
mailto:aheslinga@tele2.nl
mailto:meinevdwal@outlook.com
mailto:bwijma@zweins-fr.nl
mailto:j.doevendans@hetnet.nl
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Kerkdiensten.  

 

25 augustus Dongjum. Donatuskerk 
H.A 

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

1 september Gemeenteuitje 
 

 Mevr. A. Stork 

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: Kerken Israel  

13 oktober Slappeterp. Dionysiuskerk 9.30 uur Mevr.C. Akkerboom-Hondema 
collecte: Werelddiaconaat 
 

20 oktober Slappeterp. Dionysiuskerk 9.30 uur Drs. J.L.de Haan 
collecte: Kerkvoogdij 

27 oktober Ried. Walburgakerk 9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
 

3 november 
 

Ried. Walburgakerk 
m.m.v. Koor uit Welsrijp 

9.30 uur 
 
 

Mevr. A. Stork 
collecte: Najaarszending 

10 november Dongjum. Donatuskerk 
 

9.30 uur 
 

Dhr. P.Vermaat 
collecte: Dorpskerken 

17 november Dongjum. Donatuskerk 
 

9.30 uur 
 

Mevr. Adema 
collecte: Kerkvoogdij 
 

24 november Zweins. Reginakerk 
Eewigheidszondag 
m.m.v. Gelegenheidskoor 

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

1 december Zweins. Reginakerk 
H.A 

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

8 december Slappeterp. Dionysiuskerk 9.30 uur Dhr. D. Hutten 
collecte: Kerk in actie: 
Kerstcampagne 

15 december Slappeterp. Dionysiuskerk 9.30 uur Dhr. v/d Schoot 
collecte:Kerkvoogdij 
 

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

25 december Skingen.Stevenskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte: Kinderen in de Knel 
 

29 december Ried. Walburgakerk 9.30 uur Ds. R.Wind 
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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Meditatie 

Psalm 139  
Voor de koorleider. Van David, een psalm. 
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 
u weet het als ik zit of sta, 
u doorziet van verre mijn gedachten. 
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, 
met al mijn wegen bent u vertrouwd. 
Geen woord ligt op mijn tong, 
of u, HEER, kent het ten volle. 
U omsluit mij, van achter en van voren, 
u legt uw hand op mij. 
Wonderlijk zoals u mij kent, 
het gaat mijn begrip te boven. 
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, 
hoe aan uw blikken ontkomen? 
Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, 
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. 
Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, 
al ging ik wonen voorbij de verste zee, 
ook daar zou uw hand mij leiden, 
zou uw rechterhand mij vasthouden. 

 
 
In de zomervakantieperiode lezen we thuis aan tafel meestal uit een vakantieleesrooster. Die is ook 
handig mee te nemen als we op vakantie gaan, het heeft weinig ruimte nodig en past gemakkelijk in een 
handtas.  
Deze zomer begon ons leesrooster met psalm 139. Drie dagen over psalm 139 mijmeren, want het 
leesrooster gaf voor elke dag een ander vorm aan om met deze psalm bezig te zijn. Bij dag 1 stond een 
levenservaring van iemand, dag 2 gaf uitleg over de psalm en een wetenswaardigheidje. Dag 3 gaf een 
aantal bezinningsvragen om over na te denken en toe te passen in het persoonlijk dagelijkse leven. 
       j  z ’                            ,          j                                      N           b j 
mij, maar ook bij de kinderen. 
 
Voor mij sprongen de woorden van vers 8 er uit: 

“Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,  
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.” 

En ook voor onze jongste dochter Elisa Noa (12 jaar) bracht dat de vraag naar boven: Hoe kan dat nou? 
Is God ook in het dodenrijk? God is toch in de hemel?  
Voor onze zoon Ruben Tim (17 jaar) viel op dat God altijd en overal aanwezig is en dat riep bij hem de 
vraag op ‘Wil ik dat wel? Heb ik dan nergens meer een privéplekje?’ 
 
Psalm 139 is een psalm die veel mensen aanspreekt, vroeger, maar ook vandaag de dag.  
Niemand kent je ten diepste, dan alleen God. Niemand wil zo aanwezig zijn in je leven, dan alleen God. 
Zo heeft mijns inziens de dichter van deze psalm het ervaren.  
En dat geeft hem vreugde en doet hem zingen van plezier.  
 
De dichter vertegenwoordigt in deze psalm het wereld- en het godsbeeld van die tijd. Een tijd waarin de 
hemel gezien werd als een plek om naar toe te klimmen en het dodenrijk als een plek onder onze aarde. 
God is volgens hem zowel in de hemel als in het dodenrijk. En God is ook daar waar het eerste 
morgenlicht opkomt en daar waar de zon in de zee ondergaat. En bij al deze plekken, zegt de dichter: ‘U 
legt uw hand op mij’ en: ‘ook daar zou uw hand mij leiden’.  
 
Bij mij komt dat niet bedreigend over, maar vertrouwd. Voor Ruben Tim hadden de woorden van deze 
psalm iets beangstigends over zich. Gods ogen die je nauwlettend in de gaten houden wat je doet. Het is 
mogelijk dat je het gevoel hebt dat God zo in je leven aanwezig is, als een soort strenge man of vrouw die 
op je toekijkt of je iets verkeerds doet en je, zodra je iets verkeerds doet, terecht wijst. God kan inderdaad 
              j          j        , z       ‘H ,  u              ’   
Maar dat is niet de bedoeling van wat de dichter ons hier wil vertellen. Hier zingt hij over Gods nabijheid, 
als iemand die een hand om je heen en op je schouder legt. Het is een teken van zijn liefde. Gods hand 
leidt mij en u, zijn hand houdt ons vast.  
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D                        ,                ,          ‘       u               , samen slaan we ons er door 
    ’                     z             j                  ; ‘lag ik neer in het dodenrijk -  U bent daar’, 
want juist ook dáár hebben we God nodig.  
                                 j            ‘       j ’ -en dan bedoel ik dat in de breedste zin van het 
woord- dan hebben we God nodig. In de eerste plaats als we te maken krijgen met de dood zelf.  
 
 

 
 
Hoe vaak heb ik niet afscheidsdiensten mogen leiden, waarin ik mocht verkondigen dat God de hand van 
de overledene vasthoudt en dwars door de dood heen leidt naar het Eeuwige licht, naar de plek waar het 
morgenlicht opkomt.  
En in de tweede plaats staat voor mij het dodenrijk ook voor oorlogen, ruzies, voor ziekte, zorgen en 
verdriet in het groot en in het klein, in ieders persoonlijk leven.  
L      z         ,             z      ,           ‘Ik geloof niet in de hel als iets nà dit aardse leven. Een 
paar weken terug was ik zó ziek, tóen leefde ik in de hel’. 
En als je dan mag weten en ervaren dat er Eén is die jou kent en je tot op de bodem van je hart begrijpt, 
die jou herkent aan je voetstap en zijn hand op jou legt, dan mag je je gezegend weten door Hem die jou 
heeft gemaakt en je in de buik van je moeder heeft gevormd. ‘Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn 
begrip te boven.’ 
 
 

Pastoralia 
 
Als u dit leest ben ik al een poosje bezig met bezoekwerk in de gemeente. Met een aantal mensen heb ik 
kennis mogen maken. Maar er liggen nog veel bezoekjes op mij te wachten. Een willekeur van adressen 
ligt voor mij en ik zal zo langzamerhand proberen u te bezoeken. Mocht het u te lang duren, aarzel dan 
niet, maar pak de telefoon en bel, app of mail mij voor een afspraak (0622620317; alistork@zonnet.nl). 

Ook als er in uw persoonlijk leven iets verdrietigs gebeurt, mag u gerust contact met mij opnemen. 
Samen gemeente-zijn lukt alleen als we het ook samen doen. 
Ook ben ik nog niet op de hoogte van al het wel en wee in de gemeente, maar er zullen ongetwijfeld 
zorgen, ziekte, eenzaamheid en verdriet in onze gemeente zijn. Wij wensen alle mensen die hiermee te 
maken hebben heel veel sterkte en bidden met hen om kracht en Gods nabijheid.  
Met de mensen die hun een verjaardag, huwelijksjubilea of andere blijde gebeurtenis mochten vieren zijn 
we dankbaar dat zij dit mochten meemaken. Met hen danken we God voor deze zegeningen.  
 
  

mailto:alistork@zonnet.nl
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Gebed voor onderweg 
 
Op pad zijn met U, Schepper God, 
is op pad zijn in Uw wereld,  
vol wonderen en zó mooi. 
In horizon en zee de eeuwigheid vermoeden,  
en onder mij de aarde en de rots. 
Op pad zijn met U, Christus Jezus,  
is op pad zijn met uw vrienden, 
elkaar ontmoeten, samen verder gaan, 
en op het kruispunt afscheid nemen,  
wetend dat U met ons allen bent. 
Op pad zijn met U, Heilige Geest, 
is op pad zijn met de wind, 
is dansen op onstuimige muziek 
en dan zo uw lied zingen,  
dat anderen het kunnen horen. (Chris Polhill) 
 
 

Activiteiten nieuwe seizoen 
 

Oecumenische gesprekskring  
 
Sinds een paar jaar is er een oecumenische gesprekskring actief in de regio van de protestantse 
gemeenten Berltsum, Bitgum e.o., Menaam en Dronryp, inclusief de RK-parochie. Het leek mij leuk 
om deze regio uit te breiden met de protestantse gemeente van Ried-Skingen. 
We komen één keer in de maand op donderdagmiddag bij elkaar van 14.00 u. tot 15.30 u.  
 
Op 12 september is de eerste bijeenkomst en we gaan dit seizoen per bijeenkomst één onderwerp 
bespreken. De volgende onderwerpen kunnen, onder andere, aan de orde komen: verhalen van hoop, 
bidden, God als vader en moeder, de Heilige Geest, bijbelverhalen, spiritualiteit. 
De eerste bijeenkomst is op donderdag 12 september, om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te 
Bitgummole. 
Wilt u graag met ons meedoen? Dan kunt u zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse 
Gemeente Ried-Skingen, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317. 
De volgende middagen staan reeds voor het nieuwe seizoen ingepland: de donderdagen 12 september 
2019, 10 oktober 2019, 21 november 2019, 12 december 2019, 9 januari 2020, 13 februari 2020, 12 
maart 2020 om 14.00 u. in De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole.  
 

Stap voor Stap-wandeling 
 
Een aantal jaren worden er door onze buurgemeenten Bitgum/Bitgummole/Marsum/Ingelum, Menaam, 
Dronryp en Berltsum, Stap-voor-Stap-wandelingen georganiseerd. Deze wandelingen hebben een 
meditatief karakter en vinden plaatsen op een zondagmiddag in de 
maanden oktober en maart/april. We hebben al in verschillende plaatsen 
gewandeld: te weten: Stiens, Jorwert, Hallum, Sexbierum, Koarnjum, enz., 
en natuurlijk ook in de eigen dorpen.  
De wandelingen beginnen we met een kort middaggebed in de kerk waar we 
te gast zijn en in het dorp waar de wandeling plaats zal vinden. Al 
wandelend willen we dan vervolgens met elkaar van gedachten wisselen 
over een bepaald thema en/of bijbeltekst. Na de wandeling van ongeveer 5 
km. is er tijd en ruimte om met elkaar koffie of thee te drinken en ervaringen 
uit te wisselen over het samen kerk zijn.  
 
Lijkt het u wat om eens mee te wandelen, dan kunt u zich opgeven bij Ali 
Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Ried-Skingen, 
alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317. 
De volgende data zijn reeds ingepland voor de wandelingen: de 
najaarswandeling is op zondag 13 oktober 2019 om 14.00 u. (in Ried)  en de 
voorjaarswandeling op zondag 29 maart 2020 (plaats volgt nog). 

 

mailto:alistork@zonnet.nl
mailto:alistork@zonnet.nl
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Diaconie 

De diaconie van onze gemeente heeft zich aangesloten bij het IDO Waadhoeke. 
IDO staat voor Interkerkelijk Diaconaal Overleg. Diaconieën uit allerlei kerken in de Waadhoeke proberen 
samen te werken om hun taak (omzien naar mensen in problemen) beter vorm te geven. 
Afgelopen seizoen hebben we meerdere lezingen gehad, onder andere van het Gebiedsteam, 
Schuldhulpmaatjes Project, over eenzaamheid en van St.Present. 

Die laatste groep was ons onbekend en daarom hierbij wat informatie. 

St.Present werkt met diverse kerken samen.  Ze willen een brug slaan tussen mensen die iets hebben te 
bieden en mensen die daarmee geholpen zijn en zo een beweging op gang brengen waarbij steeds meer 
mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Bij hen kun je je als vrijwilliger (of 
vrijwilligersgroep) aanmelden om 1 dagdeel of 1 dag je in te zetten voor mensen die te maken hebben 
met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Je kunt hierbij denken aan helpen 
verhuizen, schoonmaken van een huis, opknappen van een tuin of koken. Als je je als vrijwilliger(sgroep) 
aanmeldt zoekt St.Present daar een project bij wat aansluit op wat je kunt doen. Voor meer informatie en 
aanmelding: www.presentnoordwestfriesland.nl  
 
 

Hekwerk Skingen. 
 
Op het voorblad van het vorige kerkblad stond een oude foto met een woning op de plaats van de huidige 
parkeerplaatsen. Ook was het oude hekwerk duidelijk te zien. 
De woning is verdwenen en er is toentertijd een nieuwe indeling gemaakt met een nieuwe plaats voor het 
hekwerk. Hoe dit hekwerk er uit gezien heeft weet ik niet. Het was voor de tijd dat ik actief bij de kerk be-
trokken ben geraakt. 
Het was de periode van de kerkvoogden, Klaas Dokter en Frans Idsinga.  
Wel heb ik gehoord dat het hekwerk er verwaarloosd en kapot uitzag. Geen fraai dorpsgezicht dus. 
Vanuit het dorp heeft dorpsbelang Skingen-Slappeterp er in de persoon van Tjerk Kingma van Kingme-
taal, Franeker, ervoor gezorgd dat het hek opgeknapt werd en opnieuw gespoten is.  
Daarna kwam het in de werkplaats te staan waar het door de jaren heen een dikke laag stof verzamelde. 
Het had er alle schijn van dat het hek jaren in de vergetelheid was geraakt maar niets is minder  waar. 
Het hek om het kerkhof van Skingen was een steeds weerkerend punt op de agenda van de Dorpsbelang 
               “W                                                           ?” N  uu   j              -
plaatst worden maar wanneer zal dat dan moeten? Eerst maar eens wachten tot de renovatie van de 
Buorren klaar is. Door deze renovatie en vernieuwing van het wegdek heeft het dorp een veel dorpser en 
vriendelijker uitstraling gekregen. 
Nu het hekwerk nog. En dat heeft dorpsbelang aangepakt door een commissie te benoemen. Die heeft 
het voortvarend aangepakt zodat het hek het afgelopen voorjaar is herplaatst. 
U kunt het op de foto bewonderen, maar natuurlijk ook in het echt , want het is de moeite waard! 
Het gerestaureerde hekwerk is nog wat te kort , maar misschien wordt dit in samenwerking nog aange-
pakt. 
Wij als kerkgemeenschap en u als dorpsgemeenschap zijn erg blij dat het hekwerk er weer staat en dat 
het een passende functie heeft in het huidige dorpsgezicht. 
Allen die aan de totstandkoming hiervan hebben meegewerkt willen wij hartelijk bedanken. 

 

 

http://www.presentnoordwestfriesland.nl/
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Niemand komt zomaar binnen deze morgen. Voor de deur van de Dongjumer Sint Donatuskerk staar 
dominee Han Dondorp zelf de kerkgangers op te wachten, als de vader uit de gelijkenis zijn verloren 
z     “W         u        ”,          j       j       b        z c   z     

Het is zijn laatste dienst als predikant van de Protestantse Gemeente Ried-Skingen, die acht dorpen met 
evenzoveel kerkgebouwen omvat. De afgelopen 12,5 jaar was hij hier parttime werkzaam, in het begin 
nog naast zijn werk in Franeker, vanaf 2008 als emeritus predikant. Nu gaat hij weer met pensioen, en dit 
keer volledig, zo schreef hij in het kerkblad. 

Zonder herder hoeven de circa vijftig kerkleden het niet lang te stellen, want in deze afscheidsdienst vindt 
tegelijk de bevestiging en intrede plaats van kerkelijk werker Ali Stork uit Berltsum. Zij neemt als hbo-
theoloog, eveneens parttime, de meeste taken van Dondorp over. 

De stola van de dominee en het antependium op deze zondag Dominus Fortitudo plebus suae (De Heer 
is de sterkte van zijn volk) zijn daarom rood, evenals het jurkje en de nagels van de kerkelijk werker, of 
zijn die roze? 
Bij zijn bevestiging, bijna 43 jaar geleden in de Koepelkerk in Veenhuizen, stond  
Psalm 43 – ‘D     j   c  ’ – centraal, zo vertelt dominee Dondorp in zijn preek. 
“D            u         b   u    ”  
 
De lezingen gaan over de profeet Elia die Elisa als zijn opvolger aanwijst en over Jezus die mensen 
oproept hem te volgen. Het volgen van Jezus is geen eenvoudige weg, waarschuwt de predikant. Maar 
het is wel de weg naar de toekomst. Het is de weg van het onrecht naar het recht, van de diepte naar de 
hoogte, van het donker naar het licht. 
En wie volgt wie eigenlijk, zo vraagt hij zich af, met een verwijzing de boten die elfsteden zwemmer 
Maarten van der Weijden in het water omringden. 
“H      c        ,        j            j  z   ”,                j P     3  
“       j             z                 ,     b j               j      z               c       j    ”  

 
Dan volgt zijn laatste taak deze morgen; de bevestiging van zijn opvolger. 
“N      j       ,          H           j  z j      u     ” z                         j        
En als de ouderling hem heft bedankt, spreekt hij nog eenmaal de zegen uit over de gemeente en 
overhandigt hij het licht – in de vorm van de paaskaars – symbolisch aan Stork. 
Zij neemt de dienst over en kondigt de collecte aan, die bestemd is voor de Maarten van der Weijden 
Foundation. 
Het slotlied is de Bildtse Psalm als speciaal welkom voor de op het Bildt geboren en getogen kerkelijk 
werker          jz       “D                       ” z                   
Laat ons, soa’t wij hier leve in ’t dorp of lans de dyk ons jaren niet fergrieme mar brûkke foor jou Ryk. 
 
PALINE VAN KEMPEN 
 
Plaats: Dongjum, Sint Donatuskerk. 
Gebeurtenis: afscheid Han Dondorp als predikant, bevestiging Ali Stork als kerkelijk werker. 
Medewerking: predikant Han Dondorp, pastor Ali Stork, organist Anne de Boer, gelegenheidskoor onder 
leiding van Watze Fokkema. 
Belangstelling: circa 80 mensen 

Volgen wij Jezus of volgt Jezus ons ? 
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Komen en gaan. 
 
Een woord van dank. Vanaf december 2006  tot en met juni 2019 mocht ik als predikant aan de 
gemeente Ried Skingen verbonden zijn.  Een lange periode van 12 en een half jaar.  Een periode waarin 
mijn vrouw en ik samen met u veel lief en leed hebben mogen delen. Wij mogen terug zien op een hele 
mooie tijd waarin wij mochten samenwerken met aardige mensen met wie wij ons in geloof, hoop en 
liefde verbonden wisten. Wij mochten veel hoogtepunten beleven, gespreksavonden, bepaalde 
kerkdiensten, gemeente uitstapjes etc. Ook enkele dieptepunten, enkele uitvaarten die ik mocht leiden 
die mij diep door mijn ziel sneden. In dit alles wisten wij ons met u allen verbonden en gedragen.  
Daarvoor onze dank. 
Een bijzonder woord van dank voor het afscheid dat u voor ons had voorbereid. Een afscheidsdienst die 
tegelijkertijd een intrededienst was voor mijn opvolgster. Vrolijk en ontspannen, mooie muziek en 
gelovige woorden. Het was een afscheidsdienst zonder afscheid. Wij blijven, ook als gepensioneerden, in 
Franeker wonen. En zolang de gezondheid het toe laat, hoop ik ook in de toekomst nog regelmatig te 
komen preken.  
Rest mij nog om blijdschap uit te spreken dat in Ali Stork een fijne opvolgster is gevonden. 
 Wij wensen haar alle goeds en zegen toe als pastor in Ried Skingen.  
Mede namens Annemarie, 
Han Dondorp 
 
 

De komende ……………………………. en ………………………………. de gaande  
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Gemeente uitstapje zondag 1 september  
 
Vertrek om 11.15 uur vanaf de parkeerplaats 
bij de Walburgakerk in Ried. 
 
We lunchen bij Theetuin ‘de Tsjettel’ in Winsum 
 
’                         c   b j      
Fries Landbouwmuseum in Goutum 
 
Als afsluiting een vesper in de kerk van Oosterlittens  
waarin pastor Ali Stork voor zal gaan. 
 
Graag opgave bij de diakenen: 
Lize tel 0517 269592 
Geertje tel.0518 451590 
Annemarie tel.0642814458 
Of op de intekenlijst in de kerk 
 

Eigenbijdrage van het uitstapje: 10 euro per persoon. 
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Woorden ter overweging. 
 
Overgenomen uit de liturgie van de dienst op 18 augustus in de kerk van Schalsum. 
Voorganger in die dienst was dhr. Dinand Hutten. 
 
 

Geloofsbelijdenis 

 

Ik geloof in Hem die heet: ‘Ik zal er zijn voor allen, niemand uitgesloten’. Hij is de 

kern, de bron van onze liefde voor elkaar. 

Ik geloof in Jezus, het levende verzet tegen iedere uitsluiting. 

In Hem heeft onze God handen en voeten gekregen. 

In Hem is zijn naam werkelijkheid geworden. 

Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd maar dat Hij elke dag opnieuw 

verrijst in mensen die vandaag zijn liefde met achtergestelden en verdrukte 

mensen belichamen. 

Ik geloof in zijn Geest, die ook vandaag mensen bezielt en aanzet om zijn manier 

van leven tot de hunne te maken, en de weg te gaan van breken en delen, van 

goedheid en verbondenheid, van recht en vrede, altijd weer ten bate van de 

minsten. 

Ik geloof in Hem die heet: ‘Ik zal er zijn voor u’, Amen 
 
 
 

We danken God  

 

Danken wij God zijn voor onze wereld  

waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis. 

Danken wij Hem voor het licht van zon, maan en sterren, voor de pracht van 

bloemen en planten, voor het wisselen van de seizoenen en voor alle leven hier op 

aarde 
 

Danken wij God voor zijn Zoon, die hij ons heeft geschonken om ons de werkelijke 

waarden van het leven kenbaar te maken en om ons de weg te tonen naar zijn 

komende Rijk.  
 

Danken wij God voor alle mensen die zich met hart en ziel inzetten voor het geluk 

en het welzijn van medemensen, voor de verdere uitbouw van zijn schepping, voor 

het blijven uitdragen van zijn boodschap, voor een wereld van vrede, zonder haat of 

tweedracht. 
 

Danken wij God voor zoveel kleine dingen: de glimlach van een kind, een onverwacht 

teken van liefde, een luisterend oor, voor een gebaar van troost, een woord van 

dank, en het warme gevoel bij intens geluk. 
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