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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 

 
Banknummer diaconie: NL70 RABO 0320.4617.69 
Banknummer kerkvoogdij: NL89 RABO 0320.4617.18 
 

Kerkenraadsvergadering: in elke derde week van de maand 
 

Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 8 maart 2020 
 

Mutaties 
 

Peins Ziekenhuis 
 
 
Verhuisd 
Overleden 

dhr. H. Vollema, nu weer thuis 
Rebecca Draaisma,ook weer thuis 
Teake Brouwer, weer thuis uit Zwolle 
Lolke Dijkstra naar Tzum 
dhr. Tummers 

Zweins Geboren 
 

dochter bij de fam. v/d Werf 
 

Boer 
 

Ziekenhuis 
 

dhr. P. Spek, nu weer thuis 

Dongjum Verhuisd 
Ziekenhuis 
 
Nieuwe bewoners 

dhr. C..Ladenius naar Witmarsum 
dhr. Y. van Sloten, nu weer thuis. 
mevr. A. Huizing, ook weer thuis 
dhr. M. de Vries en mevr. A. Merode 

Ried 
 

Geen mutaties   

Skingen Verhuisd 
 
Overleden 

fam. Doorn 
 
dhr. Paul Hendrik 

Schalsum Nieuwe bewoners 
 

fam. de Boer 
fam. Idsinga/Vietor 

Slappeterp Ziekenhuis 
 

mevr. T.Kodde, nu weer thuis 
mevr. P. Vermaat, ook weer thuis 

 
 
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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Kerkdiensten.  

 

1 december Zweins. Reginakerk 
H.A  Eerste Advent 
m.m.v. Postma/Kwant, orgel en 
fluit 

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

8 december Slappeterp. Dionysiuskerk 
 

9.30 uur Dhr. D. Hutten 
collecte: Kerk in actie: 
Kerstcampagne: Geef Licht 

15 december Slappeterp. Dionysiuskerk 
 

9.30 uur Dhr. v/d Schoot 
collecte:Kerkvoogdij 

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

25 december Skingen.Stevenskerk. 
Kerst 
m.m.v. Bert Weissink op Hobo 

9.30 uur Mevr. A. Stork 
 
collecte: Kinderen in de Knel 

29 december Ried. Walburgakerk 9.30 uur Ds. R. Wind 
collecte: Kerkvoogdij 
 

5 januari 2020 Ried. Walburgakerk 9.30 uur Drs. P. Vermaat 
collecte: Kerkvoogdij 
 

12 januari Dongjum. Donatuskerk 
 

9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte: Kerkvoogdij 
 

19 januari Dongjum. Donatuskerk 
 

9.30 uur Drs. J.L.de Haan 
collecte: Missionair Werk 

26 januari Slappeterp. Dionysiuskerk 
 

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

2 februari Slappeterp. Dionysiuskerk 
m.m.v. Francesco, zang en 
gitaar 

9.30 uur 
 
 

Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Werelddiaconaat 

9 februari Zweins. Reginakerk 
 

9.30 uur 
 

Mevr. A. Stork 
collecte: Catechese en Educatie 

16 februari Zweins. Reginakerk 
 

9.30 uur 
 

Mevr. M. Gort-Terpstra 
collecte: Werelddiaconaat 

23 februari Boer. Mariakerk 9.30 uur Mevr.C. Akkerboom-Hondema 
collecte: Binnenlandsdiaconaat 

1 maart Boer. Mariakerk 
H.A. 

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

8 maart Skingen.Stevenskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte: Missionair Werk 

15 maart Skingen.Stevenskerk 9.30 uur Mevr. Aardema 
collecte: Noodhulp 

22 maart Ried. Walburgakerk 9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte: Binnenlandsdiaconaat 

29 maart Ried. Walburgakerk 
 

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

5 april Skingen.Stevenskerk 9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Jeugdwerk 

 
Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te 
drinken 
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Meditatie 
 
Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in be-
zit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen.  

Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde.  
Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten omdat hij uitzag 
naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd.  
(Hebreeën 11:8-10) 
 
Voor de kinderen, en misschien ook wel voor veel volwassenen, is het een spannende periode. Sinter-
klaas is in ons land en we leven toe naar pakjesavond.  

 
…’t Heerlijk avondje is gekomen 

’t avondje van Sinterklaas. 
Vol verwachting klopt ons hart 

Wie de koek krijgt, wie de gard… 
 

Gezelligheid staat centraal en natuurlijk ook de cadeautjes en pepernoten. 
 
Ook Abraham ziet naar iets uit. Al zijn het geen cadeautjes en pepernoten.  
Hij verwacht een stad met fundamenten die door God zelf ontworpen en gebouwd is.  
Nee, hij verwacht geen materiële dingen, maar een ‘hemelse stad’.  
Hij verwacht dat God zijn belofte, die Hij hem -en daarmee ook aan zijn erfgenamen- ooit heeft gegeven 
waar zal maken. Daar blijft hij in geloven.  
Abraham wordt geroepen en gaat gehoorzaam op weg, omdat hij God op zijn woord gelooft.  
Zo gaat hij op doorreis door het leven, op weg naar het land dat hem beloofd was, maar…  
zo staat er dan: hem nog niet toebehoorde.  
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En later staat er in vers 13:  
 

Zij allen zijn in geloof gestorven;  
wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden,  

ze hebben slechts een glimp ervan begroet,… 
 
 

Waarop Abraham en zijn erfgenamen hopen, hebben ze tijdens hun leven niet gekregen, maar ze blijven 
volharden in het geloof. Ze geloven dat het eenmaal zal komen. 
Zo zijn ook wij op doorreis door het leven met de belofte van God dat er eens een stad gebouwd zal wor-
den, mèt fundamenten èn door God zelf ontworpen en gebouwd. 
Als erfgenamen in het geloof mogen ook wij hier naar uitzien, we mogen het blijven verwachten, met 
kloppend hart. Al zien we er nog niets van, eens zal Gods belofte waarheid worden. En als we onze ogen 
goed wijd open houden dan kunnen wij een glimp ervan opvangen.  
Met Kerst tipt God al een klein beetje van de sluier op.  
Door het kindje Jezus wordt al een begin gemaakt met de bouw van een nieuwe stad.   
 

 
 
Laten we in deze adventsperiode en daarnà blijven uitzien naar Gods belofte.  
Vol verwachting klopt ons hart… 

En allen die geloven 
Zijn Abrahams geslacht, 
Geboren uit den hoge, 
Getogen uit de nacht. 

De stad die zij verbeiden 
Die staat in wit en goud 

Aan ’t einde van de tijden 
Voor iedereen gebouwd.  

(Lied 803:6) 
 
 

Kerst 2019 ‘Buitengewoon gewoon’ 
 
Op 25 december vieren we weer ons kerstfeest. Dit jaar in de Stevenskerk in Skingen. Het thema van de 
dienst is: ‘Buitengewoon gewoon’. 
We vieren de geboorte van het kindje Jezus.  
Opnieuw mogen we horen dat God in ons midden is komen wonen en dat Hij voor ons het heil heeft ge-
bracht. Een buitengewone boodschap tijdens het jaarlijks gewone kerstfeest.  
Maar een boodschap die voor iedereen bestemd is. 
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Lied 486 
 
Midden in de winternacht,  
ging de hemel open.  
Die ons heil der wereld bracht,  
antwoord op ons hopen  
 
 
Zie daar staat de morgenster,  
stralend in het duister  
Want de dag is niet meer ver,  
bode van de luister  
 
 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
 
Bert Weissink en Anne de Boer zullen de dienst muzikaal omlijsten. Het belooft een bijzondere dienst te 
worden.  
 

 
Kerstgedicht ‘In het licht van december’ 
 

lopend in decemberlicht  
door haar zilverglans verblind  
voel ik me opnieuw weer kind,  
doe verrast mijn ogen dicht  
  
zoek ik eventjes bewust  
in de drukte van een tijd  
naar Uw hand, Heer, die me leidt  
naar die stille kalme rust  
  
hoe zal Kerstfeest zijn dit jaar  
flitst het schrijnend door me heen,  
voor het allereerst alleen,  
niet meer samen met elkaar  
  
schuldig schud ik met mijn hoofd  
‘k hef het op en kijk omhoog  
speurend langs de hemelboog  
lijkt het of het zonlicht dooft  
  
ach, wat zit ik nu te zeuren  
want ik weet toch van die nacht  
van dat Licht dat werd gebracht  
van dat wonderlijk gebeuren  
  
dat God juist voor deze pijn  
al Zijn liefde heeft gegeven  
om met Hem te mogen leven  
daar waar altijd Licht zal zijn  
  
lopend door decemberlicht  

Rembrandt…… de meester van het licht. in Zijn stralend aangezicht 
            Geboorte van Christus   
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Pastoralia 
 
Tijdens de bezoekjes die ik afleg, krijg ik vaak de vraag te horen hoe men mij moet noemen: dominee, 
mevrouw Stork, u of jij, … En tsja… kerkelijk werker of pastor, dat klinkt ook niet zo. Mijn voorkeur gaat 
uit naar ‘jij’ en ‘Ali’. Bij dat laatste moet ik altijd denken aan de woorden die bij de doop worden uitgespro-
ken: 'De naam die zij gekregen heeft van haar ouders en waarmee zij zich gekend mag weten bij God en 
mensen'. Gewoon ‘Ali’ en ‘jij’, dus, want met mijn naam: Ali, mag ik mij gekend weten bij u én bij God. 
Ik hoop dat ik het u zo iets gemakkelijker heb gemaakt. 
 
Over namen gesproken: in deze rubriek zijn we heel bescheiden met het noemen van namen. Maar dat 
betekent niet dat er geen ziekte en zorg is in de gemeente, integendeel. 
Er zijn mensen die ernstig ziek zijn, mensen die een korte tijd in het MCL moesten verblijven wegens een 
operatie of behandeling. Ook zijn er onder ons mensen die eenzaam zijn en verdriet hebben. Wij wensen 
alle mensen die hiermee te maken hebben heel veel sterkte en bidden met hen om kracht en Gods nabij-
heid.  
Maar natuurlijk zijn er ook blijde gebeurtenissen. 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.  
Mocht u graag willen dan ik eens bij u langs kom, aarzel dan niet, maar pak de telefoon en bel, app of 
mail mij voor een afspraak (0518462009; 0622620317; alistork@zonnet.nl). Ook als er in uw persoonlijk 
leven iets verdrietigs of vreugdevols gebeurt, mag u gerust contact met mij opnemen. 
 

Activiteiten 
 
Oecumenische gesprekskring  
De oecumenische gespreksgroep is al een aantal keren bij elkaar geweest. Ook een paar leden van onze 
gemeente hebben zich bij deze groep gevoegd. Fijn om ook op deze manier met elkaar gemeente te zijn. 
Gemeente-zijn reikt verder dan onze eigen kerkmuren. Het is mooi om ook regionaal met elkaar van ge-
dachten te wisselen over geloofsthema’s. Zo worden we met elkaar verbonden door ons geloof en komen 
we dichter bij elkaar te staan. 
 
De eerste bijeenkomst hebben we een artikel van Margriet van der Kooi-Dijkstra besproken over ‘God als 
Vader, ook als Moeder?’ De mens kan alleen over God spreken in menselijke beelden, woorden en erva-
ringen. Daarmee doen we geen recht aan God, omdat onze beelden, woorden en ervaringen altijd tekort 
schieten. Maar zonder onze menselijke beelden, woorden en ervaringen kunnen we ook geen woord zeg-
gen over God. Er zijn mensen die geloven in ‘Iets’, ‘Iets hogers’, ‘een Kracht’, anderen noemen namen 
als ‘Onnoembare’, ‘Onuitsprekelijke’ , ‘Eeuwige’, ‘Barmhartige’, ‘Vader’, ‘Moeder’. Maar hoe we ook per-
soonlijk over God spreken, we doen God er altijd tekort mee. God is altijd méér en anders dan wij in onze 
menselijke beelden, woorden en ervaringen kunnen uitspreken.  
 
De tweede bijeenkomst hebben we ‘het verhaal van Dirk’ besproken. Dirk van 72 jaar vertelt in zijn ver-
haal over hoe zijn geloofsontwikkeling is gegaan en welke bijdrage de verschillende kerkgemeenschap-
pen daarin gehad hebben. 
 
De derde bijeenkomst hebben we gesproken over ‘Brief aan God’. In zijn boekje ‘Brieven aan God en an-
deren’, schrijft Paul van Vliet, nu 84 jaar en reeds gestopt met zijn werk als cabaretier, een brief aan God. 
Daarin beschrijft hij heel open en eerlijk over hoe God in zijn leven aanwezig en afwezig was en hoe hij 
nu op oudere leeftijd weer opnieuw bezig is met God.  
 
De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 12 december a.s. om 14.00 u. in de Molewjuk, van 
Aismawei 19, te Bitgummole. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente 
Ried-Skingen, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317. 
 
De volgende bijeenkomsten in het nieuwe jaar zijn op donderdag 9 januari 2020, 13 februari 2020, 12 
maart 2020 om 14.00 u. in De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole.  
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Stap voor Stap-wandeling 
 
Onze eerste Stap-voor-Stap wandeling op zondag 13 oktober vond plaats in 
één van onze kerken, namelijk de Walburgakerk in Ried.  
Om 14.00 u. hadden we een middaggebed in de kerk, waar ongeveer 35 tot 40 
mensen aanwezig waren. 
 Het verhaal uit Genesis 3:8-24, waarin God door de tuin wandelt en Adam en 
Eva zich voor Hem verstoppen, stond centraal in deze korte dienst. Het thema 
van deze Stap-voor-Stap was ‘Wandelen met God’. 
Na het middaggebed gingen we op pad met de bezinningsvragen ‘Lijkt jouw ge-
loof op wandelen met God’ en ‘Verstop jij je wel eens voor God’. Tijdens de 
wandeling hebben we met elkaar kennis gemaakt, we hebben genoten van de 
natuur en de paarden die met ons mee galoppeerden. 
 En natuurlijk hebben we ons ook (in stilte) bezonnen op de vragen en vervol-
gens met elkaar gedeeld wat het geheel (het middaggebed, de bezinningsvra-
gen, de wandeling in de natuur) met ons heeft gedaan en welke gedachten en 
gevoelens het heeft opgeroepen.  
Het geheel hebben we afgesloten met een kopje koffie en thee in de kerk. 
 
Onze voorjaarswandeling is op zondag 29 maart 2020 om 14.00 u. Waar we dan precies gaan wandelen 
is nog niet bekend. Meer hierover kunt u in het volgende kerkblad of op de nieuwsbrief lezen.   
Lijkt het u wat om eens mee te wandelen, dan kunt u zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protes-
tantse Gemeente Ried-Skingen, alistork@zonnet.nl of 0518 462009 / 06 22620317. 

 
 

Gespreksochtenden met als thema ‘Bouwen’ 
 
Op dinsdag 21 januari en op donderdag 27 februari zullen de jaarlijkse gespreksochtenden weer gehou-
den worden. 
Beide ochtenden zijn van 10.00 u. tot 11.30 u. Op 21 januari zijn we te gast bij de fam. Fokkema in Slap-
peterp en op 27 februari zijn we te gast bij de fam. Dondorp in Franeker.  
 
Het thema van deze ochtenden is ‘Bouwen’. In de bijbel vinden we heel wat verhalen over bouwactivitei-
ten. Geen wonder, want bouwen hoort bij ons mens zijn. Wij bouwen huizen om in te wonen, muren om 
ons te beschermen en bruggen om wateren over te steken. Maar ook in figuurlijke zin bouwen we, bij-
voorbeeld aan relaties en aan de toekomst. 
 
De bijbel leert ons hoe wij kunnen bouwen in geloof. Wat dat is, willen we met elkaar ontdekken op de 
gespreksochtenden. We hopen elkaar op één van deze ochtenden te ontmoeten. U en jullie zijn van harte 
uitgenodigd. 
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Sinter Kerst & Nieuw 
 
Ik weet niet of u de reclame kent van Telfort. Het is al een oude, maar voor mij in deze periode altijd actu-
eel: Sinterkerst en Nieuw. Als u de mogelijkheid heeft, kunt u het op internet opzoeken: Telfort Sinter 
Kerst & Nieuw.  
Met deze zoekwoorden komt u er zeker. In dit reclamespotje wordt Telfort aangeboden als een goed-
kope, zo niet de goedkoopste, aanbieder voor vaste- en mobiele telefonie, voor internet en interactieve 
televisie, zodat er nog geld overblijft om Sinterklaas, Kerst én Oud en Nieuw te vieren. Maar het liefst in 
één keer, want ‘dat is lekker voordelig en minder schoonfamilie’. 
 
We zitten nu nog vóór Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw, maar als het 
volgende kerkblad verschijnt zitten we al weer in het nieuwe jaar.  
Dus alles komt in de periode van dat ene kerkblad bij elkaar: Sinter Kerst 
en Nieuw.  
Met mijn hoofd nog bij Sinterklaascadeautjes en gedichten, moet er een 
meditatie geschreven worden over kerst en natuurlijk moeten de nieuw-
jaarswensen voor het nieuwe jaar niet vergeten worden.  
In dit kerkblad komt dat allemaal bij elkaar, want ‘dat is lekker voordelig’ 
(er hoeft maar één kerkblad gedrukt te worden).  
 
Mede namens Gerard, Ruben Tim en Elisa Noa, wens ik u en jullie alle-
maal een gezegend, gelukkig en gezond SINTER KERST EN NIEUW! 
 
Ali Stork 
 
 
 

 

In de herfst vieren we meestal een dankdag voor gewas en arbeid of we houden een oogstviering. 
We willen God danken voor de overvloed, de welvaart en de zegeningen die we mogen tellen.   
Tegen die achtergrond delen we ook de zorgen die wij gezamenlijk hebben over de schepping, 
over de rol van de mens en over de toekomst van de aarde. Het zal u niet zijn ontgaan, dat juist in 
de primaire sector, zij die moeten werken met grond, gewas en dier, grote zorgen zijn ontstaan 
over het voortbestaan van het familiebedrijf.   
Wij, als werkgroep willen u vijf Bijbelse woorden aanreiken. 
 
Verwondering Dat wij ons nog kunnen verwonderen over de schoonheid van de schepping. 
Dat we niet alleen kunnen denken in eenheden en getallen, die waarde hebben in economie, 
milieubeheer en techniek.     

Afhankelijkheid Dat onze boeren afhankelijk zijn van weersomstandigheden en gezondheid van vee en 
gewas. Dat ons voedsel niet vanzelfsprekend is.  

Dankbaarheid Dat we juist door onze dankbaarheid bereid zijn om met zorg onze aarde, ons klimaat en 
ons landschap te verzorgen.    

Rechtvaardigheid Dat we op een eerlijke en transparante wijze omgaan met veranderingen, zonder 
bijbedoelingen 

Verantwoordelijkheid Dat we elkaar aanspreken op ons gedrag. Dat ieder mens de opdracht heeft om 
rentmeester te zijn over datgene wat hem is toevertrouwd. 

 

Werkgroep Kerken en landbouw Fryslân  
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Van de diaconie 
 
Een nieuwe Friese Bijbelvertaling……. 
Waarom een nieuwe Friese Bijbelvertaling? 
De huidige dateert van 1978. Sindsdien is het Fries taalgebruik veranderd en zijn er nieuwe inzichten ont-
staan in de Bijbelwetenschappen. 
Dit is een groot project, Er is ruim 300.000 euro nodig in een tijdsbestek van 3 jaar. 
Dat is veel geld, maar gelet op de omvang van het project eigenlijk niet zo veel. 
De hooggekwalificeerde vertalers krijgen slechts een kleine vergoeding voor wat ze doen. 
Niet iedereen ziet nut en noodzaak van een nieuwe Friese vertaling, dat was ook zo bij de vertaling van 
het Liedboek. 
Toen dat er eenmaal was in 2015 bleek hoe groot de belangstelling en de waar-
dering was. 
De komende jaren zal er veel gecommuniceerd worden over het project. Niet 
alleen in kerkelijk verband maar ook in de openbare ruimte. 
De Friese Bijbelvertaling is immers een van de fundamenten van onze Friese 
cultuur.  
Zo zal de nieuwe vertaling een bijdrage gaan leveren aan de presentie van het 
Evangelie in de samenleving 
De diaconie zal dit project steunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de wereldwinkel verkopen we Fair Trade producten, die staan voor eerlijke producten. 
Dus geen tussenhandelaren, het geld komt terecht bij de mensen die het product zelf verbouwen of ma-
ken. 
Wij verkopen in de wereldwinkel zowel food als non-food producten, zoals op de foto te zien is.  
Bij foodproducten kun je denken aan koffie, thee, kruiden, rijst, e.d. 
Bij non-food aan cadeaus: zoals sieraden, beeldjes, tassen, kaartjes en schalen, alles uniek in zijn soort 
Voor kerst zijn er b.v. ook hele leuke dingen te koop. 
Zoals een kerststal, engeltjes en natuurlijk kaarsen 
 
 

 
 
 
. 
Genoeg om eens een kijkje te nemen in de wereldwinkel  
in de Dijkstraat te Franeker !!! 
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2020 
 
 
 

 
 

 
Wat betekent de kerk voor u?  
 
Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van 
betekenis voor u zijn.  
 
De kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk.  
Er worden soms culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert.  
Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een 
andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving.  
Verder is de kerk actief betrokken bij projecten zoals de Voedselbank, Schuldhulpmaatje en de opvang 
van vluchtelingen.  
 
Vindt u de kerk ook een plek van betekenis, voor uzelf, voor anderen?  
Want dat willen we graag zijn, én blijven.  
 
Omdat de kerk geen subsidies krijgt, is zij financieel afhankelijk van de bijdragen van haar leden.  
Daarom worden de leden van de kerk begin januari aangeschreven om een bijdrage  
voor de actie kerkbalans te doen. 
Dat is hard nodig. Want waar je om geeft, dat wil je behouden. 
Geven voor de plaatselijke kerk, waar je het geloof in God met anderen kunt delen. 
Een plek die we het huis van God mogen noemen. Als mensen geven om de kerk en geven aan de actie 
kerkbalans, behouden we samen wat waardevol is. 
 
Bent u niet aangeschreven als lid van de Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a. maar vindt u wel dat 
het belangrijk is dat de kerk in uw dorp blijft bestaan, dan kunt u ons ten allen tijde steunen met een gift 
op banknummer NL89 RABO 0320 4617 18  
Want………….. 
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Persbericht  
 

Thema van jubileum 2020 is ‘Jouw kerk, jouw verhaal’ 

Friesch Dagblad en Alde Fryske Tsjerken organiseren 

verhalenwedstrijd 

Leeuwarden, 1 november 2019 - De Stichting Alde Fryske Tsjerken en het Friesch Dagblad organi-

seren samen een verhalenwedstrijd. Aanleiding is het 50-jarig jubileum van de Stichting in 2020. 

Thema daarvan is ‘Jouw kerk, jouw verhaal’. Het Friesch Dagblad en de Stichting hopen dat veel 

mensen hun verhaal met hun kerk willen delen. 

 

Het Friesch Dagblad heeft de verhalenwedstrijd aangekondigd in de krant van zaterdag 2 november. 

Hoofdredacteur Ria Kraa schrijft daarin onder meer: ‘Kerken zijn niet alleen staaltjes van architectuur en 

geschiedenis, het zijn de behuizingen van het Grote Verhaal van God en de ‘kleine’ verhalen van mensen. 

Alles wat mensen in de kerk horen en beleven en meenemen naar huis kleurt hun levens en toetst hun 

overtuigingen.’ 

Om de beste taal of literatuur gaat het niet. Bedoeling is zo veel mogelijk mooie verhalen te verzamelen 

over geloof, hoop en liefde. En troost, twijfel, vreugde en verdriet. Goeie anekdotes, diep rakende gebeur-

tenissen, feesten en concerten.  

De Stichting en de krant nodigen iedereen uit om te graven in het geheugen en verhalen op te duikelen die 

leven in en om de kerk hebben verrijkt en gesteund. Kraa: ‘Verhalen over ontmoetingen of gebeurtenissen 

in uw gemeente die u vreugde, verdieping, troost, verandering van inzicht of misschien ook twijfel heb-

ben gegeven of die op wat voor andere manier dan ook maar geraakt hebben. U bent misschien op één 

speciaal moment bijzonder geroerd geraakt, u heeft een prachtige anekdote of onwaarschijnlijk vertelsel, 

u weet van hoe grote betekenis deze koster of gene predikant, ouderling zus of diaken zo is geweest. Of 

misschien heeft u helemaal geen spectaculair verhaal maar is het juist het ‘gewone’ ritueel van de jaren-

lange wekelijkse gang naar de kerk die zo veel voor u betekent.’ 

Medewerker Gerko Last is het met Kraa eens. ‘Wij komen natuurlijk heel vaak in kerken, en spreken ge-

regeld met bezoekers en mensen uit het dorp over wat zij daar ervaren. Dat levert prachtige momenten op. 

We hebben er erg veel zin in om die momenten vast te leggen in prachtige verhalen.’ 

Naast schrijfster Janny van der Molen zitten onder meer schrijver Anders Rosendal en Friesch Dagbladre-

dacteur Gerbrich van der Meer in de jury. De mooiste verhalen worden in maart gepubliceerd in de krant 

en in kerkblad Geandewei. Ook komen de verhalen op de website van het Friesch Dagblad. In het jubile-

umjaar van de Stichting zullen op verschillende momenten ook verhalen voorgelezen worden in kerken. 

Verhalen kunnen voor 15 januari gestuurd worden naar secretariaat@frieschdagblad.nl of naar info@al-

defrysketsjerken.nl 

 


