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

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

Banknummer diaconie:
Banknummer kerkvoogdij:

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

slappeterp@hetnet.nl.
janoegema@hotmail.com
info@ried-skingen.nl
lize.veenstra@outlook.com
dondorp.kappers@gmail.com
aafkeheslinga1@gmail.com
meinevdwal@outlook.com
bwijma@zweins-fr.nl
j.doevendans@hetnet.nl

NL70 RABO 0320.4617.69
NL89 RABO 0320.4617.18

Kerkenraadsvergadering: in elke derde week van de maand
Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 17 mei 2020
Mutaties
Peins

Geboren

Jens, zoon van Jelmer en Durkje Bruinsma

Verhuisd
Nieuwe bewoners

Roelof Oostenburg naar Franeker
Michele v/d Velde en Martine Westra
Martin Postma en Saskia ten Boom

Overleden
Geen mutaties

Dhr. D. Rienstra

Zweins
Boer

Geen mutaties

Dongjum

Verhuisd

Ried

Geen mutaties

Skingen

Ziekenhuis

Jan Kuipers, nu weer thuis

Schalsum

Ziekenhuis

Henriette v/d Oest, nu weer thuis.

Slappeterp

Ziekenhuis

mevr. T.Kodde, nu weer thuis
dhr. H.Boschma ook weer thuis

fam.. van Zuiden naar Wommels

Mutaties a.u.b. zelf doorgeven aan de contactpersonen van de dorpen

Contactpersonen van de dorpen:
Boer
Dongjum
Peins
Ried
Schalsum
Slappeterp
Schingen
Zweins

Mevr. G. v.d. Wal
Mevr. M. Postma
Mevr. M. Bootsma
Mevr. Tj. de Jong
Mevr. H. v.d. Oest
Mevr. Tj. Kodde
Dhr. B. v/d Laan
Mevr. J. Zeldenrust

Tel. 0517-269403
Tel. 0517-391161
Tel. 0517-269660
Tel. 0517-269401
Tel. 0517-393180
Tel. 0518-451407
Tel: 0517-231653
Tel. 0517-232209
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Kerkdiensten.
15 maart

Skingen.Stevenskerk

9.30 uur

Mevr. Aardema
collecte: Noodhulp

22 maart

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

29 maart

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Mevr. M. Gort-Terpstra
collecte: Binnenlandsdiaconaat
Mevr.C. Akkerboom-Hondema
collecte: Werelddiaconaat

5 april

Skingen.Stevenskerk

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte:Jeugdwerk

8 april
Woensdagavond

Slappeterp. Dionysiuskerk
Taizeviering, m.m.v Tim en Ilse

19.00 uur

Ds. J.C. Dondorp

10 april
Goede Vrijdag

Skingen.Stevenskerk
m.m.v.eigen koor

19.00 uur

Ds. . J.C. Dondorp

12 april
Pasen

Skingen.Stevenskerk
m.m.v dhr. J.Dijkstra op cornet

9.30 uur

Mevr. A. Stork
collecte: Kinderen in de knel

19 april

Dongjum. Donatuskerk
m.m.v.fluitgroep Gort

9.30 uur

Mevr. . M. Gort-Terpstra
collecte: Kerkvoogdij

26 april

Dongjum. Donatuskerk

9.30 uur

Mevr.C. Akkerboom-Hondema
collecte: Kerkvoogdij

3 mei

Slappeterp. Dionysiuskerk

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte:Noodhulp

10 mei

Slappeterp. Dionysiuskerk
m.m.v. eigen koor

9.30 uur

Mevr. A. Stork
collecte: Jeugdwerk

17 mei

Boer. Mariakerk

9.30 uur

24 mei

Boer. Mariakerk

9.30 uur

Mevr. C. Akkerboom-Hondema
collecte: Kerkvoogdij
Drs. P. Vermaat
collecte: Werelddiaconaat

31 mei
Pinksteren

Dongjum. Donatuskerk

9.30 uur

Mevr. A. Stork
collecte: Pinksterzending

7 juni

9.30 uur

21 juni

Dongjum. Donatuskerk
H.A.
Peins. Gertrudiskerk
Zangdienst
Peins. Gertrudiskerk

28 juni

Schalsum. Nikolaaskerk

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Kerkvoogdij
Mevr. A. Stork
collecte: Dorpskerken
Ds. Kamerling
collecte: Werelddiaconaat
Mevr. A. Stork
collecte: Kerkvoogdij

5 juli

Schalsum. Nikolaaskerk

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Binnenlandsdiaconaat

12 juli

Peins. Gertrudiskerk

9.30 uur

Mevr. A. Stork
collecte: Kerkvoogdij

14 juni

9.30 uur
9.30 uur

Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te
drinken
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Meditatie

Pasen
‘Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de
andere Maria naar het graf kijken’. (Mattheüs 28:1)
D
j
u
J u
j
’ U
n
ze naar Jezus, toen Hij aan het kruis hing en zagen ze hoe Hij stierf. Samen zaten ze tegenover het graf
toen het lichaam van Jezus werd begraven. En nu zijn ze alweer samen op pad. Vroeg opgestaan. Het is
nog donker. Ze willen het graf nog eens gaan zien. Ze zoeken iets. Zoeken een antwoord, een uitleg van
u
,
?Z
j
‘H j
H
j
’
j
‘
j
n vertellen dat
Hj
’
‘J u H
’
helpen komt Jezus hen tegemoet. Als een levend bewijs. En Hij herhaalt de opdracht. Ze moeten het
gaan doorvertellen.
In eerste instantie j
’
u
Z
u …
er gebeurd is... Zij zien iets anders dan ze verwachten, namelijk een graf zónder lichaam, maar mét de
linnen kleden van Jezus. Ze kijken, maar ze snappen het niet. Ze weten niet wat dit betekent.
Het opstandingsverhaal is een moeilijk te begrijpen verhaal over een bijzondere man. En het heeft een
heel bijzondere afloop.
Vanuit onze context proberen wij dit wondere gebeuren ook te volgen. Ook wij lijken in eerste instantie
toeschouwers. Maar als we echt iets van Pasen willen zien, als we het echt willen voelen en ervaren, dan
moeten we in beweging komen. Dan moeten we gaan. Net zoals de twee vrouwen. Als we die bijzondere
man, die Zoon van God is, echt willen ontmoeten, dan moeten we in de benen. Dan moeten we opstaan,
dan moeten we op pad gaan.
Het paasfeest nodigt ons uit om niet alleen maar toeschouwer te zijn van het lege graf, maar om met ons
hart te leren kijken en om te zien en te begrijpen dat Jezus is opgestaan. We moeten doorvertellen dat Hij
‘
Hj
’D
dag.

‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.
’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft. (Lied 642:1,8)
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Pastoralia
Bij de mutaties voor in het kerkblad kunt u lezen over nieuws uit onze dorpen. Het betreft geboortes,
verhuizingen, ziekenhuisopnames, nieuwe bewoners en overlijdens. Wij weten dat er naast deze
genoemde mensen nog veel niet genoemde zorg en ziekte is in onze gemeente en in onze dorpen.
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
nabijheid.
God, soms gaat het ons niet voor de wind.
Het lijkt dan wel of alles tegenzit.
Teleurstelling stapelt zich op teleurstelling.
Om mismoedig van te worden!
Help ons dan om niet bij de pakken neer te zitten.
Geef ons een duwtje in de rug als een windvlaag van boven.
Geef ons de kracht om weerstand te bieden aan al die krachten.
Want dit geloven we:
Als U achter ons staat zullen we alle stormen in ons leven de baas zijn. Amen.
(uit: ‘Zeg het maar gewoon – gebeden voor iedereen’ G. Brokerhof-van der Waa)
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.
Dank u wel, God,
Dat U altijd bij ons bent.
Voor de wereld, die U ons hebt gegeven.
Voor de toekomst die voor ons ligt.
Voor de kracht die we krijgen op moeilijke momenten.
Voor het leven dat de moeite waard is om geleefd te worden. Amen.
(uit: ‘Zeg het maar gewoon – gebeden voor iedereen’ G. Brokerhof-van der Waa)
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.

Pasen 12 april 2020
Eerste paasdag vieren we het feest van de Opstanding:
‘Christus is opgestaan!
Ja, Hij is waarlijk opgestaan.
Halleluja!’
Wat op Pasen gebeurt is niet te begrijpen, zelfs de eerste getuigen, die ervan vertellen in het evangelie
weten niet wat hen overkomt. Het is niet te begrijpen hoe de dood van een rechtvaardig mens kan leiden
tot een feest van bevrijding en verzoening. En het is niet te begrijpen dat vrouwen en mannen elkaar bij
‘W j
H
’H
begrijpen, totdat we het gaan vieren. We gaan zingen, we gaan jubelen: De Heer is waarlijk opgestaan.
Als we zo Pasen vieren en het héle verhaal willen horen, dan wordt het ook in ons leven weer Pasen.
Dan weten we dat God voor onze doodlopende wegen toch een nieuwe weg opent. Dat het geloof in de
opstanding ons mag helpen een weg te vinden in de leegte en de pijn van onze zorgen, verdriet en
gemis, zodat wij ook mogen ervaren dat de Heer voor ons is opgestaan.
U bent van harte uitgenodigd onze Paasviering mee te vieren in het kerkje van Skingen om 09.30 u. En
natuurlijk is er voor de dienst weer een heerlijk kopje koffie of thee voor de liefhebbers.
Dhr. H.J. Westra is organist en dhr. J.K. Dijkstra uit Ingelum zal op de cornet spelen. Het wordt zo vast
een feestelijke dienst. Van harte welkom!
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Gedicht ‘Elke dag kan Pasen zijn’
Sta op! Het heeft zin.
Ga de wereld in.
Sta op met elkaar
voor mensen hier en daar.
Elke dag kan Pasen zijn
als wij warmte geven.
Als we opstaan tegen pijn,
opstaan voor het leven
Elke dag kan Pasen zijn
als wij aandacht geven.
Als wij opstaan voor geluk,
opstaan voor het leven.
Elke dag kan Pasen zijn
als wij liefde geven.
Als wij opstaan voor het recht,
opstaan voor het leven.

Pinksteren 31 mei 2020
Na Pasen vieren we Hemelvaart. Een Hemels Feest. Het feest waarop Jezus zijn werk overdraagt aan
zijn leerlingen. Maar de leerlingen zijn verdrietig dat Jezus niet meer bij hen is. Jezus belooft hen dat zij
geïnspireerd zullen worden door de Heilige Geest, Dat vieren we op het Pinksterfeest. Het is het feest
van de Heilige Geest.
De Geest van God gaat na de Pinkstermorgen onvermoeibaar door om ons mensen in beweging te
brengen, zodat we opstaan en het evangelie van de opgestane Heer, van de liefde die alles overwint
verder te vertellen. Zodat de mensen om ons heen ook enthousiast worden en mee gaan doen.
Enthousi
‘
’
‘
u ’, ‘
j ’,
op één lijn zijn met Jezus. Dat zijn hele grote woorden die reiken tot in de hemel. Wij kunnen daar niet
zomaar bij en daarom komt God bij ons, met wind en vuur. Staat u ook op om u te warmen aan het
Pinkstervuur?
U bent van harte uitgenodigd de viering op Pinksteren mee te vieren in de kerk van Dongjum om 09.30 u.
Dhr. K. Hoek is de organist en het beloofd weer een feestelijke dienst te worden. Van harte welkom!
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Regionale activiteiten
Vespers in de Stille week voor Pasen in d’ Alde Wite te Dronryp
In de Stille Week op maandag 6 en dinsdag 7 en woensdag 8 april van 19.30 u.-20.00 u. u
‘
Alde Wite (Salviuskerk) te Dronryp weer korte vespers in de kerk worden gehouden om ons te bezinnen
op het lijden en sterven van Jezus. Een vesper of avondgebed is een sobere dienst in de vooravond rond
gebed, zang, bijbellezing en stilte. Om deze eenvoud recht te doen zullen er tijdens de vespers geen
aankondigingen gedaan worden. De orde van dienst is de leidraad. Het pianospel is ingetogen en een
ieder wordt verzocht bij het in- en uitgaan van de kerk zo stil mogelijk te zijn en in de kring plaats te
nemen. De vespers sluiten de 40-dagentijd af en dienen als voorbereiding op Witte Donderdag, Goede
Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. Het thema van de vespers dit jaar is ‘Een teken van leven’. Van harte
welkom!

Oecumenische gesprekskring
De oecumenische gespreksgroep is een kring van de kerkelijke gemeenten van Dronryp e.o., Menaam,
Bitgum c.a., Berltsum en Ried-Skingen c.a.
We zijn dit seizoen zeven keer op donderdagmiddag bij elkaar geweest in de Molewjuk te Bitgummole.
Met een groepje van 15 mensen hebben we de volgende onderwerpen besproken.
De eerste bijeenkomst hebben we een artikel van Margriet van der Kooi-D j
‘
,
?’ D
j
,
ervaringen. 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
j
‘
’, ‘
’, ‘
’,
‘
’, ‘ u
j ’,‘ u
’, ‘B
’, ‘
’, ‘
’
ook persoonlijk 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.
D
j
‘
D ’
D
verhaal over hoe zijn geloofsontwikkeling is gegaan en welke bijdrage de
verschillende kerkgemeenschappen daarin gehad hebben.

7 j

j

De derde bijeenkomst heb
‘B
’
j
j
‘B
’,
j
u
, u
j
gestopt met zijn werk als cabaretier (en inmiddels weer begonnen), 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 vierde bijeenkomst bespraken we het eerste hoofdstuk uit het boek van A.F.
‘
– j
u ’
t hoofdstuk gaat ds.
Troost in gesprek met zijn (fictieve) kleinzoon Floris over mensen, apen en
u
‘
,
?’,
Vragen zetten je aan het denken, meer nog dan je in boeken leest. Ze zetten je
aan het denken over God. Helaas moet opa zijn kleinzoon het antwoord op de
vraag schuldig blijven. Ds. Troost eindigt dit hoofdstuk met een uitspraak van de
N
‘W
j
u
,
j
’W
wij van de schepping? Wat weten wij van de evolutie? Wat weten wij van God, hemel, duivelen, engelen?
u
…
De vijfde bijeenkomst bespraken we Psalm 42 en 43. Twee psalmen die bij elkaar horen. In deze
psalmen staat het verlangen naar God centraal. De dichter is terneergeslagen, maar hij probeert zich
weer op te peppen. Dat doet hij door een mooie herinnering op te halen die iets over God zegt, hij spoort
zichzelf aan om op God te blijven hopen en hij probeert zich een tekst
eigen te maken om zich, te midden van de ellende, aan op te trekken. Misschien kunnen we hiervan iets
leren van de dichter?
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De zesde bijeenkomst hebben we met elkaar gesproken over het gebed. Dit naar aanleiding van het
u ‘
– over het
’u
‘D
’
van ds. A.F. Troost. We ontdekten dat bidden verschillende vormen kent (het uitspreken van woorden tot
God, het zingen van een lied, het je zomaar overvallen van een intense dankbaarheid, enz.) en dat
bidden op elk moment van de dag een plek kan krijgen (op de fiets, wandelend, als je in de tuin bezig
bent, als je in de stilte rust neemt, enz.) Tenslotte zochten we een fotokaartje uit die, voor ieder
persoonlijk iets, zei over bidden. Daar kwamen verrassende en prachtige beelden naar voren. Heel
bijzonder om dat zo met elkaar te delen.
D
j
‘D
’
verhaal uit de bijbel over Elisa. Het verhaal staat in 2 Koningen 2:23-25. Ds. Piet Schelling zoekt in zijn
‘
–
j
’
j
,
,
’
Heeft bovenstaande u nieuwsgierig gemaakt en wilt u volgend jaar wel met ons mee doen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente
Ried-Skingen, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.

Stap voor Stap-wandeling
(
j
)
‘
’ W
gaan deze keer wandelen in en rondom Sint Jacobiparochie.
We doen dat weer samen met gemeenteleden uit de regio Menaam, Dronryp e.o., Bitgum e.o., Berltsum
en Ried-Skingen c.a. Ook de gemeenteleden van onze gastgemeente Sint Jacobiparochie zijn van harte
uitgenodigd mee te wandelen.
W
uu
’ B
uu
J
parochie met een korte viering en wandelen
daarna ongeveer een uur.
De eerste helft van de wandeling willen we met elkaar kennismaken en/of bijpraten.
Het tweede gedeelte van de wandeling wandelen we in stilte om ons te bezinnen op een tekst en het
derde gedeelte van de wandeling willen we elkaar deelgenoot maken van onze gedachten en ervaringen
tijdens het bezinningsmoment.
N
j
‘ B
uu
We hopen weer op een mooie en inspirerende wandeling.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente
Ried-Skingen, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.

Cursus ‘Wie is Jezus?’
De protestantse gemeente van Dronryp e.o. bi
j
u u
‘W
J u ’ D
vraag wie Jezus is heeft veel mensen al heel lang bezig gehouden. Deze cursus is een ontdekkingstocht
om te ontdekken wie Jezus is. Allerlei stemmen uit de wereld en uit de Bijbel komen aan het woord. De
volgende onderwerpen komen aan de orde.
1ste avond: Wat zeggen de mensen wie ik ben? We kijken naar visies en meningen over Jezus in zijn tijd
en in onze tijd en ook wat er al over hem gezegd is voor zijn komst.
2de avond: Wat zegt Jezus over zichzelf? We lezen alle uitspraken die Jezus over zichzelf gedaan heeft.
3de
W
J u ’
,
u
j
de Bijbel van Jezus vandaag verwachten en wat voor de toekomst?
De cursus wordt geleid door ds. Jelle de Kok, predikant toerusting voor het Evangelisch Werkverband
binnen de Protestantse Kerk.
De bijeenkomsten zijn op de donderdagen 26 maart, 2 en 16 april 2020. Om 20.00 u. is er ontvangst met
koffie/thee en we beginnen om 20.15 u. (tot 22.15 u.)
Er zijn geen kosten aan deze cursus verbonden. Wilt u een pen en bijbel meenemen? Op de avond zelf
worden stencils uitgedeeld. Er wordt een collecte gehouden voor het Evangelisch Werkverband om de
geestelijke vernieuwing in de kerken te ondersteunen.
W
j
’
W (
u
) j
u
D
j
Wilt u meer informatie of wilt u meedoen, meldt u dan aan bij Liesbeth van Zalinge,
liesbethvz75@gmail.com, 0517-233500
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Hemelvaartsdag 21 mei 2020
Het duurt nog even, maar op 21 mei a.s. organiseren de gemeenten van Berltsum, Menaam, Bitgum c.a.
en Dronryp e.o. weer een bijzondere viering op Hemelvaartsdag. Van de voorbereidingsgroep ontving ik
de uitnodiging om als gemeente Ried-Skingen dit met hen mee te vieren. De viering vindt plaats op de
boerderij van de fam. Zalinge aan de Longbuorren 5 te Dronryp. H
‘H
’
programma ziet er als volgt uit:
08.00 u. wandeling
09.00 u. ontbijt
10.00 u. viering
11.00 u. koffie en thee met wat lekkers.
Wij zijn van harte uitgenodigd. Komt allen!

Activiteiten
Gespreksochtenden met als thema ‘Bouwen’
Op dinsdag 21 januari en op donderdag 27 februari vonden de jaarlijkse gespreksochtenden weer plaats.
H
‘B u
’
j
u
W
aan de toren van Babel, het bouwen van een huis op het zand of op de rots, enz. Ook spreekt de bijbel
over een manier van bouwen die te maken heeft met liefde en respect. In de brieven van Paulus lezen we
over een gemeente die gebouwd wordt. Vanuit het geloof dat God in Jezus het fundament heeft gelegd
voor deze manier van bouwen, bouwen wij als gemeente van Ried-Skingen voort. Dat lukt ons soms,
maar soms ook niet. De bijbel blijft ons echter aansporen om onvermoeibaar door te gaan met het
bouwen van Gods koninkrijk op deze aarde. Dat proberen we in het klein zichtbaar te maken door om te
zien naar elkaar, door open te staan voor andersdenkenden, door gastvrij te zijn, door respect te hebben
voor elkaar, door met elkaar ons geloof te beleven, door zichtbaar te zijn in onze dorpen, door
verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar.
Ook het bouwen aan ons persoonlijk geloof kwam op deze ochtenden aan de orde: wat is opbouwend
(geweest) voor ons persoonlijk geloof, wat geeft ons houvast en wat breekt af.
Al met al kunnen we terugkijken op inspirerende ochtenden.

TAIZEVIERING
Woensdag 8 april aanvang 19.00 uur
Dyonisiuskerk Slappeterp
Taize is een plaatsje in het midden van Frankrijk. Sinds 1940 is hier een oecumenische
kloostergemeenschap,
Ieder jaar komen daar duizenden bezoekers uit alle werelddelen om te bidden en te zingen en
aangeraakt te worden door de sfeer van vrede en verzoening.
Veel mensen die in Taize zijn geweest willen graag iets brengen van de bijzondere sfeer, van het zingen
van teksten, van de stilte en het gevoel van verbondenheid met elkaar.
Als geregelde Taizebezoekers hebben we Tim en Ilse Dondorp uit Bolsward bereid gevonden om in de
Stille Week deze viering te begeleiden met gitaar en dwarsfluit.
Jong en oud, van harte welkom.

Bericht:
Bij dezen bedank ik een ieder voor alle attenties die ik kreeg in ziekenhuis en bij thuiskomst, het was
hartverwarmend zoveel kaarten.
Henriette van der Oest.
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BIJBELPODCAST????
Vroeger stemde je op zondagmiddag om 1 uur je radio af om te luisteren naar Mr.G.B.J.Hilterman. Een
gesproken column.
Met alle nieuwe technologie kun je nu zelf bepalen wanneer je wilt luisteren naar een gesproken column,
interview of verhaal.
Je zoekt via de winkel op je telefoon (Playstore) het programmaatje (app)
Castbox of Pocket Casts en installeert dit op je telefoon.
Met deze app kun je nu geluidsfragmenten opzoeken, maar ook hele boeken luisteren. Zo ook
Bijbelfragmenten.
Op initiatief van de Prot. IZB en de EO kun je elke dag luisteren
“Eerst dit”
H
Bj
‘
’
3á
u
vraag/opdracht en een gebed.
N
Bj
j
( u
’
u
uit de Bijbel in gewone taal met een korte uitleg.
Misschien eens proberen?

) ‘Dagvers’

Geertje
Weggooien, dat doet u toch niet?
Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels?
Zamel ze in (via de kerkenraadsleden) voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog
meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
U kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de
Gereformeerde Zendingsbond. Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel zorg,
kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in Nederland en
nationale en internationale beurzen. De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op
beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats.
Regels:Geboortekaartjes






Alle soorten geboortekaartjes zijn welkom
Zelfgemaakte kaarten. Deze kaarten worden verkocht als materiaal voor weer nieuwe zelfgemaakte kaarten.
Losse postzegels kunt u ongesorteerd inleveren. Ruim uitknippen!
Geen postzegels van ansichtkaarten afhalen! Kaart plus postzegel levert meer op dan beide
apart.
Dubbele kaarten, hoe mooi ook, zijn onverkoopbaar. (Uitzondering: Anton Pieck)

Wat levert het op?
€ 3
Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!
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Kerkgebouwen
De Protestantse Gemeente Ried – Skingen c.a. is een fusiegemeente welke bestaat uit acht dorpen met
acht kerken en acht begraafplaatsen.
Alle acht kerken worden om de beurt op zondagochtend gebruikt voor de eredienst. Daarnaast voor
rouwdiensten, kunstroute, concerten enz.
In vier dorpen staat een monumentaal kerkgebouw welke eigendom is van de dit jaar jubilerende
Stichting Alde Fryske Tsjerken; Schalsum, Peins, Zweins en Boer. Indien er een dienst of andere activiteit
is in één van deze kerken wordt hiervoor huur betaald aan de Stichting Alde Fryske Tserken.
In de overige vier dorpen Slappeterp, Ried, Dongjum en Skingen staat een kerk welke eigendom is van
onze Protestantse Gemeente. Voor deze vier kerken zijn wij verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud.

Hoe houden wij onze kathedralen in stand?
Voor het bekostigen van dit onderhoud maken we gebruik van
de SIM regeling van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
( Stimuleringsregeling Instandhouding Monumenten ).
Dit betekent dat we om de zes jaren een onderhoudsbegroting
moeten indienen. Hiervoor is nodig een actueel rapport van de
Monumentenwacht waarna door de Stichting Beheer Kerkelijke
Gebouwen een begroting wordt opgesteld. Deze begroting
wordt ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
compleet met een aanvraag voor subsidie.
Op dit moment is de regeling zodanig dat van de begroting 60
% wordt gesubsidieerd en 40 % voor rekening van de kerk is.
Alle onderhoudskosten en kosten voor het opstellen van de
begrotingen zijn hierin meegenomen.

Kerk Dongjum:
De onderhoudskosten voor 2020j
€
,
€
j €
Kerk Ried:
De onderhoudskosten voor 20217 j
€
3,
€
j € 33 3
Kerk Slappeterp
De onderhoudskosten voor 20217 j
€ 31.137,00
€ 18.703.
j € 12.469.
Kerk Skingen
Dit is geen rijksmonumen ; u
j
u
D
u
20.000 voor de komende zes jaren.
j
j
u
j
€
7 ,00.

u
u

Subsidie is aangevraagd
€
€ 75.473,00, dit is per

Een fors bedrag voor een kleine Protestantse Gemeente wat moet worden opgebracht uit pachtgelden,
actie Kerkbalans, collecten en overige giften.
Mocht u als bewoner van één van de dorpen geen lid zijn van de Protestantse Gemeente maar toch
willen bijdragen aan het behoud van het kerkgebouw in uw dorp dan zijn wij blij met een bijdrage.
Ons rekening nummer is: NL 89 RABO 0320 4617 18
Bij voorbaat hartelijk dank!
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