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Kerk Nieuwsbrief 
Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a. 

INLEIDING 

Dit is alweer de derde nieuwsbrief die u van ons ontvangt.  

Zo langzamerhand worden de maatregelen op sommige gebieden wat verruimd. De kinderen kunnen 

weer gedeeltelijk naar de basisschool en thuiswonende ouderen mogen twee personen aanwijzen die 

regelmatig bij hen op bezoek komen.  

We zullen het echter nog wel een poos moeten doen met de 1,5 meter afstand-regel. Hoe we straks 

één en ander gaan regelen omtrent onze kerkdiensten en samenkomsten zult u in de komende 

nieuwsbrieven lezen. 

 

VAN DE PASTOR 

We bevinden ons op het moment in een tijd waarin Pasen, Hemelvaart en Pinksteren één geheel vor-

men. We leven toe naar het Pinksterfeest waar we Gods Geest mogen ontvangen. Een lied dat hier 

heel mooi bij past is lied 702 uit het Nieuwe Liedboek. Dit lied geef ik graag aan u mee. 

 

Lied 702 NLB 

Geschenk uit de hemel, wolken en vuur: 
fakkel doorgegeven, 
woord om mee te leven, 
wijzer op de lange duur. 

 

Geschenk uit de hemel, tongen van vuur: 
talen om te spreken 
van Gods levensteken. 
Woord dat klopt en vindt gehoor. 

 

Geschenk uit de hemel, mensen van vuur, 
door de Geest bewogen 
met Gods Rijk voor ogen. 
Kom, vervul ons, Geest, dit uur. 

 

(tekst: Andries Govaart; melodie: Chris Fictoor) 

Dat Gods woord in ons mag kloppen en gehoor mag vinden in onze harten. Dan kunnen wij de fakkel 

van vuur doorgeven met Gods Rijk voor ogen. ‘Kom, vervul ons, Geest’ 

 

Ali Stork 

 

Kerkdiensten 

De komende tijd zullen de reguliere kerkdiensten nog niet doorgaan. Wel zijn er op zondag speciale 
diensten via de tv. Let op NPO2, Omrôp Fryslân (vanuit de Martinikerk in Franeker) en Radio Een-
hoorn. Op 24 mei zal Christa Akkerboom, ons allen wel bekend, voorgaan in de dienst van Radio 
Eenhoorn. De dienst begint om 09.30 u. 

Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie te Utrecht.  Ook een gift voor onze diaconie en kerkvoogdij is welkom. De bankrekeningnum-
mers vindt u in het kerkblad. Dank! 

pkn.ried-skingen.nl 



 

 

 

MEDEDELINGEN 

Uitvaarten 

Wat uitvaarten betreft, blijven de maatregelen nog hetzelfde. We overleggen telefonisch met de fa-
milie wat we in kleine kring voor hen kunnen betekenen en of er op een later tijdstip een herden-
kingsviering zal zijn.  

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

Vanwege de veiligheidsvoorschriften die momenteel nog steeds geldig zijn, vervalt het bezoekwerk. 
We komen niet bij mensen thuis, maar proberen telefonisch of via de mail contacten te onderhou-
den. Bij dringende zaken kunt u uiteraard altijd bellen met Ali Stork. U kunt haar telefonisch, via de 
app of mail bereiken. Haar telefoonnummer is: 0518-462009; app- en mobielnummer: 
0622620317; mail: alistork@zonnet.nl 

Ook mag u natuurlijk contact opnemen met iemand van de kerkenraad. Hun telefoonnummers 
staan achterop het kerkblad. 

Mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor, dan kunt u gerust contact met iemand van ons 
opnemen.  

 

Gemeenteleden die elders verblijven 

Mevr. N. Tholen uit Franeker is verhuisd naar Stiens. Haar adres is: Hayema State woonzorglocatie, 
Muondyk 14A, 9051 AH  Stiens. Ze zou het vast fijn vinden een kaartje van u te ontvangen. 

 

 

ALGEMENE ZAKEN 

Klokluiden   

De afgelopen weken hebben de klokken van onze kerken elke woensdagavond 
van 19.00 u. tot 19.15 u. geluid. Daarmee sloten we aan bij een landelijke actie 
die ‘klokken van troost en hoop’ wordt genoemd. Het initiatief ‘klokken van 
troost en hoop’ is inmiddels afgesloten nu er wat verruimende maatregelen zijn 
gekomen. Woensdag 29 april was de laatste ‘woensdagavond-luiding’. En op 
maandag 4 mei, dodenherdenking, luidden de rouwklokken van 19.45 u.-20.00 
u. Het beëindigen van ‘klokken van troost en hoop’ betekent dat op dinsdag 5 
mei, Bevrijdingsdag, de slotluiding van 12.00 u. – 12.15 u. heeft plaatsgevon-
den. Voor de laatste keer hebben we samen de klokken geluid als teken van 
hoop en troost voor ons land. Daarmee markeerden we tevens de dag waarop 
het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is en tevens lieten we hiermee ho-
ren dat we erop hopen en vertrouwen dat we samen Corona kunnen overwinnen! 

Langs deze weg willen wij de ‘klokkenluiders’ heel hartelijk bedanken dat zij de 
afgelopen weken bereid waren om de klokken in onze kerken te laten luiden. 
Nogmaals Tige tank! 

 

 

Open Kerk in Slappeterp op zaterdag 16 mei 

Op zaterdag 16 mei zullen we de kerk van Slappeterp nog een keer openstellen voor mensen die 
behoefte hebben om even stil te zijn en tot rust te komen. Ook is er dan de gelegenheid om een 
kaarsje aan te steken voor iemand persoonlijk of voor groeperingen en moeilijke situaties, dichtbij 
of veraf. De kerk is open van 14.00 u. tot 17.00 u. 

Wilt u/willen jullie dit ook zoveel mogelijk bekend maken op de facebookpagina’s van de dorpen en 
via instagram. 

 

Bijgevoegd vind u een kaart van HOOP, voor uzelf of om weg geven. 

 

      
    De kerkenraad van de Protestante Gemeente Ried-Skingen c.a.  

mailto:alistork@zonnet.nl


De klokkenluiders van de Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a. 
 
              
 
DONGJUM: 
Matthieu Obman 
 
 
SKINGEN: 
Meine v.d. Wal 
Han Dondorp 
 
 
RIED: 
Jorris Kingma 
Bart Kingma 
 
 
SLAPPETERP: 
Sjoerd Houtsma 
       
 
 

 
Stille herdenking 4 mei in de kerk van Dongjum 
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