15 maart – 5 juli

Pastor
Mevr. A. Stork
0518-462009
Voorzitter kerkenraad: Mevr. G. de Vries 0518-451590
Scriba:
Mevr. O. Fokkema 0518-452149
Website: pkn.ried-skingen.nl

alistork@zonnet.nl
slappeterp@hetnet.nl
pkn@ried-skingen.nl
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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
pkn@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 20 augustus 2020
Mutaties
Peins

Geboren

Minthe, dochter van de fam. Bruinsma

Verhuisd

Pieter Hendrik en Joukje Geertje Syswerda

Ziekenhuis

Inmiddels weer thuis: Khoji Wesselius

Overleden
Nieuwe bewoners

Monica Breidenbach
Jonathan Heeremans en Manon Talman

Geen mutaties
gekregen
Geboren

Nieko Peter Chris, zoon van Hans en Chantal Sprik

Verhuisd

fam. Sybesma naar Sexbierum

Ried

Overleden
Overleden

Ade Kurniady Prins-Soetoredjo
Simon van Wijk

Skingen
Schalsum
Slappeterp

Geen mutaties
Geen mutaties
Overleden

mevr. T Kodde-Lammers

Zweins
Boer
Dongjum

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. A. Sytsma
Dhr. L. Kodde
Dhr. B. v/d Laan
Mevr. J. Zeldenrust

Tel. 0517-269403
Tel. 0517-391161
Tel. 0517-269660
Tel. 0517-269401
Tel. 0517-394744
Tel. 0518-451407
Tel: 0517-231653
Tel. 0517-232209

Mevrouw Henriëtte van der Oest stopt wegens gezondheidsproblemen als contactpersoon voor
Schalsum.
Bedankt voor de inzet al die jaren. Anneke Sytsma neemt het van haar over.
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Kerkdiensten.
5 juli

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Mevr. A. Stork
collecte: Binnenlandsdiaconaat

12 juli

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

19 juli

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Mevr. A. Stork
collecte: Kerkvoogdij
Drs. P. Vermaat
collecte: Diaconie

26 juli

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Diaconie

2 augustus

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Mevr.C. Akkerboom-Hondema
collecte: Kerkvoogdij

9 augustus

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Dhr. D. Hutten
collecte: Diaconie

16 augustus

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Kerk in Actie: Zending

23 augustus

Ried. Walburgakerk
m.m.v. Koper ensemble ?

9.30 uur

Mevr. A. Stork
collecte: Diaconie

30 augustus

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Dhr. D. Hutten
collecte: Diaconie

6 september

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Mevr. A. Stork
collecte:Werelddiaconaat

Afhankelijk van de corona beperkingen willen we vanaf nu weer het gewone schema volgen.
Indien dit toch niet mogelijk is maken we dit bekend in het volgende kerkblad.
13 september

Skingen. Stevenskerk
H.A.?

9.30 uur

Mevr. A. Stork
collecte: Jeugdwerk

20 september

Skingen. Stevenskerk

9.30 uur

27 september

Boer. Mariakerk

9.30 uur

Mevr. C. Akkerboom-Hondema
collecte: Zending
Mevr. A. Stork
collecte: Vredeswerk

4 oktober

Boer. Mariakerk

9.30 uur

11 oktober

Dongjum Donatuskerk

9.30

18 oktober

Dongjum. Donatuskerk

9.30 uur

25 oktober

9.30 uur

1 november

Slappeterp. Dionysiuskerk
m.m.v. mevr. Ederveen op
Harp
Slappeterp. Dionysiuskerk

9.30 uur

Ds. Kamerling
collecte: Najaarszending

8 november

Skingen. Stevenskerk

9.30 uur

Mevr. A. Stork
collecte: Jeugdwerk

15 november

Skingen. Stevenskerk

9.30 uur

Drs. J. de Haan
collecte: Kerkvoogdij

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Kerk en Israel
Mevr. A. Stork
collecte: Kerkvoogdij
Dhr. D. Hutten
collecte: Werelddiaconaat
Mevr. A. Stork
collecte: Diaconie

PAGINA 3

K E [Geef
R K Btekst
L A Dop]juli 2020

In núvere tiid

Vanaf half maart werd ons sociaal en maatschappelijk leven helemaal stil gezet. Ook op kerkelijk gebied.
De kerkdiensten gingen niet door. We hebben de diensten van Pasen en Pinksteren af moeten lassen.
Jammer dat we deze feesten niet samen met elkaar konden vieren.
Gelukkig heeft u via Omrop Fryslân en andere mediakanalen wel deze feesten kunnen meebeleven,
maar toch is dat anders.
We missen elkaars aanwezigheid.
We missen dat praatje onder het genot van een kopje koffie/thee vóór de kerkdienst.
We missen het kort sociale contactmoment.
Daaruit blijkt maar weer dat we elkaar nodig hebben om ons leven en geloof te delen, te vieren en te
laten groeien.
Ook andere activiteiten, zoals vergaderingen, regionale activiteiten: de Stap-voor-Stap
voorjaarswandeling, de Hemelvaartsviering, de cursus ‘Wie is Jezus’ die allemaal in het vorige kerkblad
stonden aangekondigd, gingen eveneens niet door.
We maken ‘in núvere tiid’ door. Er is ook veel eenzaamheid, vooral onder ouderen. Ze kregen en krijgen
nog steeds beperkt of geen bezoek. Het is triest dat het zo moet.
Mooi is het wel om te zien hoe mensen proberen toch verbonden te blijven met elkaar, door middel van
een kaartje, een bloemetje, een telefoontje.
Zo langzamerhand hebben we weer wat meer bewegingsvrijheid van de overheid gekregen en daarom
hebben we als kerkenraad besloten om vanaf 5 juli de kerkdiensten te hervatten.
De eerste dienst zal zeker geen uitbundige dienst worden, vooral ook omdat we nog niet samen mogen
zingen. Maar we hopen er met elkaar van te genieten dat we weer samen kunnen zijn. Wel moeten we
ons aan een aantal regels houden. Welke regels dat zijn, kunt u hieronder lezen. Het is en blijft voorlopig
nog ‘in núvere tiid’, maar we hebben het volste vertrouwen dat we als kerkgemeenschap ook in deze tijd
onze weg wel vinden.

Nog even niet………………!!!!!
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Pasen en Pinksteren op één dag, oftewel: Pasen en Pinksteren op àlle dagen!
Een boekje dat in mijn boekenkast staat, is het boekje: ‘Pasen en Pinksteren op één dag’ van dr. Harry
Klaassens. U kent de uitdrukking ‘Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’ vast wel. We zeggen hier
eigenlijk mee: dan gebeurt er dus niets! Want Pasen en Pinksteren zullen nooit op één dag vallen. Wij
vieren Pasen en Pinksteren met precies vijftig dagen er tussen. In het evangelie naar Johannes verschijnt
Jezus aan zijn leerlingen op de dag van Pasen en geeft hen op die dag zijn Heilige Geest. Daar vallen
Pasen en Pinksteren wél op één dag. En er gebeurt van alles! Dat kunt u lezen in Johannes 20.
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vieren we vijftig dagen lang. Dat wat begint met Pasen sluiten we af
met Pinksteren. Het hoort bij elkaar en we kunnen het niet los van elkaar zien.
Maar eigenlijk zou ik het nog mooier vinden als we zouden zeggen: Pasen en Pinksteren op álle dagen!’
De vorige keer had ik in het kerkblad het gedicht ‘Elke dag kan Pasen zijn’. Toen wist ik niet dat we het
Paasfeest niet in de kerk zouden vieren. Nu ik het weer lees, denk ik: ‘Hoe toepasselijk’.
Het Paasfeest hangt niet af van de twee dagen waarop we het vieren.
Ook nu mogen we Pasen blijven vieren.
Pasen is iets wat je in je leven doorgeeft en laat zien in je doen en laten: de wereld in gaan; met elkaar
opstaan voor anderen; warmte en liefde geven aan elkaar; opstaan tegen geweld, oorlog,
ongerechtigheid, pijn en verdriet; opstaan voor geluk, voor een menswaardig bestaan, voor recht.
Zo kun je laten zien dat het Pasen is in je leven. Elke dag.
En daar hebben we de Geest van Pinksteren bij nodig. Want we weten allemaal dat het niet altijd
gemakkelijk is om de vrede te bewaren, om elkaar lief te hebben.
Dan mogen we ook gerust even pas op de plaats nemen.
Even afstand nemen en stil worden.
Stil worden betekent dan niet doorhollen en weglopen voor je moeiten, zorgen en vragen, voor je verdriet
en twijfels, maar je zorgen en verdriet accepteren dat het er is.
Stil worden is dan stil worden om de Geest van God zijn gang te laten gaan.
De Geest die ons wil inspireren tot het doen van goede dingen. Die ons aanspoort om op te staan, om
een nieuw begin te maken, elke dag weer.
De Geest die ons door zijn kracht weer wil leren lief te hebben, die ons weer wil leren te vertrouwen en te
hopen op betere tijden. Want hoe het ook zal gaan, hoe we straks ook weer met elkaar om zullen gaan,
op afstand of niet, niets kan ons van Gods liefde scheiden. Want Gods liefde is niet afhankelijk van ons,
maar Híj geeft het ons, onvoorwaardelijk.
Hij houdt ons bij de hand en gaat met ons mee in deze ‘núvere tiid’. Laten we onze dankbaarheid tonen
door Pasen en Pinksteren op álle dagen van ons leven te vieren.
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Kerkdienst 5 juli 2020
Op 5 juli hopen we elkaar weer lijfelijk te ontmoeten, echter wel op
anderhalve meter afstand. Ik heb er zin in.
Het Paasfeest en het Pinksterfeest zullen een eigen plek krijgen in deze
dienst. Misschien kunnen we niet allemaal tegelijk bij deze dienst zijn en
misschien durft u het nog niet aan, maar dan zal ik u vast op een later
tijdstip ontmoeten.
Bij binnenkomst zal ik u niet met een hand begroeten en ook bij het uitgaan
kunnen we elkaar niet met een handdruk een goede zondag en week
toewensen.
Maar u mag u welkom weten.
En ook als u naar huis gaat mag u zich gezegend weten met de zegen van
God. Gods zegen is de handdruk van God… en die gaat altijd met ons
mee, ook zónder de handdruk van de voorganger.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn. (Lied 416:4)
De kerkdiensten vanaf 5 juli in de kerk van Ried
Vanaf 5 juli houden we weer onze kerkdiensten. We houden deze diensten in de kerk van Ried, omdat
die de meeste zitplaatsen heeft als we de veiligheidsvoorschriften van de landelijke kerk in acht nemen.
Tevens moeten we ons aan een aantal regels houden. Dit zijn de volgende:
 Als u van plan bent naar de kerkdienst te komen dan willen wij u vragen om u op te geven. Dit
kan bij: Onny Fokkema, scriba van onze kerk.
- per telefoon: 0518 45 21 49
- per e-mail: pkn@ried-skingen.nl.
 Er is geen koffie drinken vóór de dienst.
 Bij de ingang wordt u verwelkomt door iemand van de kerkenraad. Die wijst u op het reinigen van
uw handen met desinfecterend middel.
 Ook verzoekt hij/zij u om uw jas bij u te houden.
 U houdt tenminste anderhalve meter afstand van de andere bezoekers.
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In de kerk wordt u door iemand van de kerkenraad naar uw plek gewezen. Er is voorlopig dus
geen vrije zit meer.
Aan de groene stickers, het liedboek en het liturgiestencil dat daarbij ligt, kunt u zien waar u mag
zitten.
Als u zich niet goed voelt of verkouden bent, verzoeken wij u thuis te blijven.
U wordt vriendelijk verzocht zo weinig mogelijk gebruik te maken van de toiletten.
Bij hoge nood mag u natuurlijk wel naar het toilet.
Bij de toiletten liggen hygiënedoekjes voor de deurklinken en toiletbrillen, zodat u dat kunt reinigen.
U krijgt bij binnenkomst en bij het uitgaan geen hand van de voorganger.
Tijdens de dienst wordt niet gezongen en geneuried. U mag in de stilte van uw hart ‘voluit meezingen’.
Er wordt geen collecte gehouden. Na de dienst kunt u in de hal uw gift geven in de daarvoor bestemde schaal. Ook kunt u nog steeds uw gift op de bankrekening van de diaconie storten:
Diaconie Protestantse Gemeente Ried-Skingen
NL70 RABO 0320 4617 69 o.v.v. collecte
Er wordt een namenlijst van bezoekers bij gehouden. Dit om, mocht er een besmetting zijn in
onze gemeente, we kunnen achterhalen wie er nog meer besmet zouden kunnen zijn.
Mocht u het besmettingsrisico te groot vinden, dan mag u gerust thuis blijven.

Tot slot willen wij u vriendelijk vragen zich te houden aan bovenstaande regels, dit voor ieders veiligheid.

Uitvaarten
Wat uitvaarten betreft, gelden dezelfde regels als bij kerkdiensten. Als er in uw gezin of familiekring een
overlijden is, dan kunt u contact opnemen met Ali Stork. Samen met de familie zal zij overleggen wat we
voor elkaar kunnen betekenen en hoe we dat gestalte kunnen geven. Mocht het zo zijn dat er op een
later tijdstip nog behoefte is aan een herdenkingsviering, dan is dat mogelijk.

Bezoekwerk
Zo langzamerhand proberen we het bezoekwerk weer op te pakken. We houden dan wel rekening met de
anderhalve meter afstand en de hygiënevoorschriften (onder andere handen desinfecteren). Wel zal er
hoofdzakelijk telefonisch nog veel ‘bezoekwerk’ gedaan worden, maar als u zelf aangeeft dat u graag een
bezoekje wilt hebben, kunt u dat kenbaar maken. Beide partijen moeten het risico durven nemen. Bent u
verkouden, grieperig of voelt u zich niet fit dan begrijpt u natuurlijk dat het bezoekje niet door kan gaan.
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.

Open Kerk
Op drie zaterdagen in de afgelopen drie maanden
hebben we van 14.00 u. tot 17.00 u. een Open Kerk
gehouden.
Ze vonden plaats in de kerk van Slappeterp en
Skingen.
Alle drie zaterdagen konden we een aantal mensen
verwelkomen.
Fijn om te zien dat er toch mensen zijn die in deze
‘núvere tiid’ behoefte hebben om even naar de kerk te
gaan voor een moment van stilte of het bezichtigen
van de kerk.
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Pastoralia
De afgelopen maanden is er op pastoraal gebied heel wat gebeurd in onze gemeente, dorpen. Er waren
mensen van wie we afscheid hebben moeten nemen, mensen die naar het ziekenhuis moesten voor een
onderzoek, controle of operatie. Er zijn mensen die kuren moeten volgen. Mensen die zich extra
eenzaam voelen doordat ze geen bezoek meer ontvangen. Mensen met zorgen over hun kinderen die in
de zorg werken. Enzovoorts.
Maar naast de zorgen waren er ook bijzondere en blije momenten: onder andere de geboorte van een
(klein)kind, verjaardagen, huwelijksjubilea. Lief en leed werd gedeeld. Ook de afgelopen maanden waarin
we weinig tot geen contact met elkaar hadden. En daar gaat het om ‘omzien naar elkaar op alle mooie en
verdrietige momenten in het leven.’ Laten we dat blijven doen.

Huwelijksjubilea
Halbe en Jantsje Vollema waren op 19 mei 61 jaar getrouwd.
Hans-Jouke en Margreeth Bootsma waren op 2 juni 25 jaar getrouwd.
Symon en Jantsje Hofman waren op 15 juni 70 jaar getrouwd.

Allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Gemeenteleden die elders verblijven
In de afgelopen tijd is mevrouw Tholen van Franeker verhuisd naar Stiens. Haar adres is: Hayema State
woonzorglocatie, Muondyk 14A, 9051 AH Stiens. Ze zal het vast fijn vinden een kaartje uit onze
gemeente te ontvangen.

In memoriam Tjitske Kodde-Lammers
Geboren: 4 september 1949
Overleden: 27 mei 2020
Denk aan mij terug.
Denk aan mij terug in de stralende zon.
Hoe ik was toen ik nog alles kon.
Met deze woorden lieten Louw, Ina en Joop, Angela en de kleinkinderen weten dat zij afscheid hebben
moeten nemen van hun lieve, krachtige vrouw, moeder, schoonmoeder en superbeppe Tjitske KoddeLammers.
Tjitske overleed op woensdag 27 mei j.l. Op zaterdag 30 mei vond de afscheidsplechtigheid plaats in
crematorium Andringastate te Marsum.
Vorig jaar augustus kregen Louw en Tjitske te horen dat Tjitske niet lang meer te leven had. Toch was er
weer een sprankje hoop toen ze in Rotterdam nog een kuur hadden. Het was echter tijd rekken, maar
toch. Zo lang er leven is, is er hoop. Deze medicatie sloeg aan. De tumor kromp. Maar de kanker kon niet
meer verdwijnen, daarvoor was het al teveel uitgezaaid. Nog 10 maanden heeft Tjitske kunnen genieten
van het leven.
Tijdens de afscheidsplechtigheid in Andringastate luisterden we naar het prachtige lied ‘Roller Coaster’
van Danny Vera. Een lied dat zingt over het leven als een achtbaan.
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Een achtbaan met zijn gekke hoogten en hele diepe dalen. Ook Tjitske kende dit in haar leven. Een leven
met hoogten, maar ook zeker met diepe dalen.
Ze trouwde met Louw op 5 mei 1971. Ze waren bijna 50 jaar getrouwd.
Ze kregen twee gezonde dochters, Ina en Angela. Maar verloren ook twee kinderen tijdens de
zwangerschap. Een moeilijke periode is dat voor hen beiden geweest.
Tjitske leefde voor de kinderen en kleinkinderen. Ze genoot van alle kinderen. Niet alleen van haar eigen
kinderen en kleinkinderen, maar ook van die van anderen.
Ze was altijd heel attent voor anderen. Stuurde kaartjes, was belangstellend naar iedereen toe. Ze hield
van de stralende zon op haar gezicht. Ze vond de liederen van het programma Glorieklanken, op
zondagmorgen voor radio Eenhoorn, prachtig. Ze genoot ervan. Liederen die tijdens het afscheid een
plekje kregen in de dienst.
De laatste dagen van haar leven vond ze rust als Louw en de dochters bij haar waren. De laatste weken
hebben ze allemaal geprobeerd zoveel mogelijk om Tjitske heen te staan. En dat is hen gelukt, hoe
moeilijk de laatste dagen ook waren. Anderzijds hadden deze moeilijke dagen ook zeker bijzondere
momenten.
We lazen bij haar afscheid woorden uit de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, Korintiërs 13,
waarin Paulus schrijft dat de liefde alles overwint. Zonder liefde zijn wij niets.
Zonder liefde stelt het leven niets voor. Zonder liefde is er geen toekomst. Zonder liefde heeft leven geen
zin. Liefde voor elkaar is het antwoord op alle leed in de wereld. Liefde is het antwoord op geloof en God.
Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden. Zo heeft ook Tjitske
het kunnen volhouden. Door de liefde van Louw, de kinderen en kleinkinderen, maar zeker ook door de
liefde van God voor haar.
Wij mogen erop vertrouwen dat Gods oneindige liefde onze liefde omarmt en draagt.
In dit vertrouwen hebben we Tjitske losgelaten. God heeft Tjitske opgetild uit de dood en haar
opgenomen in zijn liefdevolle armen. Bij Hem is ze veilig en vindt ze de rust die ze de laatste tijd zo hard
nodig had.
Dat deze woorden Louw, Ina en Joop, Angela en de kleinkinderen tot troost mogen zijn.
Ali Stork

Regionale activiteiten nieuwe seizoen
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.
In het nieuwe seizoen gaan we weer door met deze kring. Natuurlijk houden we ons dan aan de
veiligheids- en hygiënevoorschriften die dan gelden. Onze eerste bijeenkomst staat gepland op
donderdag 10 september om 14.00 u. in de Molewjuk te Bitgummole.
Bent u benieuwd naar deze kring en wilt u volgend jaar wel met ons mee doen?
Dan kunt u contact opnemen met Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente RiedSkingen, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.
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Stap voor Stap-wandeling 11 oktober 2020 (onder voorbehoud)
Ook onze eerste Stap-voor-Stap-najaarswandeling staat al weer gepland. En wel op zondag 11 oktober
a.s. We zijn dat te gast bij de Protestantse Gemeente van Sint Jacobiparochie.
We wandelen 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.
We beginnen om 14.00 uur in ’t Beerdhuus te Sint Jacobiparochie 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.
Na de wandeling is er een kopje koffie of thee in ‘t Beerdhuus.
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.

Vakantie
Nu onze kinderen thuis onlinelessen volgen, denken ze soms al dat ze vakantie hebben. De structuur die
er anders was, toen ze elke dag naar school gingen, is weg. Ze beginnen sommige dagen later met de
onlinelessen en zijn vaak weer eerder vrij. Als dit kerkblad verschijnt zijn ze bezig met de laatste loodjes.
Ook ik heb straks vakantie. Iets later dan dat de kinderen vakantie krijgen, maar wel de laatste vier weken
van hun vakantie, zodat we als gezin ook samen kunnen genieten van het niets ‘moeten’.
Ik heb vakantie van 20 juli tot en met 16 augustus.

Mochten er in die periode dringende pastorale zaken zijn (zoals bijvoorbeeld een overlijden), dan kunt u
contact opnemen met één van onderstaande kerkenraadsleden:
Onny Fokkema, 0518 4515 90, pkn@ried-skingen.nl
of met
Bauke Wijma, 0517 23 22 09, bwijma@zweins-fr.nl
Zij hebben een lijst voorhanden met de contactgegevens en beschikbaarheid van predikanten/kerkelijk
werkers uit de regio tijdens de periode van mijn afwezigheid.
Ik wens u allen een goede zomerperiode toe en hoop elkaar weer gauw te ontmoeten.
Ali Stork
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Het staat zo mooi op onze website, pkn.ried-skingen.nl. Onze kerkelijke gemeente, de Protestantse
Gemeente Ried-Skingen c.a. bestaat uit een samenvoeging van 8 dorpen. Met even zovele kerken en
begraafplaatsen. De helft van de kerken nog in eigen beheer (Dongjum, Ried, Slappeterp en Skingen) de
andere vier in eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. (Schalsum, Boer, Zweins en Peins)
Van alle acht dorpen heeft de kerkelijke gemeente de begraafplaatsen nog in eigendom en beheer.
Vroeger had ieder dorp nog een eigen begrafenis vereniging of burenplicht zoals ze dat dan noemden.
Nu hebben alleen de dorpen Ried en Dongjum nog een eigen begrafenis vereniging.
Van een begrafenis vereniging ben je lid, je betaalt contributie. De begrafenisvereniging regelt en
vergoed bepaalde zaken rond de begrafenis.
Het beheer, administratie en onderhoud van de begraafplaatsen is een verantwoordelijkheid van de
kerkelijke gemeente.
Bij de kerk koop je dus een graf, met het recht tot begraven zolang je zelf of de nabestaanden aan het
jaarlijks begraafplaats onderhoud voldoen. Afkopen voor een bepaalde periode kan ook.
Omdat we geen graven ruimen, hanteren we een periode van 25 jaar grafrust. Dat betekent dat er
gedurende 25 jaar niet in datzelfde graf begraven mag worden. Na begraven is men dus ook 25 jaar
onderhoudsplichtig. Na 25 jaar mogen de familie of de nabestaanden het graf opnieuw gebruiken of
gewoon als herinneringsmonument in ere houden zolang aan de jaarlijkse verplichting tot betalen van het
begraafplaats onderhoud wordt voldaan. Afkoop voor een bepaalde periode kan ook dan natuurlijk.
Het begraafplaats onderhoud is dus een verantwoordelijkheid van de kerk. Wij zijn geen commerciële
instelling die met de daarvoor bestemde middelen (betaalde onderhoudsbijdragen) een sluitende
begroting kunnen en moeten realiseren. Gelukkig neemt de kerkvoogdij zijn verantwoordelijkheid en vult
het jaarlijkse verlies aan.
Dit jaar is er op verschillende
plaatsen extra onderhoud
gepleegd. Bij een aantal
begraafplaatsen is het grind op de
paden aangevuld en in Boer is er
professioneel gesnoeid. De kerk is
nu van de weg af weer zichtbaar.
Zie boven!
In Schalsum is de oude haag aan
de voorkant vervangen door een
nieuwe beukenhaag. Ook daar ziet
de kerk er nu heel anders uit.

Zie voor reglement en tarievenlijst op onze boven genoemde website: pkn.ried-skingen.nl
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Van de diaconie
Schaamte voorbij.
Veel mensen raken door de coronacrisis hun werk kwijt. Dat betekent meestal ook een forse
achteruitgang in inkomen. Wie dat niet goed kan opvangen, komt al snel in financiële problemen. Veel
mensen schamen zich daar zo voor, dat ze geen hulp durven te zoeken. Naar die mensen is
SchuldHulpMaatje Waadhoeke op zoek. Geldzorgen veroorzaken veel stress. Hoe eerder mensen aan
de bel trekken, hoe beter. Iedereen met (dreigende) financiële problemen mag contact opnemen, wat de
oorzaak van de schulden ook is!
Aanmelden voor hulp bij financiële problemen is heel eenvoudig: vul het formulier in op
www.uitdeschulden.nu of bel (06) 282 321 90. De coördinator Adriaan Stap neemt dan contact met u/je op
om een afspraak te maken voor een intakegesprek
De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje denken mee hoe je kunt rondkomen van een lager inkomen. Ook
als er nog geen schulden zijn. Wie al wel betalingsproblemen heeft, kan hulp krijgen van een Maatje om
weer uit de financiële problemen te komen. De Maatjes zijn daar speciaal voor opgeleid. En die hulp kost
niets.

Projecten
Omzien naar elkaar, dat is de belangrijkste doelstelling van een diaconie. Soms is dat alleen mogelijk via
het geven van een gift. Zo heeft onze diaconie een heel aantal doelen, zowel landelijk als wereldwijd die
wij financieel steunen.
Een aantal van deze doelen gaat buiten de landelijke kerk om. Als voorbeeld noem ik het weeshuis in
Sanaa, midden in het oorlogsgebied van Jemen. Zij staan al enkele jaren op ons lijstje waar giften naar
toe gaan. Ze zijn ons steeds weer intens dankbaar, gaan direct naar de markt om eten te kopen en sturen
ons daar foto’s van om op die manier hun dankbaarheid te uiten….
Gelukkig krijgt de diaconie deze coronatijd wel giften binnen, maar lang niet datgene waar we iedere
zondag weer op kunnen rekenen. Daarom willen wij u dringend vragen ’s zondags ook in financieel
oogpunt aan ons te denken. Wij komen dan wel niet met de collectezak langs, maar toch is het mogelijk
te geven aan:
Diaconie Protestantse Gemeente Ried-Skingen
NL70 RABO 0320 4617 69 o.v.v. collecte
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