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

0518-462009
0518-451590
0518-452149

alistork67@gmail.com
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 10 december 2020
Mutaties
Peins

Geen mutaties

Zweins

Geen mutaties

Boer
Dongjum

Geen mutaties
Nieuwe bewoners

Rob Schmutzler en Jana van Mulken

Ziekenhuis

Inmiddels weer thuis: dhr. Y.van Slooten
mevr. J. Frens

Ried

Overleden
Overleden

Frans Kooistra
Sjoukje Hibma-v/d Ploeg

Skingen
Schalsum
Slappeterp

Verhuisd
Geen mutaties
Geen mutaties

Dhr. A. Bruinsma naar Stiens

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
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Kerkdiensten.
Voorlopig blijven we in de coronatijd onze kerkdiensten in de kerk van Ried houden.
13 september

Ried. Walburgakerk
H.A.

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Diaconie

20 september

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

27 september

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

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

4 oktober

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Kerk en Israel

11 oktober

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Mevr. A. Stork
collecte: Kerkvoogdij

18 oktober

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Dhr. D. Hutten
collecte: Werelddiaconaat

25 oktober

9.30 uur

Mevr. A. Stork
collecte: Diaconie

1 november

Ried. Walburgakerk
m.m.v.mevr. Ederveen op
harp?
Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Ds. Kamerling
collecte: Najaarszending

8 november

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Mevr. A. Stork
collecte: Jeugdwerk

15 november

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Drs. J. de Haan
collecte: Kerkvoogdij

22 november

Ried. Walburgakerk
Eeuwigheidszondag
m.m.v. Postma/Kwant
Ried. Walburgakerk
Advent

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Pastoraat

9.30 uur

6 december

Ried. Walburgakerk
H.A.

9.30 uur

13 december

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Mevr. A. Stork
collecte:Kerk in actie: Kinderen in
de knel
Ds. J.C. Dondorp
collecte:Kerk in actie: Kinderen in
de knel
Mevr. A. Stork
collecte: Kerkvoogdij

20 december

Ried. Walburgakerk

9.30

25 december

Ried. Walburgakerk
Kerst

9.30 uur

27 december

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

29 november

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Missionair werk
Mevr. A. Stork
collecte:Kerk in actie: Kinderen in
de knel:
Drs. J. de Haan
collecte: Kerkvoogdij
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Meditatie
De afgelopen maanden is ons leven aardig in de war geraakt. Het ‘gewone’ leven, zoals we dat gewend
waren, veranderde totaal door het coronavirus. Wat doet dat met mensen?
Heel veel mensen hoor ik zeggen dat het rust geeft, er is tijd om eens na te denken over het hectische
leven dat men leidt. Anderen ervaren angst, bang om ziek te worden, bang om misschien dood te gaan,
bang om een dierbare te verliezen.
Weer anderen zien een heel complottheorie achter het hele gebeuren rondom het coronavirus,
machthebbers die de mensen bang willen maken om zo het leven van iedereen te willen beheersen. Veel
mensen zien de zekerheden van hun leven wankelen: geen inkomen meer, relaties die stuk lopen,
mensen die depressief worden, omdat ze niet om kunnen gaan met de veranderende situatie.
In de vakantie las ik een vakantiedagboekje met voor elke dag een tekst. Het ging over vrijheid. Juist nu
heel veel van onze vrijheden aan banden worden gelegd, valt zo’n boekje over vrijheid in de brievenbus.
Het deed nogal wat met me. Het zette me aan het denken. Wat is nu eigenlijk vrijheid? Dat je alles mag
doen wat je wilt? Wat betekent het om vrij te zijn? Wat zegt de bijbel over vrijheid?
De bijbel staat vol met bevrijdingsverhalen. Het begint al met het scheppingsverhaal in Genesis. Adam en
Eva, de eerste mensen die God schiep, leefden in vrijheid op een prachtige plek: in de tuin van Eden.
Eén ding echter mochten ze niet: eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Als ze dat zouden
doen, zouden ze sterven. Adam en Eva kunnen de verleiding niet weerstaan en grijpen naar de verboden
vrucht, ze grijpen naar vrijheid om zelf te bepalen of ze wel of niet van de boom eten. Ze komen in de ban
van de verleiding. Is dat vrijheid?

Mens-zijn houdt in dat je alles mag, maar er is ‘één boom’ waar je niet aan mag komen. Er zijn grenzen.
Grenzen aan hebzucht, aan macht, aan die ‘ene boom’ die mensen hun vrijheid ontneemt. Vrijheid is
geen echte vrijheid als bijvoorbeeld door hebzucht, door macht, door
onderdrukking, anderen hun vrijheid verliezen. God geeft grenzen aan,
duidelijke grenzen. We kunnen ze lezen in de 10 Woorden die Hij Mozes geeft
op de twee stenen tafelen. Binnen die grenzen kan iedereen zich in vrijheid
bewegen, kan iedereen leven in vrijheid op een prachtige plek: de aarde.
In de bijbel gaat het er ook niet alleen om dat mensen zich vrij voelen, maar
dat er Eén is die vrijheid geeft. God is degene die echte vrijheid teweeg brengt.
Hij stuurde zijn zoon Jezus, maar die zei niet wat je wel of niet mag denken of
doen. Hij wilde ons er juist van bevrijden. Bevrijden van alles wat ons
gevangen houdt en we ons daardoor niet vrij kunnen voelen. Want zegt Jezus:
Als je mij wilt volgen, zorg dan dat je zo leeft dat iedereen deel krijgt aan mijn
belofte. Heel concreet, door je niet te laten leiden door de verleidingen van de
aardse dingen, maar door op te komen en te zorgen voor mensen die jou nodig
hebben. Dàt maakt ons vrij om los te komen van vooroordelen, jaloezie,
hebzucht en macht. Dàt maakt ons vrij om aan iedereen liefde en
barmhartigheid te tonen.
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Vakantie
De vakantie zit er al weer een paar weken op. We hebben genoten van een aantal weken samenzijn als
gezin en het loslaten van alle ‘gewone dagelijkse’ dingen. Omdat de meeste mensen in eigen land
vakantie vierden, was het voor ons moeilijk om nog op het laatste moment (zoals we al jaren gewend zijn
om te doen: als het warm weer is boeken we een camping en vertrekken) een camping te boeken. Het
gevolg was dat we dagjes uit hebben gepland en in de laatste week van onze vakantie hebben we nog
een paar dagen een appartement kunnen boeken aan de Vinkeveenseplassen. Het is goed om er toch
even een paar dagen uit te zijn, maar ook fijn om weer thuis te zijn. Voor mij zit het vakantiegevoel niet in
het ‘weg’ zijn, maar in het gevoel niets te moeten en dingen te doen waar ik zin in heb, waaronder veel
fietsen.
Nu de vakantie weer voorbij is, betekent dat ook dat ik weer voor u en jullie bereikbaar en beschikbaar
ben.
Wilt u graag dat ik eens bij u langs kom, dan kunt u mij bellen, mailen of appen: 0518462009,
alistork67@gmail.com ((let op: mijn emailadres is gewijzigd!), 0622620317.

Kerkdiensten
We hebben alweer een aantal kerkdiensten met elkaar kunnen vieren. Echter zonder samenzang, maar
we hebben gezien dat de voorgangers creatief genoeg zijn om ook de muziek en het zingen een plekje te
geven in de dienst. Anders dan we gewend zijn, maar niet minder. De kerkdiensten houden we nog zo
lang of kort als het duurt in de kerk van Ried, die heeft de meeste zitplaatsen. En we houden ons nog
steeds aan onderstaande regels, zodat iedereen zich met een veilig gevoel welkom mag weten in de
kerkdienst.
 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, 0518 45 21 49, 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.
 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 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.
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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.

Uitvaarten
Wat uitvaarten betreft, gelden nog steeds 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
Het bezoekwerk is ook weer geleidelijk aan opgepakt. We houden dan wel rekening met de anderhalve
meter afstand en de hygiënevoorschriften (onder andere handen desinfecteren). 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; alistork67@gmail.com). Ook als er in uw
persoonlijk leven iets verdrietigs of vreugdevols gebeurt, mag u gerust contact met mij opnemen.

Pastoralia
Zo vlak na de vakantie, op het moment dat ik dit schrijf, ben ik nog niet helemaal op de hoogte van het
wel en wee in onze gemeente en onze dorpen. Wel heb ik gehoord van overlijden en ziekte. Degenen die
dit betreft, wens ik heel veel sterkte en de nabijheid van God en mensen toe.

Huwelijksjubilea
Dhr. en mevr. Rein en Klazina van der Meer waren op 15 augustus 63 jaar getrouwd.
Sake en Iris Idsardi waren op 15 augustus 25 jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. Pieter en Johanna Boomsma waren 26 augustus 50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.
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Gemeenteleden die elders verblijven
Mevrouw N. Tholen, Hayema State woonzorglocatie, Muondyk 14A, 9051 AH Stiens.
Mevrouw J. Oosterbaan, Jetting 1A, 8862 AK Harlingen

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 met ons mee doen?
Dan
kunt u contact opnemen met Ali Stork, kerkelijk werker
Protestantse Gemeente Ried-Skingen, alistork67@gmail.com of
0518462009/0622620317.
De overige data van het seizoen zijn de donderdagen: 8 oktober, 12 november, 10 december 2020, 14
januari 2021, 11 februari 2021, 11 maart 2021 om 14.00 u., alle bijeenkomsten zijn in De Molewjuk, van
Aismawei 19 te Bitgummole.

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, alistork67@gmail.com of
0518462009/0622620317.

Gemeentezondag 6 september 2020
Normaal hebben we op de eerste zondag van september een gemeente uitje. Helaas kon dat deze keer
niet doorgaan. Van dit gemeente uitje hebben we op zondag 6 september een ‘gemeentezondag’
gemaakt. We hadden eerst een kerkdienst in de kerk van Ried en vervolgens was er in dorpshuis ‘De
Rede’ in Ried koffiedrinken. Het was goed om op zo’n manier weer bij elkaar te zijn. Want als gemeente
van onze Heer, weten we dat het een voorrecht is om samen, schouder aan schouder, in zijn gemeente
werkzaam te zijn en samen te delen in vreugde, in zorgen en pijn.
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Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want Uw woord maakt Uw wegen bekend.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet,
vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk,
één zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,
delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als Uw kerk, die waarachtig wil zijn. (Lied 249 Opw.)
Zo mogen we weer samen het nieuwe seizoen ingaan. (zie foto’s laatste bladzijde)

Thema gemeentezondag:
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Ds. René de Reuver scriba generale synode
Ds. René de Reuver over een nieuw seizoen in coronatijd: 'Hoopvol leven, in
vertrouwen'
Ds. René de Reuver: "De crisis ontneemt ons onze zekerheden en daagt ons uit, persoonlijk en als
gemeenten, om in vertrouwen op de drie-enige God te zoeken naar verantwoorde vormen die mensen
samenbrengen en hoop bieden. "We leven in een vreemde tijd. Wie dacht klaar te zijn met het
coronavirus heeft het mis. Het virus waart nog volop rond, ook onder ons. De beperkende maatregelen
zijn weer aangescherpt en we houden ons hart vast voor een tweede golf in de herfst.
Een nieuw seizoen
De crisis raakt ons als kerk heel sterk. Gelukkig kunnen we weer samenkomen. Maar wel beperkt: we
kunnen amper zingen en elkaar ontmoeten. Voor mensen met een extra kwetsbare gezondheid blijft het
riskant. Hierdoor is het aantal mensen dat de diensten bezoekt gering. Er zijn gemeenten die zelfs
helemaal nog geen diensten houden. En dit terwijl het nieuwe seizoen zich aandient.
Hoe geven we in dit komende seizoen vorm aan ons kerkenwerk? Verliezen we elkaar door de crisis en
de beperkende maatregelen niet heel gemakkelijk uit het oog? En hoe houd je het zelf vol? Hoe blijf je
geïnspireerd, als gemeentelid, als kerkenraadslid, als voorganger?
De onzekerheid en de beperkingen vanwege de crisis maken het samen kerk zijn niet eenvoudig. Ze
zetten het komende seizoen onder druk. Juist ontmoeting, samen bidden, zingen, luisteren naar de
Schrift en delen in elkaars verhalen vormen onze gemeenten. Zonder dat verdampt de gemeenschap,
kan de moed je in de schoenen zinken en de vraag zich opdringen: wat blijft er over van ons gemeentezijn?
Van zekerheid naar vertrouwen
De crisis ontneemt ons onze zekerheden en daagt ons uit, persoonlijk en als gemeenten, om in
vertrouwen op de drie-enige God te zoeken naar verantwoorde vormen die mensen samenbrengen en
hoop bieden. Juist in de nood, vanuit de diepten (Psalm 130), roepen we tot God en zoeken we samen
zijn aangezicht.
Creatief en bezonnen
Er is veel creativiteit nodig om dit in het komende seizoen op een verantwoorde manier te doen. Gelukkig
is er veel creativiteit in de kerk. De afgelopen maanden hebben dit bewezen. Het is bijzonder te zien wat
er allemaal, met inachtneming van de regels en de beperkende maatregelen, is gebeurd. Opvallend is dat
men bij al deze nieuwe initiatieven niet startte bij wat allemaal niet meer mogelijk is, maar bij bij
wat wel mogelijk is. Deze volgorde is belangrijk. Zeker, er is veel niet mogelijk, maar we beginnen te
denken bij wat gegeven de situatie wel mogelijk is.
Bij waar we ons in deze tijd toe geroepen weten.
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Beste gemeenteleden en dorpsgenoten.
Zoals in het vorige kerkblad is verteld heeft onze Kerkelijke Gemeente nog 8 kerkhoven in beheer, waar
ook nog daadwerkelijk begraven wordt.
Daarom is er actief beheer nodig om begrafenissen, al dan niet in samenwerking met de
begrafenisverenigingen, onderhoud en financiën op orde te houden. Vanuit de kerkvoogdij heb ik die
taken bij mijn pensionering in 2011 op mij genomen.
Hoewel ik mij nog gezond voel van lijf en leden, gaan de jaren zo langzamerhand tellen en het beheer is
wel erg afhankelijk van één persoon.
Om het toekomstige beheer van de begraafplaatsen bij ziekte of ongeval mijnerzijds een wat bredere
basis te geven hebben we uw hulp nodig.
Hoe zou die hulp er dan uit kunnen zien?
Het makkelijkst is iemand die mijn taken in zijn geheel kan overnemen. Maar je zou ook aan een wat
andere organisatievorm per begraafplaats kunnen denken.
We denken en handelen nu vanuit een organisatie structuur die zich de laatste jaren ontwikkeld heeft, en
zoeken daar mensen bij .Maar je zou het ook kunnen omdraaien. Welke mensen bieden zich aan met
welke wensen en hoe kunnen we daar samen iets werkbaars van maken.
In het college van kerkrentmeesters hebben we verschillende mogelijkheden bekeken, maar steeds weer
komen we terug bij “vrijwilligers” die de verschillende taken kunnen en willen uitvoeren. In een toch wel
kleine en vergrijzende Kerkelijke Gemeente kunnen we die mensen niet mobiliseren.
Omdat de begraafplaatsen ook van en voor het dorp zijn is het niet nodig kerkelijk gebonden te zijn om
bovengenoemde taken uit te voeren.
Wij willen graag inventariseren wie ons op vrijwillige basis wil helpen om het beheer en het onderhoud
van onze begraafplaatsen nu, maar ook in de toekomst veilig te stellen.
Wil je informatie, neem dan contact op met mij, of één van de andere kerkrentmeesters.
De namen en telefoonnummers staan voor in het kerkblad.
We zien met belangstelling de reacties tegemoet.
Met vriendelijke groet, namens het college, Bauke Wijma
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Startzondag 6 september
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