
Pastor Mevr. A. Stork 0518-462009 alistork67@gmail.com  
Voorzitter kerkenraad: Mevr. G. de Vries 0518-451590 slappeterp@hetnet.nl  
Scriba: Mevr. O. Fokkema 0518-452149 pkn@ried-skingen.nl 

 
Website: pkn.ried-skingen.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

    

 

mailto:alistork67@gmail.com
mailto:slappeterp@hetnet.nl
mailto:pkn@ried-skingen.nl


[Geef tekst op] 
 

 

K E R K B L A D  December  2020 

P A G I N A  2   

 
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 pkn@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 aafkeheslinga1@gmail.com 
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 13 maart 2021 
 

Mutaties 
 

Peins Nieuwe bewoners 
 
 
 
Verhuisd 
 
 
Ziekenhuis 
 
Overleden 

Iris Leunge en Joop Westra 
fam. S. Engelhard 
fam. H. Visser 
Wiebren v/d Vaart en Sigrid Bruning 
Joris Viëtor naar Zweins 
Janny Bartlema naar Franeker 
Edwin Miedema naar Dronrijp 
In ziekenhuis gelegen en nu in Parkhoven: dhr. B.J. Fokkema 
 
Peter Kooistra 

Zweins Nieuwe bewoners Dhr.J.Viëtor 

Boer Geen mutaties   

Dongjum Overleden 
 
Nieuwe bewoners 

Siemen de Valk 
 
fam. Pennaertz 

Ried Geen mutaties  

Skingen Ziekenhuis 
Verhuisd 

In het ziekenhuis gelegen, mevr. Lootsma 
fam. Feenstra 

Schalsum Geen mutaties 
gekregen 

 

Slappeterp Geboren 
 

Iris Maria, dochter van de fam. Terpstra 

 
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. A. Sytsma  Tel. 0517-394744 
Slappeterp Dhr. L. 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.  

 
Voorlopig blijven we in de coronatijd onze kerkdiensten in de kerk van Ried houden .Mocht het beleid anders 
worden dan volgen we onderstaande indeling. 
 

20 december Ried. Walburgakerk 
 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Missionair Werk 

25 december Ried. Walburgakerk 
Kerst 
m.m.v. Bert Weissink, (hobo) 

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

27 december Ried. Walburgakerk 
 
 

9.30 uur Drs. J. de Haan 
collecte: Kerkvoogdij 

3  januari 
2021 

Dongjum. Donauskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte:Diaconie 

10 januari Zweins. Reginakerk 9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Kerkvoogdij 

17 januari Zweins. Reginakerk 9.30 uur Drs. P. Vermaat 
collecte: Ondersteuning 
Gemeenten 

24 januari Ried. Walburgakerk 
 

9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte: Missionair Werk 

31 januari Ried. Walburgakerk 
 

9.30 uur Mevr. C. Akkerboom-Hondema 
collecte: Jong Protestant 

7 februari Boer. Mariakerk 9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Werelddiaconaat 
 

14 februari Boer. Mariakerk 9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte: Noodhulp 
 

21 februari Slappeterp. Dionysiuskerk 
 

9.30 uur 
 
 

Ds. Kamerling 
collecte: Werelddiaconaat 
 

28 februari Slappeterp. Dionysiuskerk 
 

9.30 uur 
 

Ds. Kamerling 
collecte: Missionair Werk 

7 maart Skingen. Stevenskerk 9.30 uur 
 

Mevr. M.Gort-Terpstra 
collecte: Zending 

14 maart Skingen. Stevenskerk 
 

9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte: Binnenlands Diaconaat 

21 maart Dongjum. Donauskerk 
 

9.30 Ds. Kamerling 
collecte: Werelddiaconaat 
 

28 maart Dongjum. Donauskerk 
Fryske tsjinst 

9.30 uur Da. Y Hiemstra  
collecte: Jong Protestant 

2 april Slappeterp. Dionysiuskerk 
Goede Vrijdag 

19.00 uur Ds. J.C. Dondorp 
 

4 april Slappeterp. Dionysiuskerk 
Pasen 
 

9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte: Werelddiaconaat 
 

11 april Zweins. Reginakerk 9.30 uur Drs. J. de Haan 
collecte: Kerkvoogdij 
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Het jaar 2020 
 
Een bijzonder jaar was het. Een jaar waarin het coronavirus hoogtij vierde en nog steeds viert. Ons gemeen-
televen moest tot een minimum gereduceerd worden. Een poos hebben we geen kerkdiensten kunnen hou-
den, omdat het risico op besmetting te groot was. En nog steeds is er de twijfel of we in de komende tijd 
kerkdiensten kunnen houden. Het ene moment stijgen de besmettingen weer, het andere moment lijkt het 
iets af te nemen. We moeten met de dag leven en kijken hoe wij als gemeente van Jezus Christus in onze 
dorpen aanwezig kunnen zijn nu we bijna geen contact met elkaar kunnen hebben.  
 
De afgelopen periode hebben we dat laten zien door op bepaalde dagen Open Kerk te houden. Er was ge-
noeg belangstelling voor om te zeggen dat het zeker voor herhaling vatbaar is. En zo zullen we misschien 
nog meer vormen van kerk-zijn moeten ontdekken.  
Heeft u, heb jij ideeën? We horen het graag.  
 
En toch mogen we ook weer hoopvol vooruit kijken naar het nieuwe jaar. We zijn nog niet van het coronavi-
rus af, maar wij leven van de hoop op betere tijden. 
En daarom kan ik ook u en jullie allemaal, mede namens Gerard, Ruben Tim en Elisa Noa, gezegende kerst-
dagen en een gelukkig en gezond 2021 toewensen.  

 
Ali Stork 
 

 
 
 

Meditatie 
‘ Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israel’  

(Johannes 12:13) 
 
Als u bovenstaande tekst leest, denkt u misschien, met in uw achterhoofd de advents- en kerstperiode die 
voor ons ligt: ‘Hé, is dat niet een tekst die hoort bij Palmzondag, vlak voor Pasen?’ Ja, daar hebt u gelijk in. 
Maar Pasen en Kerst liggen voor mijn gevoel heel dicht bij elkaar. Zonder Kerst geen Pasen en zonder Pa-
sen geen Kerst. Bij de voorbereiding van de diensten voor kerst kwam ik een afbeelding tegen die dat heel 
duidelijk laat zien.  
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Bij de geboorte van het kindje Jezus is hier al duidelijk te zien welke weg dit kind zal gaan. Het is geen ge-
makkelijke weg, zoals wij nu weten. Het is de weg naar het kruis.  
Met Kerst zijn we ons daar (nog) niet van bewust. We zijn blij met de geboorte van dit kindje, zoals we blij 
zijn met elk kindje dat wordt geboren. We vieren kerst, met alles erop en eraan.  
Ook al zal dat dit jaar iets minder uitbundig zijn.  
We horen het ‘Ere zij God…’ en genieten van de luxe om ons heen: de kerstboom, de lekkere kerstmaaltijd 
die voor ons klaar staat, de kerstviering(en), enz.  
We begroeten het kindje Jezus met al onze luxe en heten het van harte welkom in ons midden.  
Zo laat de geboorte van dit kindje ons zien dat wij mogen genieten van dit feest, maar het wijst ons tegelijk 
ook op onze verantwoordelijkheid.  
Vanaf de geboorte tot aan zijn kruis, laat Jezus ons zien waar het in de wereld om gaat. Hij wijst ons, tijdens 
zijn leven, op onze verantwoordelijkheid als schepsel van God, onze Schepper, en dat is de liefde voor God 
en voor onze naaste in daden omzetten. Daar zijn waar je nodig bent.  
En deze liefde mogen wij, van onze wieg tot het graf, uitdragen in onze omgeving. En we weten ook dat wij 
nooit volledig deze liefde kunnen waarmaken. Maar we mogen ook geloven dat het God zelf is, die in Jezus 
naar de wereld komt om recht te zetten wat krom is. 
 
De weg die God voor Jezus heeft uitgestippeld om de overwinning te behalen, ziet er anders uit dan wij bij 
de geboorte van het kindje Jezus ooit kunnen vermoeden. Maar het is de enige weg.  
Het is de weg van de kribbe naar het kruis.  
Alleen door deze weg te gaan kan Jezus onze tekortkomingen en de dood die daaraan verbonden is over-
winnen.  
Als we dit goed tot ons door laten dringen, dan kunnen wij, ondanks de beperkingen door het coronavirus, 
met blijdschap en verwondering, met vreugde en dankbaarheid, Jezus verwelkomen in ons leven.  
Zo kunnen we Hem, in woord en daad, begroeten met het ‘Ere zij God in de hoge, vrede op aarde en in de 
mensen een welbehagen’, met in ons achterhoofd het kruis wat naast de kribbe staat.  
Zo worden de woorden uit Johannes alledaagse werkelijkheid, ook tijdens het kerstfeest anno 2020.  
 

‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël’ 
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Kerkdiensten  
 
Vanaf 5 juli hebben houden we al weer kerkdiensten. De kerkdiensten worden nog steeds in de kerk van 
Ried gehouden. 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, het liedboek en de liturgie die op de bank 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. 

 Tijdens de dienst wordt niet gezongen en geneuried. U mag in de stilte van uw hart ‘voluit meezin-

gen’. 

 Er wordt geen collecte gehouden. Na de dienst kunt u in de hal uw gift geven in de daarvoor be-

stemde schaal. Ook kunt u nog steeds uw gift op de bankrekening van de diaconie storten:  Diaco-

nie 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 blijft u gewoon thuis. 

 
Kerst 2020 
 
Op 25 december vieren we weer ons kerstfeest. Dit jaar in de Walburgakerk in Ried om 09.30 u. We vieren 
de geboorte van het kindje Jezus. In deze donkere tijden een lichtpuntje van hoop. Een klein kindje dat 
nieuw leven brengt en hoop geeft voor de toekomst.  
Ook voor deze kerstviering geldt dat u zich van tevoren moet opgeven bij Onny Fokkema.  
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Uitvaarten 
 
Wat uitvaarten betreft, gelden nog steeds dezelfde regels als bij kerkdiensten. Als er in uw gezin of familie-
kring een overlijden is, dan kunt u contact opnemen met Ali Stork.  
 
 

Bezoekwerk 
 
Het bezoekwerk gaat gelukkig, maar wel in beperkte mate, door. We houden dan wel rekening met de an-
derhalve 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 
 
De afgelopen maanden zijn er in onze gemeente/dorpen mensen die opgenomen zijn geweest in het zieken-
huis voor een operatie. Ook zijn er mensen die een dierbare hebben moeten verliezen. Wij wensen allen 
heel veel sterkte en bidden met hen om kracht en Gods nabijheid.  
Ook waren er afgelopen maanden mensen die hun een verjaardag, huwelijksjubilea of andere blijde gebeur-
tenis mochten vieren. Met hen zijn we dankbaar dat zij dit mochten meemaken.  
Mocht u graag willen dat 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. 
 
 

Eeuwigheidszondag (zondag 22 november) 

 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar hebben we degenen, die in het afgelopen jaar in onze gemeente 
en dorpen zijn overleden, herdacht. 
We hebben kaarsen ontstoken ter nagedachtenis aan hen die wij verloren hebben, nog maar pas of al langer 
geleden. 
 
Dat het licht, dat wij ontsteken aan het licht van de Paaskaars, ons eraan zal herinneren dat ons beloofd is 
dat de nacht zal overgaan in troostend ochtendlicht. 
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Overleden 
 
Op 21 november j.l. is Siem de Valk uit Dongjum overleden.  
Hij is 63 jaar geworden.  
De afscheidsdienst vond plaats op woensdag 25 november j.l. in de Donatuskerk te Dongjum, waarna we 
Siem, op de bijgelegen begraafplaats, naar zijn laatste rustplaats hebben gebracht.  
Met de woorden van psalm 139 hebben we in vertrouwen uitgesproken dat God Siem ten diepste heeft ge-
kend en dat zijn Hand hem heeft geleid op de weg naar zijn eeuwige toekomst.  
Een plek waar de dorre vlakte van de woestijnen zijn veranderd in vruchtbaar land waar alles groeit en 
bloeit.  

De dorre vlakte der woestijnen 
zal zich verblijden eindeloos; 
de zandzee zal herschapen schijnen, 
want bloeien zal zij als een roos. 
Van heil'ge vreugde zal zij beven, 
doortinteld van een heerlijk leven, 
dat nimmermeer verwelken zal. 
Zij zal de wonderen des Heren 
aanschouwen en zijn grootheid eren 
met jubelend triomfgeschal. (Joh. De Heer 661:1)  

 
Wij wensen Henderika en verdere familie veel kracht en Gods nabijheid toe om dit verlies een plekje te ge-
ven in hun leven.  
 
 

Huwelijksjubilea 
 
Dhr. en mevr. Rinze en Aafke Sijbesma waren op 24 november 61 jaar getrouwd.  
Dhr. en mevr. Hendrik en Albertje Gjaltema waren 13 december 64 jaar getrouwd. 
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst. 
 
 

Gemeenteleden die elders verblijven 
 
Mevrouw N. Tholen, Hayema State woonzorglocatie, Muondyk 14A, 9051 AH  Stiens.  
Mevrouw J. Oosterbaan, Jetting 1A, 8862 AK Harlingen. 
 
 

Kerstgedicht ‘Kijkje in de stal’ 
 
Zing je mee met de engelen Zie Jozef en Maria daar, 
tezamen in de nacht? met Koning Jezus klein. 
Want een Kind is ons geboren: Zij mogen voor hem zorgen; 
een koning, lang verwacht. Straks zal hij de redder zijn. 
 
Ga je mee nu met de herders? Zie je wel, het is echt waar! 
Zij zien een grote ster. Meer hoef je niet te wensen 
De wijzen hebben ’t ook gezien, God zelf heeft ons zijn zoon gestuurd: 
zij komen van heel ver. ’t is feest voor alle mensen! 
 
Kijk je ook mee naar de sterren, (Irma  Moekestorm) 
daar in de duisternis? 
Eén straalt precies boven de stal 
waar ’t Kind geboren is. 
 
Ga mee met ons, haak nu maar in, 
dan gaan we naar de Koning. 
Geboren is Hij als een mens, 
een stal, dat is zijn woning. 
 
 



[Geef tekst op] 
 

 

K E R K B L A D  December  2020 

P A G I N A  9   

 
Regionale activiteiten: 
 
 
Regionale gesprekskring  
 
De regionale gespreksgroep is vanaf september al weer vier keer bij elkaar geweest. Gelukkig hebben we 
tot nu toe deze kring nog kunnen houden in de Molewjuk in Bitgummole, waar genoeg ruimte is om verant-
woord bij elkaar te komen. We proberen dit tot en met maart vol te houden. In onze bijeenkomsten hebben 
we gesproken over de volgende onderwerpen:  
‘Hoe kunnen we iets over God zeggen?’. Hoe zijn we iets te weten gekomen over God? Welke mensen zijn 
daarin belangrijk voor ons geweest? Hoe kwam God in ons leven ter sprake? Welk godsbeeld hoorde daar 
bij?, waren de gespreksvragen waar we met elkaar over hebben gesproken. 
‘Mystiek om te zingen – broeder Roger van Taizé’. Broeder Roger is één van de oprichters van het jongeren-
klooster in Taizé. Het draait in zijn geloofsleven om de aanwezigheid van Christus. Hij heeft ervaren hoe 
God in Christus met ieder mens verbonden is en altijd in ieder mens aanwezig is, of zij dat nu gelooft of niet, 
of hij dat nu merkt of niet. Via Christus zijn wij allen met God verbonden. Heel ons leven en ook heel de wer-
kelijkheid is vervuld van Christus.Naar aanleiding van een aantal gespreksvragen hebben we gesproken 
over de spiritualiteit van broeder Roger van het jongerenklooster in Taizé. 
‘De meeste mensen deugen – Rutger Bregman’. ‘Als we geloven dat de meeste mensen niet deugen, gaan 
we elkaar ook zo behandelen’, is een uitspraak van Rutger Bregman, die in zijn boek pleit voor een nieuwe 
geschiedenis van de mens.  
‘Het ongemakkelijke kwaad’ – Beatrice de Graaf. Een artikel uit een ouderlingenblad over bovenstaande 
boek was onze gespreksstof. Als de meeste mensen deugen, waar komt dan het kwaad vandaan? Waarom 
‘deugt’ deze wereld dan niet? 
De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 14 januari 2021 a.s. om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aisma-
wei 19, te Bitgummole. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Ried-
Skingen, alistork67@gmail.com of 0518462009/0622620317. 
De volgende bijeenkomsten in het nieuwe jaar zijn op donderdag 11 februari 2020, 11 maart 2021 om 14.00 
u. in De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole.  

 
 

Stap voor Stap-wandeling 
 
Onze eerste Stap-voor-Stap wandeling op zondag 11 oktober vond plaats in Berltsum. Om 14.00 u. hadden 
we een middaggebed in de Kruiskerk, waar ongeveer 20 mensen aanwezig waren. We lazen uit de brief van 
Paulus aan de gemeente te Efeze de woorden uit hoofdstuk 5 de verzen 1 tot en met 9. Na het 
middaggebed gingen we op pad met een aantal bezinningsvragen. Tijdens de wandeling hebben we in stilte 
nagedacht en vervolgens met elkaar gesproken over de volgende vragen: 
‘Wandelen met God’, welke woorden horen hier voor u bij? 
‘Ga de weg van de kinderen van het licht’ (Ef. 5:8b). Wat stelt u zich hierbij voor? 
‘Hij leidt mij stap voor stap, Hij vult mij met zijn kracht’. Hoe ervaart u dat in uw leven? 
‘Heer, maak ons klaar, om met U mee te gaan.’ Wanneer bent u er klaar voor om met God mee te gaan? 
Het geheel hebben we afgesloten met een kopje koffie en thee in de Koepelkerk. 
Onze voorjaarswandeling is op zondag 28 maart 2021 om 14.00 u. Het is dan de bedoeling dat we te gast 
zijn bij de Protestantse Gemeente te Sint Jacobiparochie. Meer hierover kunt u in het volgende kerkblad le-
zen.   
Lijkt het u wat om eens mee te wandelen, dan kunt u zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse 
Gemeente Ried-Skingen, alistork67@gmail.com of 0518462009/0622620317. 

 
  

mailto:alistork67@gmail.com
mailto:alistork67@gmail.com


[Geef tekst op] 
 

 

K E R K B L A D  December  2020 

P A G I N A  10   

 
 

Gespreksochtenden  
 
Helaas zullen er dit seizoen geen gespreksochtenden gehouden worden vanwege de welbekende reden. In 
het nieuwe seizoen hopen we deze gespreksochtenden weer te houden. We zijn dan weer een jaar verder 
en hopen dat de situatie rond het coronavirus is verbeterd.  
 
 
 

Van de diakonie 

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 zo 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.uitdeschul-

den.nu of bel (06) 282 321 90. De coördinator Adriaan Stap neemt dan contact met 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. 

 

 

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 fi-

nancieel 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 gif-

ten 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 

 

Onze hartelijke dank. 

http://www.uitdeschulden.nu/
http://www.uitdeschulden.nu/
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Kerkbalans 2021 – Geef vandaag voor de kerk van morgen! 
 
De Actie Kerkbalans komt er weer aan, dit keer met een krachtig thema dat goed de noodzaak weergeeft 
van deze jaarlijkse actie. Het thema voor de actie in 2021 is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Een 
thema dat de waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij 
ons daar vandaag voor inzetten.  
 
Voor veel mensen is de kerk een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere 
ingrijpende gebeurtenis in het leven of in uw omgeving.  
In de kerk kunt u elke week even pauze nemen. Uitstijgen boven de drukte van de dag om te bidden, om 
aangeraakt te worden door God en om uw geloof met anderen delen. 
Verder is de kerk actief betrokken bij projecten zoals de Voedselbank, Schuldhulpmaatje en de opvang van 
vluchtelingen.  
 
U zult begrijpen dat de Actie dit jaar door het corona-virus anders zal verlopen dan eerdere jaren, maar we 
willen hem juist nu bij u onder de aandacht brengen. De schadelijke gevolgen van het corona-virus, zoals 
eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist het 
verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig.  
 
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. 
 
Bent u niet aangeschreven als lid van de Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a. maar vindt u dat het be-
langrijk is dat de kerk in uw dorp blijft bestaan, dan kunt u ons ten allen tijde steunen met een gift op bank-
nummer NL89 RABO 0320 4617 18  
Want……….. 

 

 

 

2021 
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In tijdelijke pacht aangeboden 2 percelen 
akkerbouw/grasland te Schingen 

 
De Protestantse Gemeente te Ried-Skingen c.a. biedt onder de leden van de Protestantse Gemeente Ried-

Skingen c.a. twee percelen akkerbouw/grasland (2.62.75 ha) aan, gelegen te Schingen. Het betreft tijdelijke 

pacht voor 3 jaar.Voor meer informatie en pachtvoorwaarden kunt u bellen met beherend rentmeester dhr. 

ing. T.P. Schrale van kantoor Schrale makelaars & rentmeesters o.g., De Skatting 69, 8621 BV Heeg,  

tel. 0515-442254 / info@schralemakelaars.nl  
Belangstellenden dienen schriftelijk te reageren bij de rentmeester uiterlijk binnen 14 dagen na het verschij-
nen van dit blad. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

God in ons midden 
 

 
De maand december is een maand om elkaar verhalen te vertellen. 

De herfst loopt af, de winter komt eraan. 

De natuur trekt zich terug in zichzelf en de mensen trekken naar binnen. 

Advent is een tijd van stilte en inkeer en van samen verwachtingsvol op weg gaan. 

Zo bereiden we ons voor op de komst van Christus. 

 

Ook bomen trekken zich in de winter terug in zichzelf. Zij verliezen hun blad en  

wachten tot het hun tijd is om weer uit te lopen. 

Maar niet alle bomen verliezen hun blad. 

De kerstboom houdt de hoop op het nieuwe leven gaande. 

In de bijbel ontmoeten we verschillende personages die van oudsher bij advent  

en kerst horen: Elisabeth, Johannes de Doper, Maria en Jozef, Jesaja, Ruth,  

Simeon, herders en wijzen, ze verwijzen naar of staan rond het kind uit het geslacht  

van David, dat in Bethlehem geboren wordt.  

Een ster wijst de weg; een duif is boodschapper. 

 

In advents verhalen gaat het vaak over het onrecht in de wereld. 

Er is een intens verlangen naar licht in donkere tijden; naar vrede en gerechtigheid. 

Met kerstmis vieren we dat het donker is doorbroken. 

 

mailto:info@schralemakelaars.nl

