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
M. v/d Wal
B. Wijma
J. Doevendans

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

Banknummer diaconie:
Banknummer kerkvoogdij:

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

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

NL70 RABO 0320.4617.69
NL89 RABO 0320.4617.18

Correspondentie en redactie adres: jzeldenrust@zweins-fr.nl

Kerkenraadsvergadering: in elke derde week van de maand
Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 20 augustus 2021
Mutaties
Peins

Ziekenhuis

Vanuit Parkhoven nu weer thuis: dhr. B.J. Fokkema

Geboren

Delmer, zoon van de fam. Nieuwland

Zweins

Nieuwe bewoners

Fam. Buwalda-Wassenaar

Boer

Nieuwe bewoners

Jippe en Betty Burmania

Ziekenhuis

C. de Groot, nu in Beetsterzwaag
Andries Terpstra

Ried

Overleden
Geen mutaties
gekegen.
Overleden
Geboren
Geen mutaties
Geen mutaties
Nieuwe bewoners

Ylse, dochter van Ele de Jong en Irma Jansen

Skingen
Schalsum
Slappeterp

Verhuisd

Geart Hofman naar Peins
Wiebren Eijzenga en Geertje Haagsma naar Dronrijp

Dongjum

Ruurd Deelstra

Mennold Fokkema en Ulrik Kuiken
Hans en Shirieen Harms

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 .Mocht het beleid anders
worden dan volgen we onderstaande indeling.

30 mei

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

6 juni

Dongjum. Donauskerk

9.30 uur

13 juni

Peins. Gertrudiskerk

9.30 uur

20 juni

Peins. Gertrudiskerk

9.30 uur

27 juni

Schalsum. Nikolaaskerk

9.30 uur

Mevr. A. Stork
collecte: Kerkvoogdij

4 juli

Schalsum. Nikolaaskerk

9.30 uur

11 juli

Peins. Gertrudiskerk

9.30 uur

Drs. D Hutten
collecte: Binnenlands Diaconaat
Mevr. A. Stork
collecte: Kerkvoogdij

18 juli

Peins. Gertrudiskerk

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Diaconie

25 juli

Schalsum. Nikolaaskerk

9.30 uur

Mevr. A. Stork

1 augustus

Schalsum. Nikolaaskerk

9.30 uur

Drs. J.C. de Haan
collecte: Kerkvoogdij

8 augustus

Dongjum. Donauskerk

9.30 uur

Ds. J.C. Dondorp
collecte: Diaconie

15 augustus

Skingen. Stevenskerk

9.30 uur

22 augustus

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Mevr. M.Gort-Terpstra
collecte: Zending
Ds. Kamerling

29 augustus

Ried. Walburgakerk

9.30 uur

Mevr. C. Akkerboom-Hondema

5 september

Boer. Mariakerk

9.30

Mevr. A. Stork
collecte: Werelddiaconaat

12 september

Boer. Mariakerk

9.30 uur

19 september

Slappeterp. Dionysiuskerk

9.30 uur

26 september

Slappeterp. Dionysiuskerk

9.30 uur

Mevr. C. Akkerboom-Hondema
collecte: Jong Protestant
Ds. J.C. Dondorp
collecte: Zending
Mevr. A. Stork
collecte: Vredesweek

3 oktober

Skingen. Stevenskerk

9.30 uur

Drs. P. Vermaat
collecte: Jong Protestant
Mevr. M. Gort-Trepstra
collecte: Werelddiaconaat
Mevr. A. Stork
collecte: Missionair Werk
Ds. J. v/d Schoot
collecte:Noodhulp

Mevr. M.Gort-Terpstra
collecte: Kerk en Israel
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Het jaar 2021
Het jaar 2021 begon in stilte. Er was geen uitbundige viering van oud en nieuw met vuurwerk en fysieke
nieuwjaarsconcerten. De kerkdiensten werden half december weer stopgezet. Geen zang meer, geen
orgelspel meer, geen Woord meer dat klinkt…. Zo gingen we het nieuwe jaar in. In stilte. Deze stilte werd
even onderbroken op zondag 14 februari toen we in familiekring de doop hebben gevierd van Iris Maria
Terpstra uit Slappeterp. Heel bijzonder.
En vanaf Pinksteren was het weer mogelijk om onze wekelijkse kerkdiensten te hervatten. Wat zijn we hier
blij mee. We moeten ons nog wel houden aan de maatregelen die ons worden geadviseerd, maar we zijn
allang blij met dit nieuwe lichtpuntje.
Pinksteren heeft ons weer in vuur en vlam gezet en ons aangespoord om ons weer vol vuur in te zetten voor
Gods gemeente.

Meditatie
Een zieke man komt bij Jezus (Marcus 2:1-5 en 10b-12a)
Een tijdje later kwam Jezus terug in Kafarnaüm. Toen de mensen hoorden dat hij er weer was, kwamen ze
allemaal naar zijn huis. Zelfs buiten voor de deur was er geen plaats meer. Jezus vertelde de mensen over
God. Toen kwamen er nog vier mensen aan. Ze droegen een man die niet kon lopen.
Maar door de drukte konden ze hem niet bij Jezus brengen. Daarom maakten ze een gat in het dak, precies
boven Jezus. Ze lieten hun zieke vriend op zijn draagbed naar beneden zakken.
Jezus zag dat die mensen in hem geloofden. Daarom zei hij tegen de man die niet kon lopen:
‘Ik vergeef je alles wat je verkeerd gedaan hebt.’
Toen zei Jezus tegen de man die niet kon lopen:‘Sta op, pak je draagbed op, en loop naar huis.’12Meteen
stond de man op. Hij pakte zijn bed op en liep weg.
Toen ik bovenstaande bijbelverhaal las in een dagboekje, dacht ik: ‘Dit is eigenlijk ook een soort
Pinksterverhaal’. Vorige week vierden we het Pinksterfeest.
Het feest van de Heilige Geest die op ons mensen is neergedaald. God laat ons niet aan ons lot over, maar
stuurt zijn Geest om bij ons te zijn. Om ons te bemoedigen, om ons op te fleuren, om ons te inspireren en
aan te sporen.
Jezus heeft een grote aantrekkingskracht op mensen, lezen we in ons verhaal. Ze komen allemaal naar zijn
huis als ze horen dat Hij er weer is. Ze komen om naar Hem te luisteren als Hij hen vertelt over God. En ze
willen door Hem genezen worden. We lezen ook dat er zowel binnen als buiten geen plaats meer is.
En toch komen er nog vijf mannen aan die graag naar Jezus toe willen. Ze hopen zo dat één van hen, die
niet meer kan lopen, door Jezus genezen zal worden. En ze hopen het niet alleen, maar geloven er ook echt
in. En dat blijft niet onopgemerkt. Jezus ziet dat hun geloof oprecht is.
De vier mannen laten hun verlamde vriend niet aan zijn lot over.
Ze bekommeren zich om hem en willen graag dat hij weer kan lopen en ze geloven dat Jezus dat kan doen.
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Zo bekommert de Heilige Geest zich ook over ons. Hij wil graag dat wij bevrijd worden van alles wat ons
verlamt. Hij doet er alles aan om ons bij Jezus te brengen en tegelijk spoort Hij ons aan om ook zo voor
anderen te zijn. Om anderen niet aan hun lot over te laten, om anderen bij Jezus te brengen.
De vier mannen beuren hun vriend op en brengen hem op het juiste moment op de juiste plaats.

Zo wil de Heilige Geest ook ons opbeuren en ons brengen naar de juiste plaats: naar Jezus. Want Hij kijkt
niet neer op onze zwakheden, maar ziet onze kracht.
Zo wordt het Pinksterfeest realiteit in het verhaal van de verlamde man. En zo kunnen ook wij het
Pinksterfeest werkelijkheid laten worden in ons eigen persoonlijk leven. Door de kracht van Gods Geest.
We zijn door de coronapandemie letterlijk en figuurlijk stilgezet. Het virus heeft ons verlamd. Mensen zijn
ziek geworden, mensen hebben hun werk verloren, mensen zijn depressief geworden. We zijn allemaal
corona-moe. In deze tijd valt het niet altijd mee om in God te blijven geloven. Maar als er dan mensen in de
buurt zijn die je opbeuren, die jouw kracht nog steeds zien en die niet bang zijn voor jouw gebrokenheid, wat
is dat dan waardevol.
Dat is wat Gods Geest in mensen teweegbrengt.
De kracht van zijn Geest werkt ook in ons.
Marijke de Bruijne heeft dat heel mooi verwoordt in het lied ‘De Geest van God’ uit het Nieuwe Liedboek nr.
691.
1. De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.
2. De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmt’ in hart en ogen.

3. In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.
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Aangeraakt worden door zijn Geest, geeft ons geloof, hoop en liefde.
En dat zet ons in beweging om geloof, hoop en liefde voor te leven en te delen met anderen.
Niet alleen met Pinksteren, maar heel ons leven, tot in eeuwigheid.
Maar de vrucht van de Geest is liefde,
vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid,
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Er is geen wet die daar iets tegen heeft.
(Galaten 5: 22,23)
Ali Stork

Paaskaars
In protestantse kerken is het gebruik van de paaskaars een
betrekkelijk jonge en niet algemeen aanvaarde praktijk. Hoewel er
gemeenten zijn waar men de rooms- of oud-katholieke traditie volgt,
heeft de paaskaars in protestantse kerken over het algemeen bijna
de functie van Godslamp gekregen. Zij brandt dan ook het hele jaar
door. Dat houdt o.m. in dat de paaskaars al brandt als de gemeente
binnenkomt. Aan de paaskaars worden alle andere kaarsen
(bijvoorbeeld kaarsen op de avondmaalstafel, licht dat meegaat
naar de kindernevendienst, de doopkaarsen) aangestoken. Na
afloop van de dienst wordt de kaars gedoofd. In de paasnacht of op
de eerste paasdag wordt er een nieuwe paaskaars ontstoken en de
kerk binnengedragen. Helaas hadden we met Pasen geen
kerkdienst door de corona. Nu we met Pinkster weer beginnen met
diensten, voorlopig alleen in Ried, wordt de paaskaars
binnengedragen en ontstoken in de pinksterdienst van 23 mei. Het
thema van de dienst was dan ook:

De vlam van Pinksteren ontspringt aan het licht van Pasen.
Kerkdiensten
Vanaf Pinksteren zijn er weer kerkdiensten in de kerk van Ried. We houden ons nog steeds aan
onderstaande regels, zodat iedereen met een veilig gevoel zich 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.
 Draag bij binnenkomst en uitgaan een mondkapje. Zodra u zit, mag het mondkapje weer af.
 Bij de ingang wordt u verwelkomd 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 het liturgiestencil 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 die 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’.
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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, blijf dan gerust thuis.

Bezoekwerk
Het bezoekwerk gaat gelukkig nog steeds door, maar wel in beperkte mate. 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
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 ziek zijn, mensen die voor een operatie naar het MCL moesten, mensen die een traject
van kuren moeten ondergaan. Er waren ook mensen van wie we afscheid moesten nemen. Onder ons zijn
er mensen die erg 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.
De afgelopen maanden waren er ook blijde gebeurtenissen. Met de mensen die hun een verjaardag,
huwelijksjubilea, de geboorte van een kind of andere blijde gebeurtenis mochten vieren zijn we dankbaar dat
zij dit mochten meemaken. Met hen danken we God voor deze zegeningen.

Overleden
Op 31 maart j.l. is overleden mevr. Jelly Oosterbaan-Wassenaar op de
leeftijd van 89 jaar. Jelly Oosterbaan woonde de laatste tijd in
Woonzorgcentrum De Batting te Harlingen. Het afscheid vond in besloten
kring plaats. Wij wensen de familie en verdere nabestaanden veel sterkte
en Gods kracht toe om het gemis een plekje te geven in hun leven.

Huwelijksjubilea
Dhr. en mevr. G. Postma en T. Postma-Hamstra waren op 26 februari 50 jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. H. Mijnheer en J. Mijnheer-Branderhorst waren 8 april 55 jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. H. Vollema en J. Vollema-Fortuin waren op 19 mei 62 jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. S. Hofman en J. Hofman-Vis zijn op 15 juni 71 jaar getrouwd.
Allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Gemeenteleden die elders verblijven
Mevrouw N. Tholen, Hayema State woonzorglocatie, Muondyk 14A, 9051 AH Stiens.
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Open Kerk in Ried tijdens de 40-dagentijd
In de periode tussen Pasen en Pinksteren hebben we drie Open Kerkendagen gehouden. En wel op de
zaterdagen 20 februari, 13 maart en 3 april, (Stille Zaterdag). Tijdens deze Open Kerk was er voor iedereen
de mogelijkheid om even stil te zijn en/of een kaarsje aan te steken voor iemand persoonlijk of voor
groeperingen en moeilijke situaties, dichtbij of veraf. Fijn om te zien dat er toch mensen zijn die behoefte
hebben om even naar de kerk te gaan voor een moment van stilte of het bezichtigen van de kerk.

Vakantie
Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is
het zover. Zomervakantie.
Het lijkt mij goed om alvast mijn vakantie aan u
door te geven.
Ik heb vakantie van 26 juli tot en met 22
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

Regionale activiteiten
Regionale gesprekskring
In het vorige kerkblad kon ik nog melden dat de regionale gespreksgroep vanaf september al weer vier keer
bij elkaar was geweest. In december was tevens de laatste keer. Vanwege de lockdown hebben we onze
bijeenkomsten van 14 januari, 11 februari en 11 maart moeten afzeggen. We hopen in het nieuwe seizoen
weer volop bij elkaar te komen. We beginnen op donderdag 9 september 2021 a.s. om 14.00 u. in de
Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole.
Voor meer informatie over deze kring kunt u contact opnemen met Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse
Gemeente Ried-Skingen, alistork67@gmail.com of 0518462009/0622620317.

Stap voor Stap-wandeling
Onze eerste Stap-voor-Stap (najaars)wandeling op zondag 11 oktober vond plaats in Berltsum. De tweede
wandeling stond gepland op zondag 28 maart 2021. Helaas hebben we deze laatste wandeling moeten
annuleren. In het nieuwe seizoen hopen we weer onze najaars- en voorjaarswandeling te houden. De
najaarswandeling staat gepland op zondag 10 oktober. We hopen dan te gast te zijn bij de Protestantse
Gemeente te St. Jacobiparochie. We beginnen om 14.00 u. met een middaggebed in het Beerdhuus waarna
we gaan wandelen. En we sluiten het geheel af met een kopje koffie/thee.
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.
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Van de kerkenraad
Toen begin mei bijna iedereen van de kerkenraad was ingeënt, durfden we het weer aan om bij elkaar te
komen.
In deze vergadering hebben we ook afscheid genomen van ons kerkenraadslid Aafke Heslinga. Zij heeft
jarenlang haar tijd en energie in het ouderlingschap gestoken en daar zijn we haar ontzettend dankbaar
voor. Onze dank hebben we bezegeld met een bosje bloemen en een exemplaar van het nieuwe liedboek
met daarbij het verhaal van de oude Chinese vrouw.
https://www.bronvaninspiratie.be/algemeen/inspirerend-verhaal-de-waterkruiken/
Aafke bedankt voor alles wat je voor onze gemeente hebt gedaan! We zullen je missen. Maar we
hopen je nog vaak te zien in de kerkdiensten of bij andere activiteiten. Wij wensen jou en Ate alle
goeds toe voor de toekomst.
Nu Aafke afscheid heeft genomen van de kerkenraad betekent het ook dat we weer op zoek moeten gaan
naar een nieuwe ouderling voor de wijk Skalsum.

Contract
Na het afscheid van ds. Han Dondorp een paar jaar geleden leek het ons bijna onmogelijk om iemand te
vinden die zijn plaats zou kunnen innemen in onze gemeente.
Wat hadden we te bieden en welke verwachtingen hadden we?
Onze gemeente is veelkleurig, het geloof wordt in alle diversiteit beleefd en verschillen worden
gerespecteerd. Wij willen een gastvrije en warme gemeenschap zijn in de samenleving en dus ook in onze
dorpen.
Wij hebben iemand nodig die met ons op zoektocht is naar hoe we als christen handen en voeten kunnen
geven aan ons geloof. Iemand die samen met ons wil laten zien wat de kerk, ook in deze tijd, aan de
maatschappij te bieden heeft. En ook iemand die het evangelie vanuit een levend geloof kan vertalen voor
het leven van alle dag.
Alie Stork heeft toen gesolliciteerd en na enkele gespreksronden hadden we de indruk dat zij de juiste
persoon was die we zochten. We hebben toen gevraagd of zij onze pastor wilde zijn voor de komende jaren
in de functie van kerkelijk werker, met de taken van een predikant.
Het afgelopen jaar was het door de corona beperkingen voor Ali lastig om al haar taken uit te voeren.
Contacten maken en onderhouden was niet altijd makkelijk.
Maar wij als kerkenraad hebben vertrouwen in de toekomst en met Ali als onze pastor in de dorpen van de
Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a.
Daarom hebben we haar, na twee jaar een tijdelijk contract, per 1 juli 2021 een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd aangeboden.
Ali heeft al heel veel bezoekjes in onze dorpen afgelegd en dat met een snelheid die door een ieder van ons
te volgen is, namelijk op de fiets. Mocht u graag willen dat ze eens bij u langs komt, aarzel dan niet en neem
contact op. (Zie verderop in dit blad bij bezoekwerk!)

Doopdienst 14 februari 2021
Op zondag 14 februari hebben we de doop gevierd van Iris Maria Terpstra in de kerk van Ried. Iris is het
dochtertje van Gert-Jan Terpstra en Marijke Dijkstra en het zusje van Sander. Sinds 2017 wonen zij in
Slappeterp. Vanwege de omstandigheden werd de
dienst in familiekring gevierd. We hebben stil gestaan
bij het verhaal van Naäman uit 2 Koningen 5:1-15.
En de dooptekst was uit Marcus 10:16, waar staat:
‘Jezus sloeg zijn armen om de kinderen heen. Hij
legde zijn handen op hen en zegende hen.’ In de
kinderdoop komt God naar de mensen toe. Het is
God die de eerste stap zet. Vóórdat wij ‘ja’ kunnen
zeggen, zegt Hij ‘ja’ tegen ons. Hij komt met open
armen naar ons toe en zegt dat Hij van ons houdt en
met ons mee wil gaan op onze levensweg. Deze
grote en oneindige liefde van God voor ons mensen
hebben we gevierd op de dag van de liefde
‘Valentijnsdag’.
Ali Stork en ds. Jelte Lindeboom van Minnertsga
waren de voorgangers in deze dienst.
We kunnen terugkijken op een feestelijke dienst.
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Snoeien doet groeien en bloeien.
Een ieder kent deze uitspraak. Of iedereen daar hetzelfde gevoel bij heeft is een andere vraag.Toch moet je
zo nu en dan wat ruimte maken om de plant, de struik, boom of de zon weer wat meer mogelijkheden te
geven. Vooral dat laatste is op onze begraafplaatsen van belang. Als de heggen en bomen teveel zonlicht
wegnemen wordt alles groen en gras wordt mos. Daarom hebben we op een aantal begraafplaatsen flink
gesnoeid dit jaar. Gelukkig samen met
vrijwilligers! Dan merk je maar weer dat als je
samen iets doet en even flink doorpakt je een
heleboel kunt doen.
In Schalsum hebben we vorig jaar al de oude
heg weggehaald en een nieuwe beuken haag
geplant.
Door de droogte van vorig jaar was er nogal wat
uitval. Er is opnieuw geplant en we hopen dat er
dit jaar voldoende groei in zit. Sommige mensen
in Schalsum hadden echter nog een probleem.
Ze waren niet meer bij de tijd, want het toren
uurwerk was van de weg af niet meer te zien.
Enkele bomen hadden het zicht op toren en
uurwerk volledig weggenomen. Ook hier
hebben we wat aan gedaan. Het was zo nu en
dan best spannend of de boom de goede kant
op zou vallen, maar we hadden goed materiaal
en een ervaren zaagploeg.
Vorig jaar hebben we in Zweins de heg ingekort en dit jaar is de omgang flink gesnoeid. Ook hier kan de zon
zijn werk weer doen, zodat het gras weer wat beter tot zijn recht komt.
In Slappeterp is de west- en achterkant van het kerkhof behoorlijk onder handen genomen. Dan merk je
maar weer dat zagen wel leuk is, maar dat er erg veel takken overblijven om op te ruimen.
De berg takken aan de Kastieltjes was dit jaar dus erg groot. Gelukkig zijn ze ook nu weer door de gemeente
opgehaald.
Hebt u dat thuis ook wel eens gemerkt? Iedere zomer de heg knippen op heup hoogte en na jaren kom je tot
de ontdekking dat je al op schouderhoogte aan het knippen bent. Totdat de heg hoger is geworden dan
jezelf. Daar hadden we in Peins ook last van en daarom hebben we met z’n allen de heg weer tot
heuphoogte ingekort. Voordat we aan het werk gingen op zaterdagmorgen voor Pasen werden we door
Saskia verrast met een overvloedig paasontbijt.

Allen, ook de vrijwilligers van Slappeterp en Zweins die niet op de foto staan, heel erg bedankt voor jullie
inzet.
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Pinksterboodschap 2021 van Wim Beekman, classisdominee Fryslân

Het is de geest van Jezus die over zijn vrienden vaardig wordt.
Die Geest wens ik ons allen toe. Het komend Pinksterfeest. En de komende maanden, waarvan we vurig
hopen dat met de samenleving ook het kerkelijk leven weer geopend wordt. We elkaar weer ontmoeten
zullen. We de sterren weer van de hemel zullen zingen. Dat zal de Geest zijn van ‘voed het oud vertrouwen
weder’. En het zal ook ‘een nieuwe geest in ons’ zijn. Nieuw vertrouwen dat ons overkomt. Nieuwe wegen
die we vinden. Moge de Geest van Pinksteren ons overkomen en ons meenemen. Schep, God, een nieuwe
geest in mij een geest van licht, zo klaar als Gij dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt en ga de weg die U behaagt
Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 834:2 Ik wens u een gezegend Pinksterfeest.

Schalsum 27 februari 2021
Wegens beëindiging van burenplicht Schalsum is na raadpleging van de leden die op de laatste vergadering
aanwezig waren besloten de baarwagen te schenken aan de kerkvoogdij Ried/Schingen c.a. onder de
voorwaarde dat deze in Schalsum blijft staan en zodoende beschikbaar blijft voor de inwoners en oud
inwoners van Schalsum.
Namens het bestuur: S.W.Meijer voorzitter
R. Sijbesma. Penn.meester
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SAMEN IN ACTIE TEGEN CORONA… GIR0 555
De coronaramp in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien,
en maakt duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is.
Samen met de kerken wereldwijd en samen met u staat Kerk in Actie al langer op tegen corona.
Nu slaan we ook vanaf 12 mei 2021 als samenwerkende organisaties de handen ineen met de Giro
555actie.
Voor India maar ook voor omliggende landen.
Ook zijn er grote zorgen over Nepal.
Het geld wat met deze landelijke actie wordt opgehaald is voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers.
Rikkert Zuiderveld heeft een indrukwekkend gedicht geschreven voor de coronaslachtoffers in India.
In de dienst op 1 ste Pinksterdag is hier voor gecollecteerd.
Wilt u alsnog een donatie doen dan kan dat op giro 555

Wees welkom in ons mooie warme land
Hier kon je gister nog de bloesemgeuren ruiken
Nu hakken wij de takken van de struiken
Wie sterft wordt nog de zelfde dag verbrand….
De geuren van bederf, de stank van rook
De smaak van bitter afscheid zonder woorden
Van hen die ons in liefde toebehoorden
De dader is een sluw onzichtbaar spook.
Wij zijn er nog, maar doods en doods benauwd
De lucht is zwaar, het einde lijkt nabij
Ons bed is oud en hard als aanmaakhout
Wees welkom als de bloesem zich ontvouwt.
maar nu: breng ons op adem, maak ons vrij
Als u ons vindt, hier achter in de rij. (gedicht door Rikkert Zuiderveld)
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