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Functies/telefoonnummers en e-mail adressen kerkenraad: 
 
G. de Vries Diaken 0518-451590 geartsje.vries@gmail.com 
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  
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 
 
Correspondentie en redactie adres: jzeldenrust@zweins-fr.nl  
 

Kerkenraadsvergadering: in elke derde week van de maand 
 
 

Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 3 april 2022 
 

Mutaties 
 

Peins Verhuisd 
 
 
Nieuwe bewoners 

Liane en Rob Bueters naar St.Jansklooster 
Fam. W. van Zwieten naar Franeker 
Durk en Antie Gjaltema naar Saxenstate in Franeker 
fam. R. van Dalen 
Stevan Talman en Kathrin Breuninger 
Stefan Gall en Yvonne Selier 

Zweins Ziekenhuis 
 
Overleden 

Nu weer thuis: Watze Zeinstra 
 
Jappie Bruinsma ( oud inwoner van Zweins ) 

Boer Geen mutaties 
 

 
 

Dongjum Geboren 
Nieuwe bewoners 
 
 
 
Overleden 

Olivia, dochter van Romy Miedema en Erik de Lange 
Niels en Ineke Vet 
fam. Agema en fam. Boskma 
Karin Idzenga  
Astrid de Graaf 
Henk Huizinga 

Ried Geen mutaties 
gekregen 

 

Skingen Nieuwe bewoners Jelmer Roersma en Corrina Visser 

Schalsum Overleden Jan Sytse Sytsma 

Slappeterp Ziekenhuis Nu weer thuis: Watze Fokkema 

 
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. R. Tichelaar Tel. 06-40323969 
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 weer onderstaande indeling. 
 
 

19 december Ried. Walburgakerk 
 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Jong Protestant 
 

25 december Ried. Walburgakerk 
Kerst 

9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte: Vredesweek 
 

26 december Geen Kerkdienst   

2 januari 2022 
 

Skingen. Stevenskerk 
 

9.30 uur Mevr. A. Stork 
 

9 januari Zweins. Reginakerk 9.30 uur Ds. J. Kamerling 
collecte: Kerkvoogdij 
 

16 januari Zweins. Reginakerk 9.30 uur Mevr. C. Akkerboom-Hondema 
collecte: Ondersteuning 
Gemeenten 

23 januari Ried. Walburgakerk 
 

9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte: Missionair Werk 

30 januari Ried. Walburgakerk 
 

9.30 uur Mevr. M. Gort-Terpstra 
collecte: Jong Protestant 

6 februari Boer. Mariakerk 
 

9.30 uur Drs. J.C. de Haan 
collecte: Werelddiaconaat 

13 februari Boer. Mariakerk 
 

9.30 uur 
 
 

Mevr. A. Stork 
collecte: Noodhulp 
 

20 februari Slappeterp. Dionysiuskerk 
Avondmaal 

9.30 uur 
 

Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Diaconie 
 

27 februari Slappeterp. Dionysiuskerk 9.30 uur 
 

Mevr. A. Stork 
collecte: Kerkvoogdij 

6 maart Skingen. Stevenskerk 
 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Zending 
 

13 maart Skingen. Stevenskerk 
 

9.30 Mevr. A. Stork 
collecte: Binnenlands Diaconaat 
 

20 maart Dongjum. Donatuskerk 9.30 uur Mevr. C. Akkerboom-Hondema 
collecte: Werelddiaconaat 
 

27 maart Dongjum. Donatuskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte: Missionair Werk 
 

3 april Zweins. Reginakerk 9.30 uur Drs. P. Vermaat 
collecte: Werelddiaconaat 
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Van de pastor 

 
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht 
en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’ 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn 
 
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet 
of het helder licht geeft of ook bijna niet 
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn 
 
Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is 
overal op aarde zond’ en droefenis 
laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn 

 
 
Een prachtig kinderlied dat wij vroeger in de kerk zongen. De mens die als kaarsje licht mag geven in het 
donker. Wij mogen een licht zijn voor een ander. Licht in de vorm van zorgen, helpen, vrolijkheid, een hand 
op een schouder, een kaartje, … vult u zelf maar verder in. In de adventsperiode waarin we toeleven naar 
kerst is licht een belangrijk symbool. Kerst is het feest van het stralende volle licht dat God ons geeft door de 
geboorte van het kindje Jezus. En van dit licht mogen wij een afspiegeling zijn. Elk klein lichtje dat wij laten 
stralen, kan van grote betekenis zijn voor een ander. En natuurlijk is het niet zo dat wij alleen met kerst een 
licht zijn voor een ander. Maar het kerstlicht wil ons aanmoedigen om een blijvend licht te zijn, ieder op zijn 
eigen plek in deze wereld. Laat het kerstfeest voor u, voor jou een uitnodiging zijn om in het duister een 
helder lichtje te zijn. ‘Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn’. Doet u, doe jij mee? En… geef het door. 
 
Ik wens u mede namens Gerard en de kinderen gezegende kerstdagen en een gelukkig en gezond 
nieuwjaar toe. 
 
Ali Stork 
 
 
\ 
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Kerstverhaal 
 

EEN WITTE KERST 

 door Godfried Bomans 
  
Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. 
Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode papieren slingers die daarvoor 
garant zijn. Aan de lamp hing hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand 
nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij 
gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er 
tien in een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en 
kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen 
bedremmeld binnen. 
"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen." 
Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar warm aan. 
"En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, " we moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is." 
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens was er plaats. Maar het kind werd 
ten slotte toch geboren, zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan 
veel ellende in de wereld. 
"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk." En daarin had hij gelijk. En zij 
verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar 
geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet meer voor 
 

.  
 
 
En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord 
weer op zijn bord. 
"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie 
en slofte naar de voordeur. 
Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen 
mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan 
ik zo dom zijn. De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de een door een 
grote drift bevangen. "Uitgerekend op Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere avonden." En hij sloeg de deur 
hard achter zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en de tulband smaakte 
hem niet. "Ik ga nog eens even kijken," zei hij, "er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat." 
Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de hoek 
verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die zwanger was. 
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Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. Die twee leken wel in de 
sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst. 
Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. "Zeg maar even niets," zei 
hij, "die wind is wat schraal, het gaat wel weer over."  
En dat was ook zo, men moet zich over die dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel prettig 
Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest.  
Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een stal geboren. 
 

 
                                          
 

Kerst 2021 
 
Op 25 december vieren we weer ons kerstfeest in de Walburgakerk in Ried om 09.30 u. We vieren de 
geboorte van het kindje Jezus. We staan stil bij het grote wonder dat in onze wereld is gekomen. In deze 
donkere tijden een lichtpuntje van hoop. Een klein kindje dat nieuw leven brengt en hoop geeft voor de 
toekomst. 
 

Bezoekwerk 
 
Mocht u graag bezoek van de kerk willen ontvangen dat kunt u contact opnemen met Ali Stork of iemand 
van de kerkenraad. We zijn graag bereid langs te komen als u dat op prijs stelt.   
We houden dan wel rekening met de anderhalve meter afstand en we schudden geen handen. 
 

Pastoralia 
 
Ook de afgelopen periode waren er mensen die ziek waren, zorgen kenden of een onderzoek of kuren in het 
ziekenhuis moesten ondergaan. Wij leven met hen mee. Ook hen die leven met het gemis van een dierbare 
wensen wij veel sterkte om het gemis een plekje te geven in hun leven. 
De mensen die de afgelopen maanden hun verjaardag, huwelijksjubilea of 
andere blijde gebeurtenis mochten vieren, willen we van harte gelukwensen. 
Met hen zijn we dankbaar dat zij dit mochten meemaken.  
 

Huwelijksjubilea 
 
Dhr. en mevr. R. Sijbesma en A. Sijbesma uit Schalsum waren op 24 
november 62 jaar getrouwd. 
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst. 
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Gemeenteleden die elders verblijven 
 
Mevr. H. Idsardi, Froonackerflat in Franeker is, na een verblijf in Revalidatie Noorderbreedte te Leeuwarden 
en vervolgens het Van Harenshuus in St. Annaparochie, verhuisd naar de Westerpoort. Het adres is: 
Academistraat 23, 8801 LJ Franeker. Een kaartje uit de gemeente zou ze zeer op prijs stellen.  
 

Overleden 
 
Op 29 november 2021 is overleden mevr. N. Tholen-Bijleveld, Stiens, op de leeftijd van 100 jaar. Het 
afscheid vond plaats op maandag 6 december in het crematorium Schoterhof in Nijeschoot.  
 
 

In Memoriam Neeltje Tholen-Bijleveld 
 
Geboren 31 juli 1921 Overleden 29 november 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze was ons oudste gemeentelid, Neel Tholen. In het vorige kerkblad prijkte nog een mooie foto van haar ter 
gelegenheid van haar 100ste verjaardag op 31 juli j.l.  
Neel Tholen woonde jarenlang in Franeker en was een trouwe kerkganger. Veel kerkgangers kennen haar 
nog, toen ze met haar vriendin, die ook weduwe was geworden, de kerkdiensten bezocht. Samen hadden ze 
altijd veel plezier. Ook bij de gemeente uitjes waren ze van de partij en zorgden ze samen voor een vrolijke 
sfeer.  Ongeveer twee jaar geleden ging het langzamerhand wat slechter met haar. Ze kon zich niet altijd 
meer alles herinneren.  
Toen ze op een gegeven moment in het ziekenhuis opgenomen moest worden, kon ze daarna niet meer 
terug naar haar eigen huis in Franeker. Ze ging wonen in Hayema State in Stiens waar ze de zorg kon 
krijgen die ze nodig had. Ze vond het niet altijd gemakkelijk om zo oud te worden. Maar ondanks die moeite 
bleef ze een dankbare vrouw. Ze genoot als ze bezoek had gekregen en sprak ook altijd haar waardering uit, 
dat ze blij was dat degene er was. Ook de piano bleef ze trouw. Als ik bij haar op bezoek was, speelde ze 
steevast een aantal liederen voor mij.  
 
Een paar weken voor haar overlijden viel ze. Gelukkig had ze niks gebroken en krabbelde ze weer wat 
overeind, maar het was wel weer een stap terug. Bij tijd en wijle was ze erg moe.   
Op 29 november j.l. is ze rustig ingeslapen.  
Op de rouwkaart stond: ‘Actief en met plichtsbesef tot het einde. Niet beseffende dat ze nog veel plezier 
bracht bij de mensen om haar heen. Een niet te stuiten vrouw.’ Zo zullen we Neel Tholen blijven herinneren 
in ons hart en we vertrouwen erop dat ze nu geborgen is bij God.  
 
Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe om het gemis van hun mem, 
beppe en oerbeppe een plekje te geven in hun leven. 
 
Ali Stork 
  



[Geef tekst op] 
 

 

K E R K B L A D  December  2021 

P A G I N A  8   

 
Kerkdiensten 
 
Al een poosje houden we onze kerkdiensten in de kerk van Ried. We houden ons daarbij aan onderstaande 
regels, zodat iedereen met een veilig gevoel zich welkom mag weten in de kerkdienst. 

 U hoeft zich niet meer op te geven als u van plan bent naar de kerkdienst te komen. 

 Er is geen koffie drinken vóór de dienst. 

 Bij de ingang wordt u verwelkomd door iemand van de kerkenraad. Die wijst u op het reinigen van 
uw handen met desinfecterend middel.  

 Uw jas kunt u bij u houden. 

 U wordt vriendelijk verzocht zich bij het verplaatsen een mondkapje te dragen. Als u zit, mag het 
mondkapje weer af.  

 In de dienst worden beperkt liederen gezongen. 

 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 eventuele liturgiestencil kunt u zien waar u mag zitten. 

 Als u zich niet goed voelt of verkouden bent, verzoeken wij u thuis te blijven. 

 Ook als u het besmettingsrisico te groot vindt, mag u gerust thuis 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.  

 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. 

 U krijgt bij binnenkomst en bij het uitgaan geen hand van de voorganger. 

 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 

 

 
Gespreksochtenden 
 
Aan het begin van het nieuwe jaar houden we altijd een tweetal gespreksochtenden waarin we met elkaar in 
gesprek gaan over leven en geloven. Het afgelopen seizoen konden deze gespreksochtenden niet doorgaan 
vanwege de lockdown. Of ze dit seizoen gehouden worden is op dit moment nog niet bekend. Mochten ze 
doorgaan dan hoort u dat zo gauw mogelijk. 
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Regionale activiteiten 
 
Regionale gesprekskring  
De regionale gesprekskring is al weer een aantal keren bij elkaar geweest. De volgende bijeenkomst 
staat gepland op donderdag 13 januari 2022 om 14.00 u. in De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole. 
De overige data zijn:  10 februari en 10 maart 2022. 
Heeft u vragen over deze kring dan kunt u contact opnemen met Ali Stork, alistork67@gmail.com of 
0518462009/0622620317. 

 
 
Stap voor Stap-wandeling 
 
De najaarswandeling van Stap voor Stap hebben we gehouden op zondag 10 oktober j.l. We waren te gast 
bij de Protestantse Gemeente te St. Jacobiparochie. Er waren 43 mensen aanwezig.  
Tijdens het bezinningsmoment hebben we met elkaar gesproken over wat de kerk in 
eigen dorp betekent.  
Dit naar aanleiding van een stukje, dat we tijdens het middaggebed hebben gelezen, uit 
het boek ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’ van ds. Geert Mak.  
Het was weer een inspirerende en bemoedigende wandeling. En zeker voor herhaling 
vatbaar.  
Onze voorjaarswandeling staat dan ook al weer gepland op zondag 27 maart 2022. 
Waar we dan te gast zijn, hoort u tegen die tijd.  
Lijkt het u wat om eens mee te wandelen, dan kunt u zich opgeven bij Ali Stork, 
alistork67@gmail.com of 0518462009/0622620317. 
 
 

Van de diaconie 

 

De plaatselijke diaconie ondersteunt financieel het hele jaar door diverse projecten dichtbij en veraf. 
Dichtbij bijvoorbeeld  de Voedselbank in Harlingen, veraf; een weeshuis in Jemen. 
Vanuit de landelijke kerk volgen we het rooster van ‘Kerk in Actie’ en daar wordt deze Kerst aandacht 
gevraagd voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 
 
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke 
hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, 
medicijnen, sanitaire voorzieningen.  
En jarenlang, onzeker wachten.  
Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in 
Griekse vluchtelingenkampen opgroeien.  
Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met 
voedsel, kleding, zorg en onderwijs.  
Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op 
Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken 
aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen 
van officiële documenten.  
Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde 
volgen.  
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Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier 
opvangcentra op het Griekse vasteland.  
In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een 
maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en 
andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.  
Geef aan de kerstcollecte via uw plaatselijke diaconie of maak uw bijdrage over op 
 NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. ‘Geef Licht’, of doneer online. 
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 
 

De kathedraal van Slappeterp ( bij de voorpagina) 

 
Om bij het kerstgebeuren te blijven, als je vanuit de kerk van Slappeterp de wereld inkijkt, zou je kunnen 
zeggen:   
 

De duisternis gaat wijken 
van d'eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht.  

 
Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

 
 
Omdat de gewone mensen in de late middeleeuwen en in de tijd daarna nog niet konden lezen werden de 
bijbelverhalen vaak uitgebeeld in de ramen van de kerk. Deze glas in lood ramen waren de strip verhalen uit 
die tijd. Iedereen kon ze zien en ze waren de plaatjes bij de preek. 
Nu we allemaal kunnen lezen hebben de ramen die functie verloren, ze hebben nu meer een decoratieve 
functie. 
Zo ook de ramen in de kerk van Slappeterp. 
Helaas ging ook aan deze ramen de tand des tijds niet voorbij. Het lood brak op steeds meer plaatsen en we 
vreesden dat bij harde wind de ramen eruit zouden waaien.  
We besloten begin deze zomer tot restauratie over te gaan.  
Veel ramen, ook uit de toren, zijn tijdelijk naar de werkplaats gebracht om daar van nieuwe lood strips 
voorzien te worden. Tientallen meters van die lood strips zijn verwerkt. 
Ook heeft men kapotte glaasjes vervangen door nieuwe. Nou ja niet echt nieuw, want dat zou niet staan. 
Oud glas met beschadigingen en bubbels zijn teruggeplaatst. 
We zijn blij dat firma Martin de Boer dit zo vakkundig voor ons heeft gedaan. 
Wanneer u na de corona tijd weer eens in Slappeterp komt, bekijk dan maar het resultaat. Voor als nog moet 
u het doen met de foto op de voorpagina. 
 

 

De heilige Walburgis 
 
10 november 2021 kwam Ds. G. van der Brug naar Ried om Geertje 
de Vries, als voorzitter van de kerkenraad, een exemplaar van zijn 
boekje over de heilige Walburgis te overhandigen. 
Dhr. van der Burg komt zelf uit Zutphen waar een grote Walburgis 
kerk staat. 
In Friesland zijn twee kerkgebouwen met de naam Walburgis of 
Walburga, namelijk in Drogeham en Ried. 
 
Wie was de heilige Walburgis? 
Walburgis was van Engelse adellijke afkomst. Ze moet geboren zijn 
rond 710. Richard en Wuna waren haar vader en moeder; Willibald 
en Wunibald waren haar broers. Zij behoorde tot de vrouwen die 
door Bonifatius naar Duitsland gehaald zijn om hem te helpen bij de kerstening van de heidense Germanen.  
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Met haar beide broers die zich ook in dienst van Bonifatius hadden gesteld deed zij veel voor de verbreiding  
van de christelijke cultuur. Zij stichtte te Heidenheim een dubbelklooster(een mannen- en vrouwenklooster 
die aan elkaar grensden, maar met gescheiden levensruimten). 
 
Zij wordt afgebeeld in koninklijke gewaden (gezien haarafkomst) of als kloosterlinge resp. abdis (met staf), 
met afgelegde kroon naast zich. Soms met een schip (waarop ze overvoer van Engeland naar het vasteland 
van Europa.) Vaak heeft ze een oliekruikje of -vaatje en korenaren; soms een boek. 
 
Het is overigens zeer de moeite waard om eens een kijkje te nemen in Zutphen, een stadswandeling en een 
bezoek aan de Sint Walburgis Kerk. Neem dan wel een rondleiding door de kerk, want dan zie en hoor je 
dingen waar een belevenis of een verhaal bij horen. Je komt dan ook in de Librije, de ketting bibliotheek, 
uniek in Nederland. 
 

               
 

 

Kerkgebouwen in coronatijd 
 
Ze staan er wat verdrietig en verloren bij in deze donkere tijd. Als je de deur van het slot doet en binnen 
komt is het er vochtig en koud. 
Geen warme en inspirerende uitstraling zoals je mag 
verwachten van onze mooie kerkjes in onze dorpen. 
Geen preek, geen zang en geen ontmoeting. De 
hoofdrolspelers, de koster, de dominee, de ouderling, de 
kerkgangers, ze zijn er niet. 
De koster heb ik deze keer vooraan geplaatst, die moet 
je niet vergeten, niet onderschatten. 
Een koster is iemand die verantwoordelijk is voor het 
onderhouden en schoonmaken van het kerkgebouw. Ook 
zet hij of zij liturgische voorwerpen klaar voor het gebruik 
in de dienst. Zijn werkzaamheden betreffen praktische 
zaken in en rond het kerkgebouw. Ook tijdens de 
kerkdienst speelt de koster een belangrijke rol. Vanaf de 
achterste bank houdt hij/zij alles goed in de gaten en 
zorgt ervoor dat alles naar behoren functioneert. 
Je kunt als dominee nog zo’n mooie preek hebben 
gemaakt, maar zonder koster komt daar niets van 
terecht. 
Onze kosters zitten al meer dan een jaar thuis, want in 
deze corona tijd hebben we alleen dienst in Ried , dit 
i.v.m. de anderhalve meter maatregel. 
Onze koster in Ried, Bart Kingma heeft dus alle 
zondagen dienst. Hij hoeft in deze tijd weliswaar geen 
koffie te zetten, maar hij begroet ons elke zondag met 
een enthousiast gebaar en een warme glimlach op 
afstand achter zijn mondkapje. 
 
Hierbij een ode aan al onze kosters met een mooie 
afbeelding. 
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Houd elkaar vast!     Kerk-zijn in verbondenheid  
 
Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd is juist dat samen 
kerk-zijn onder druk komen te staan. 
Toch blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten.  
 
Wat betekent de kerk voor u?  
 
Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van 
betekenis voor u zijn. We hopen dat u zich met de gemeenschap verbonden voelt.  
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 te delen. 
Verder is de kerk actief betrokken bij projecten zoals de Voedselbank, Schuldhulpmaatje en de opvang van 
vluchtelingen.  
 
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. Ook in 2022 willen we er zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. 
Daarom hopen we van harte dat u de kerk wilt blijven steunen.  
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor de generaties die komen, wil de kerk graag 
inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken. 
 
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 
belangrijk is dat de kerk in uw dorp blijft bestaan, dan kunt u ons ten allen tijde steunen met een gift op 
banknummer NL89 RABO 0320 4617 18  
Want……….. 
 

 

 
 


