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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 12 juni 2022 
 

Mutaties 
 

Peins Nieuwe bewoners Mirjam Koopmans en dochter 
dhr. Doornbosch 

Zweins Geen mutaties  

Boer Ziekenhuis 
 

mevr. L.Kleefstra, inmiddels weer thuis. 
 

Dongjum Nieuwe bewoners 
 
 
 
 
 
Overleden 

fam. Nauta 
fam. Houtsma 
Manfred van Doorne 
fam. Verheij 
fam. Zijdeveld 
 
Jantsje Hofman-Vis 
Leon de Puijsselaar 

Ried Overleden 
 
 
Nieuwe bewoners 

Jos Broeders(dec ’21) 
Griet Wildeboer-v/d Zee 
 
dhr. Beimers 

Skingen Geen mutaties  

Schalsum Verhuisd Henriette van der Oest naar Nylan in Menaam 

Slappeterp Geen mutaties  

 
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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mailto:lize.veenstra@outlook.com
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Kerkdiensten.  

 
 

10 april Zweins. Reginakerk 9.30 uur Ds. J. Kamerling 
collecte: Jong Protestant 
 

15 april Slappeterp. Dionysiuskerk 
Stiltedienst 
 

19.00 uur Mevr. A. Stork 
 

16 april Slappeterp. Dionysiuskerk 
Aansluitend Vesperdienst 
 

Open kerk 
14.00-17.00 

Mevr. A. Stork 
 

17 april Slappeterp. Dionysiuskerk 
Pasen. 
m.m.v. trompetist Jetze Klaas 
Dijkstra 

9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte: Werelddiaconaat 

24 april Ried. Walburgakerk 
Avondmaal 

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

1 mei Ried. Walburgakerk 
 

9.30 uur Ds. J. Kamerling 
collecte: Diaconie 

8 mei Dongjum. Donatuskerk 
m.m.v. harpiste Regina Eder-
veen 

9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte: Noodhulp 

15 mei Dongjum. Donatuskerk 9.30 uur Ds. E. Leune 
collecte: Binnenlandsdiaconaat 

22 mei Skingen. Stevenskerk 
 

9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte: Missionair Werk 

29 mei Skingen. Stevenskerk 
 

9.30 uur 
 
 

Drs. P. Vermaat 
collecte: Jong Protestant 
 

5 juni Skingen. Stevenskerk 
Pinksteren 

9.30 uur 
 

Mevr. A. Stork 
collecte: Zending 
 

12 juni Peins. Gertrudiskerk 9.30 uur 
 

Ds. E. Leune 
collecte: Kerkvoogdij 

19 juni Peins. Gertrudiskerk 
m.m.v. Cantorij Harlingen 

9.30 uur Mevr. C. Akkerboom-Hondema 
collecte: Diaconie 
 

26 juni Schalsum. Nikolaaskerk 9.30 Mevr. A. Stork 
collecte: Binnenlands Diaconaat 
 

3 juli Schalsum. Nikolaaskerk 
Fryske Tsjinst 

9.30 uur Da. Y. Hiemstra 
collecte: Werelddiaconaat 
 

10 juli Peins. Gertrudiskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte: Kerkvoogdij 
 

17 juli Peins. Gertrudiskerk 9.30 uur Mevr. M. Gort-Terpstra 
collecte: Diaconie 
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Van de pastor 
 

Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de wereld wil slechts strijd.  
Het onrecht heerst op aarde,  
de leugen triomfeert’ (lied 1010:1) 
 
We waren blij dat bijna alle coronamaatregelen per 25 februari werden opgeheven. Het was fijn om 
vooruit te kijken naar wat allemaal weer kon. Naar theater, de bioscoop, uit eten.  
Sinds 30 januari waren we gelukkig al weer met onze kerkdiensten begonnen, uiteraard nog met de 
toen nog geldende maatregelen. Maar het was ook een opluchting dat we vanaf 25 februari weer wat 
gemakkelijker met de regels konden omgaan. Al waren we nog wel voorzichtig. We besloten vanaf 20 
maart weer te rouleren van kerk, want we zijn uiteindelijk een ‘reizende gemeente’. We kunnen weer 
proeven van de eigen sfeer en charme van de verschillende kerken in onze dorpen. Ook zijn we vanaf 
die zondag weer begonnen met koffie drinken voor de kerkdienst. Gezellig even met elkaar bijkletsen 
en daarna met elkaar de kerkdienst beleven. 
 

 
 
Maar op 25 februari werden we ook opgeschrikt door de oorlog in Oekraïne.  
We waren blij een onrustige en onzekere periode af te sluiten, maar een nieuwe periode van onrust en 
onzekerheid brak aan. Verschrikkelijke beelden komen nog dagelijks onze huiskamer binnen. Mensen 
die gewond raken door bombardementen, mensen die vluchten, dode mensen die door dorpsgenoten 
in een massagraaf worden gelegd, mensen die hun huis in vlammen zien opgaan, mensen met dikke 
kleren aan die het nog koud hebben, omdat er niet tegen de kou te kleden is.  
Wat moeten we ons dan dankbaar voelen, dat wij het hier nog goed hebben. Genoeg eten, genoeg 
kleding, een dak boven ons hoofd, warm water uit de kraan.  
 
De oorlog brengt weer nieuwe onrust met zich mee, dat onze dankbaarheid overschaduwt. Hoe zal 
deze oorlog verlopen? Zal het leiden tot een derde wereldoorlog? Er is ook onzekerheid over de op-
vang van al die vluchtelingen. Kunnen we die stroom van vluchtelingen aan? Hoe kunnen we ze het 
beste opvangen? Wat kunnen we voor die mensen betekenen? Wat kunnen we dòèn? Hoe kunnen 
we mensen helpen?  

 
De eerste stroom vluchtelingen is al 
in ons land aangekomen. 
 En dat zal nog wel even doorgaan.  
Als kerk zitten we ook in onzeker-
heid.  
Wat kunnen we als kerk doen, zowel 
plaatselijk, regionaal, provinciaal en 
landelijk?  
Het blijft een zoektocht om hier op 
een goede manier invulling aan te 
geven.  
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Als eerste hebben we op woensdag 9 maart (de woensdag waarop in andere gemeenten de bidstond 
voor gewas en arbeid werd gehouden) een gebedsdienst voor Oekraïne gehouden. Het trok veel men-
sen en we zijn blij dat we dit hebben gedaan. Er zijn collectes besteed aan giro 555. Met de kerken uit 
onze regio hebben we contact met de burgerlijke gemeente en vluchtelingenwerk om zodra het nodig 
is ons in te zetten voor de vluchtelingen. In sommige dorpen/steden zijn de kerken hier al bij betrok-
ken. Zo hopen we iets van Gods liefde zichtbaar te maken.  
Zo zullen er in de komende periode nog wel meer initiatieven op onze weg komen.  
 
De laatste tijd hoor ik bij mensen ook steeds weer dezelfde vraag: Waarom doet God hier niets aan? 
Kan Hij de Russische leider niet tot inzicht brengen? Kan Hij de leiders van de andere landen niet la-
ten opstaan tegen dit geweld?  
Deze menselijke vragen zijn heel begrijpelijk. Als kerk geloven wij dat God ons zijn woord van liefde 
en genade heeft gegeven in de Bijbelverhalen. Verhalen van bevrijding. De 10-woorden gaf Hij ons 
om mee te leven. 10-woorden die richting geven aan hoe wij zonder haat en nijd, zonder ruzie en ge-
weld met elkaar kunnen leven. En tenslotte heeft Hij zijn eigen Zoon naar de aarde gestuurd om ons 
te laten zien hoe wij in vrede en liefde met elkaar kunnen leven. Hij is ons voorbeeld en inspirator. 
Daar mogen we ook straks weer aan herinnerd worden als we het Paasfeest vieren. Het feest van het 
Licht, van Opstanding en overwinning op de dood. Aan ons de taak om het licht door te geven aan an-
deren en om op te staan tegen ruzie, geweld en onrecht. Wij kunnen laten zien dat het God niet koud 
laat wat er op zijn schepping gebeurt, maar dat het Hem aan het hart gaat.  
 
 
 
 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede,  
opdat wij zouden leven  
bevrijd van angst en pijn,  
de mensen blijdschap geven en 
vredestichters zijn. (Lied 1010:3) 
 
 
 
 
 
 
Laat het volgende verhaal ons inspireren om heel te maken wat kapot is, om elkaar en anderen te hel-
pen, om vredestichters te zijn en om samen te bouwen aan een nieuwe toekomst.  
 

‘Jullie zijn mijn handen’ 
 
Een klein stadje in Normandië, Frankrijk, had zwaar geleden van de oorlog. Velen van haar inwoners 
waren gedood, of gewond geraakt. De mensen voelden zich verslagen, eenzaam en ontroostbaar. De 
meeste huizen waren verwoest. Ook van het oude kerkje midden in de stad was weinig meer over. De 
Amerikaanse soldaten, die dichtbij hun kamp hadden opgeslagen, hielpen de mensen bij het bouwen 
van noodwoningen en barakken. Een groepje soldaten hielp ook mee bij het herstellen van het kerkje. 
Veel mooie dingen waren onder het puin bedolven. Er was in dat kerkje een beroemd middeleeuws 
kruisbeeld, waar de mensen van het stadje van hielden, en aan gehecht waren. Ze maakten zich zor-
gen. Wat zou er van overgebleven zijn? Na lang zoeken en voorzichtig puinruimen vonden de solda-
ten het oude houten kruis. Alleen de handen ontbraken. Hoe ze ook zochten, die bleven spoorloos, en 
de mensen hadden daar verdriet om. Toen pakte een soldaat een stuk krijt, en schreef met grote let-
ters op de balk van het kruis: "Jullie zijn mijn handen". De mensen van het stadje die het lazen, keken 
er eerst bevreemd naar. Wat betekende dat? Ze waren moe. Ze hadden verdriet. Ze misten de men-
sen die gedood waren. Hun huizen waren kapotgeschoten. Het beeld waarvan ze hielden was stuk. 
En ze lazen nog een keer: Jullie zijn mijn handen. Toen begrepen ze wat daar stond: Jullie moeten 
heel maken wat stuk is. Jullie moeten elkaar troosten. Jullie moeten samen nieuwe huizen bouwen. 
Dan kun je weer geloven in de toekomst. Als je nu in dat herstelde kerkje komt, dan zie je vooraan 
nog steeds het kapotte kruis hangen, het kruis zonder handen. En als je goed kijkt, kun je de woorden 
nog lezen die een soldaat er toen heeft opgeschreven. 
 

Ali Stork 
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Kerkdiensten 
 
Alle coronamaatregelen zijn opgeheven. Vanaf 20 maart rouleren we weer van kerk. U kunt het 
schema, zoals dat in het kerkblad staat, weer gaan volgen. De collecte blijven we voorlopig bij de uit-
gaan houden. 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. 
Wel is er aan het begin van elke dienst weer koffie drinken. U bent weer van harte uitgenodigd.   
Ook is het nog goed om te melden dat we (nog steeds) rekening met elkaar moeten houden. Er zijn 
misschien nog mensen die liever nog wat afstand willen houden. Respecteer elkaars ruimte, zo kun-
nen we een veilige gemeente voor elkaar zijn.    
 
 

De 40-dagentijd 6 maart t/m 16 april  
 
De 40-dagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) zijn de veertig dagen voor Pasen. Veel christenen 
vasten in die periode op de een of andere manier: ze minderen of stoppen zelfs helemaal met een be-
paalde luxe, zoals vlees, alcohol of tegenwoordig ook social media. 
De vastentijd begint op een woensdag, die Aswoensdag heet. Dat ‘as’ komt van een katholieke ge-
woonte: de priester strijkt dan met as een kruisje op je voorhoofd. 
De laatste week van de 40-dagentijd is het hoogtepunt: deze heet de Stille of Goede Week. In veel 
kerken is dan elke dag een bijeenkomst, op z’n minst op de vrijdagavond en de zondagochtend. 
De laatste dagen van deze week zijn het belangrijkste. De donderdag is Witte Donderdag, waarop Je-
zus’ laatste maaltijd wordt herdacht. De vrijdag heet Goede Vrijdag, waarin Jezus’ kruisiging en dood 
centraal staat. De zaterdag wordt Stille Zaterdag genoemd. Het is de dag dat Jezus in het graf lag. De 
zondag is van deze dagen de laatste en de allerbelangrijkste: dit is Pasen, de dag dat Jezus opstaat 
uit de dood. 
 

 
 
Het zijn eigenlijk 46 dagen, omdat de zondagen niet mee worden geteld: de zondag is namelijk een 
feestdag en dan hoef je niet te vasten. 
Veertig is gekozen omdat het in de Bijbel een belangrijk getal is: het heeft betrekking op voorbereiding 
en verwachting, op vasten en boetedoening of zuivering.  
In de Bijbel komt het getal veertig regelmatig terug. 
Noach wachtte bijvoorbeeld veertig dagen voordat hij uit zijn boot stapte. 
Mozes verbleef veertig dagen op de Sinaïberg en kreeg toen pas de Tien Geboden. 
Elia zwierf veertig dagen in diezelfde omgeving en ontmoet dan God.  
Bij Jezus komen deze verhalen samen als hij zichzelf ook 40 dagen terugtrekt in een woestijn. Daar 
worstelt hij enorm met zijn roeping, maar uiteindelijk wordt hem alles duidelijk en begint hij zijn pu-
blieke optreden. 
Telkens dus een periode van veertig dagen waarin een persoon in de Bijbel intens zoekt, en een 
nieuw leven met God vindt. Dat wordt als het ware ‘nagespeeld’ in de 40-dagentijd: de christenen zoe-
ken God en hopen Hem uiteindelijk te vinden. 
 

https://visie.eo.nl/artikel/2022/03/de-betekenis-van-aswoensdag-en-het-askruisje
https://visie.eo.nl/alles-over/goede-vrijdag/
https://visie.eo.nl/artikel/2021/04/stille-zaterdag-de-stilste-dag-ooit
https://visie.eo.nl/artikel/2017/04/wat-vieren-christenen-eigenlijk-met-pasen/
https://bijbel.eo.nl/bijbel/genesis/7#GEN-007-012
https://bijbel.eo.nl/bijbel/exodus/34#EXO-034-028
https://bijbel.eo.nl/bijbel/1-koningen/19#1KI-019-008
https://bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/4#MAT-004-002
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In de 40-dagentijd houden we onze ogen gericht op het ko-
mende Paasfeest. Het Licht van Pasen is voor ons een ba-
ken in de stille en donkere tijd vóór Pasen waarin we het lij-
den en sterven van Jezus herdenken.  
We hebben op de zondagen in de 40-dagentijd dan ook 
elke week een kaars aan de Paaskaars aangestoken als 
teken van ons vertrouwen in het volle licht van Pasen.  
 

 
 
 
 
 

Bijzondere diensten 
Stille Week 11 t/m 16 april 2022 
 

Vrijdag 15 april 2022 Goede Vrijdag 
 

Om 19.00 u. komen we op Goede Vrijdag bijeen voor een dienst in de kerk van Slappeterp. We ge-
denken het lijden en sterven van Jezus. Van de gang naar het kruis tot zijn sterven aan het kruis.  We 
lezen het lijdensevangelie en de paaskaars wordt gedoofd als we lezen van Jezus’ sterven. 
 
 

Zaterdag 16 april 2022 Stille Zaterdag 
 

Open Kerk 14.00 u.-17.00 u. 
Op Stille Zaterdag bent u in de kerk van Slappeterp weer van harte welkom voor een Open Kerk. Er is 
dan ruimte om in alle rust even te gaan zitten en de stilte in je op te nemen, een kaarsje aan te steken 
voor een dierbare of voor groeperingen en moeilijke situaties, veraf en dichtbij. De Open Kerk is van 
14.00 u. tot 17.00 u. We sluiten de Open Kerk af met om 17.00 u. een vesper. 
Vesper 17.00 u.-17.30 u. 
Op Stille Zaterdag om 17.00 u. willen we de Open Kerk afsluiten met een korte vesper. Een vesper of 
avondgebed is een sobere dienst aan het einde van de middag of aan het begin van de avond. Er is 
ruimte voor gebed, muziek, bijbellezing en stilte. Om de eenvoud van de vesper recht te doen, worden 
er tussen de verschillende onderdelen geen woorden gesproken. De liturgie van de vesper is de leid-
raad. De muziek is ingetogen en een ieder wordt verzocht bij het in- en uitgaan van de kerk zo stil mo-
gelijk te zijn.  
Muziek en zang is in handen van Tim en Ilse Dondorp. U bent van harte uitgenodigd. 
 
 

Zondag 17 april 2022 Pasen 
 

Paaszondag komen we om 09.30 u. bij elkaar in de kerk 
van Slappeterp om het Paasfeest te vieren. We vieren de 
Opstanding van Jezus Christus. De nieuwe Paaskaars 
wordt binnen gedragen en we mogen op deze Paasmorgen 
jubelen van vreugde. Deze morgen is het begin van de 
Paastijd. De steen wordt van het graf weggerold en we ont-
dekken dat Jezus is opgestaan. De steen van ons hart 
wordt weggerold en wij maken ruimte voor een nieuw en 
bevrijdend leven dat God ons wil geven. 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist H. Westra en Jetze Klaas Dijkstra op cornet.  
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Paaskaars 2022 
 

Op de nieuwe Paaskaars van het jaar 2022 staan de Emmaüsgangers afgebeeld. 
De Emmaüsgangers zijn na de kruisiging en dood van Jezus van Jeruzalem weer op 
weg naar het plaatsje Emmaüs. Daar verschijnt Jezus aan hen, maar ze herkennen 
Hem niet. Pas als Hij de maaltijd met hen gebruikt en het brood breekt hebben ze 
pas door dat het Jezus is. Ze gaan snel weer terug naar Jeruzalem om de volgelin-
gen van Jezus te vertellen dat ze Jezus, de Opgestane Heer, hebben gezien.  
Wij mogen in het voetspoor van de Emmaüsgangers aan anderen het blijde evange-
lie van Jezus’ opstanding verkondigen.     
 
 

Zondag 24 april 2022 
 

Zondag 24 april willen we, na lange tijd, weer met elkaar het Heilig Avondmaal vie-
ren. De dienst begint om 09.30 u. in Ried en ds. J.C. Dondorp gaat voor in de dienst.  
 
 

Zondag 8 mei 
 

Op zondag 8 mei mogen we weer genieten van harpspel van Regina Ederveen. Zij 
heeft al eens eerder in een dienst haar muzikale vaardigheden op de harp laten ho-
ren. Regina Ederveen is een gepassioneerd harpiste, die met plezier op muzikale 
wijze haar gouden harp en haar Keltische harp bespeelt. Regina is afgestudeerd met 
hoge onderscheiding aan het conservatorium.  
Het beloofd weer een mooie dienst te worden. Komt allen! 
 
 

Zondag 22 mei 
 

Op zondag 22 mei zullen Han en Annemarie, Jelle en Bert hun stemmen weer laten 
klinken in de dienst. U bent weer van harte uitgenodigd.  
 
 

Donderdag 26 mei 2022 Hemelvaartsdag 
 

Op donderdag 26 mei is er weer een regionale Hemelvaartsdagviering, georganiseerd door de Protes-
tantse Gemeenten van Dronryp e.o., Menaam, Bitgum e.o. en Berltsum. De locatie is op dit moment 
nog niet helemaal bekend, maar het zal op een plek dichtbij (één van) deze dorpen zijn.  
We beginnen de dag om 08.00 u. met een wandeling, waarna er om 09.00 u. een lekker ontbijt voor 
ons klaarstaat. Vervolgens is er om 10.00 u. een viering en we sluiten de morgen af met een kopje 
koffie of thee. 
Ook wij als gemeente zijn van harte uitgenodigd.  
Weet u welkom! 
 
 

Zondag 5 juni Pinksteren 
 

Op zondag 5 juni vieren we het Pinksterfeest in de kerk 
van Skingen. We vieren dat Jezus ons de Heilige Geest 
heeft gegeven. De Geest wil ons inspireren om op aarde 
te leven, zoals God zich dat ooit heeft voorgesteld.  
Zij wil ons moed en kracht geven om moeilijke momenten 
te doorstaan en op te staan tegen onrecht en geweld.  
De Geest wil ons inspireren om het blijde evangelie te 
verkondigen aan iedereen die het wil horen.  
Ontvang de Geest van God met open armen en een open 
hart.   
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Bezoekwerk 
 
Mocht u graag (weer) 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.   
 

Pastoralia 
 
Ook de afgelopen periode waren er mensen die te maken hebben gehad met het overlijden van een 
dierbare, mensen die ziek zijn, mensen die zorgen kennen, mensen die een onderzoek in het zieken-
huis moeten ondergaan en mensen die een medisch traject in het vooruitzicht hebben. Wij wensen al 
deze mensen heel veel sterkte toe en dragen hen op in onze gebeden. Dat zij de nabijheid van God 
en mensen mogen ervaren in deze voor hen moeilijke periode. 
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 mee-
maken.  
 

Overleden 
 
Op 24 februari 2022 overleed mevr. Jantsje Hofman-Vis op de leeftijd van 94 jaar. Samen met haar 
man Symon Hofman woonde zij in Dongjum. Het afscheid vond plaats op woensdag 2 maart in de Do-
natuskerk van Dongjum, waarna de crematieplechtigheid plaatsvond in Andringastate te Marsum.  
 

Huwelijksjubilea 
 
Het is al een tijdje geleden dat het laatste kerkblad is uitgekomen. En dat betekent ook dat het al een 
tijdje geleden is dat mensen hun huwelijksjubileum hebben gevierd. Toch willen we deze heuglijke fei-
ten niet onbenoemd laten. 
Dhr. en mevr. J Veenstra en L. Veenstra-Douma uit Peins waren op 21 december 2021 50 jaar ge-
trouwd.  
Dhr. en mevr. M. van der Wal en mevr. A. van der Wal-Breemer uit Franeker waren op 5 januari 2022 
55 jaar getrouwd.   
En op 12 april 2022 hopen dhr. en mevr. M. Blanksma en A. Blanksma-Zijsling uit Schalsum hun 60-
jarig huwelijksjubileum te vieren.  
Allen (nog) van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.  
 

Gemeenteleden die elders verblijven 
 
Mevr. H. Idsardi woont in de Westerpoort, Academiestraat 23, 8801 LJ Franeker.  
 
 
IN MEMORIAM JANTSJE HOFMAN-VIS 
Geboren: 28 mei 1927 
Overleden: 24 februari 2022 

 
 
Jantsje en Symon woonden vanaf hun huwelijk in Dong-
jum. In 2019 leerde ik hen kennen. Jantsje kwakkelde 
toen al met haar gezondheid. Ze was vaak moe. Hoorde 
niet alles meer wat er gezegd werd en kon de gesprekken 
ook niet helemaal meer volgen. In 2020 mochten ze hun 
70-jarig huwelijksjubileum vieren. Wat een rijkdom als je 
dit samen nog mag meemaken. Al werd dit heugelijke feit 
overschaduwd door het gemis van hun zoon Riemer, van 
wie zij in 2013 al afscheid hadden moeten nemen. Een 

grote zwarte bladzijde in hun leven waar ze altijd veel verdriet van hebben gehad. Jantsje was een 
lieve vrouw en mem. Ze genoot van de natuur, hield van mooie dingen, zoals een bos bloemen op ta-
fel, mooie kleding. Het gezin waarin ze opgroeide had het financieel niet breed, de eindjes moesten 
aan elkaar geknoopt worden, maar haar moeder wist er altijd voor te zorgen dat iedereen er verzorgd 
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uitzag en dat er cadeautjes waren met Sinterklaas en op de verjaardagen. En dat heeft Jantsje mee-
genomen naar haar eigen gezin.  
Jantsje was opgegroeid  met het geloof. Jantsje en Symon gingen met Kerst samen naar de kerk, 
want Symon respecteerde Jantsje haar geloofsleven. Hij ging met haar naar de kerk en zij ging met 
hem naar de kermis. Samen waren ze een twee-eenheid. Alles deden ze samen: een auto kopen of 
een caravan. Toeren op de motor. Twaalf keer hebben ze de Elfstedentocht op de motor gereden. On-
danks dat het geloof wat verwaterde in hun leven, bleef het nog wel op de achtergrond aanwezig. De 
band met de kerk bleef er altijd. Ze hadden samen zo hun geloofsmomenten: elke zondagmorgen luis-
terden ze naar Prelude op Omrop Frylân. Jantsje zong dan mee met de liederen. Ze bad voor haar 
kinderen. Ze had een stil geloof. Een geloof waar je niet mee te koop liep. Een geloof in de binnenka-
mer van je hart. Hoe ze het geloof ten diepste beleefde bleef voor anderen verborgen. Tijdens de af-
scheidsdienst in de Donatuskerk van Dongjum hebben we stil gestaan bij Psalm 139. Een psalm die 
ons vertelt dat wij onszelf en elkaar niet ten diepste kennen. Maar de schrijver vertelt ons ook dat hij er 
zeker van is dat er Eén is die elk mens ten diepste kent. En hoe je die Ander ook noemt, Hij is altijd bij 
je en zal je nooit en te nimmer in de steek laten. Hij legt zijn hand op jou en zegt: Ik hou van je, als je 
het moeilijk hebt, maar ook als je blij bent. Hij is er aan het begin van je leven en zal er zijn aan het 
einde van je leven. In het donker van de dood laat Hij je niet uit zijn handen vallen. In dit vertrouwen 
hebben wij afscheid van Jantsje genomen. Die Ene die haar ten diepste kende was bij haar aan het 
begin van haar leven, tijdens haar leven en ook bij haar sterven. Hij heeft haar begeleid naar ‘Het 
Nieuw Jeruzalem’, ‘It Heitelân’, daar waar geen rouw meer is en geen tranen, maar  
 

Dêr blinke glêde marren yn 'e sinneskyn  
dêr’t driuwe ranke boatsjes,  
sêft dûnsjend op 'e wyn.  
Dêr floitsje de fûgels op fean en bou en sân,  
hja geie 't út fan wille  
dêr yn it Heitelân.   
 

Wij wensen Symon Hofman, Sjoekie, Baukje en Cor, Dorens en Fernand, de beppe- en oerbeppe-
sizzers en verdere familie heel veel sterkte toe om het gemis van zijn vrouw, hun mem, beppe en oer-
beppe een plekje te geven in hun leven.  
 
Ali Stork 
 

DIACONIE 
Laat hen niet in de kou staan 
 
De energieprijzen rijzen de pan uit en door die sterke stijging wordt het dagelijks leven steeds duurder. 
Vooral voor mensen met een minimum inkomen heeft dit ingrijpende gevolgen. Zij hebben geen finan-
ciële ruimte om dit op te vangen. Daarnaast woont een groot deel van de mensen in een slecht geïso-
leerde woning. 
 
De compensatie van de overheid zal voor deze doelgroep niet toereikend zijn. Het IDO (interkerkelijk 
diaconaal overleg) wil graag mensen financieel tegemoet komen. In de eerste plaats de gezinnen, die 
geconfronteerd worden met dreigende afsluiting. 
Schuldhulpmaatje Waadhoeke, het IDO en De Skûle Welzijn willen samen de energiearmoede aan-
pakken. De gezamenlijke kerken roepen hun gemeenteleden en parochianen op om solidair te zijn 
met hen, die door de hoge energieprijzen nog verder in de financiële problemen dreigen te komen. 
In de kerk geloven we in delen en in verbondenheid tussen mensen. Mensen die het goed hebben de-
len met wie het moeilijk heeft. Daarom vraagt het IDO aan hen, die de gevolgen van de hoge energie-
prijzen niet merkbaar voelen, een financiële bijdrage te willen geven voor de gezinnen die de ko-
mende tijd de energie kosten niet meer kunnen betalen. Gemeente Waadhoeke heeft beloofd dat 
deze bijdrage geen invloed zal hebben op korting van toeslagen of uitkering. 
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie NL70RABO0320.4617.69 (ANBI) met 
de vermelding ENERGIE. 
 
De diaconie zal dit bedrag overmaken aan het IDO Waadhoeke. Het IDO zorgt voor de herverdeling 
met samenwerkingspartners, met de garantie dat 100% van de opbrengsten terecht komt bij inwoners 
van de gemeente Waadhoeke die hulp nodig hebben. 
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Vertrouwenspersonen Mirjam van der Pol en Gerben Boskma 
 
De landelijke kerk heeft de plaatselijke kerken gevraagd om zorg te dragen voor een veilige ge-
meente. Een gemeente waar iedereen  welkom is en zich veilig mag voelen. Daarvoor heeft de lande-
lijke kerk een aantal richtlijnen gegeven. Eén daarvan is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. 
Als kerkenraad hebben we een beroep gedaan op de vertrouwenspersonen van de Protestantse Ge-
meente Harlingen. Wij hebben hen gevraagd of ze ook in onze gemeente als vertrouwenspersonen 
willen fungeren. Daar hebben ze volmondig ‘ja’ op geantwoord. En wij als kerkenraad zijn er blij mee. 
Het zijn Mirjam van der Pol en Gerben Boskma. Samen vervullen zij deze functie. Tijdens de ge-
meente avond op 30 maart hebben zij zich aan de gemeente voorgesteld en iets over hun functie ver-
teld. 
Wat hebben wij als gemeente aan een vertrouwenspersoon? Ieder gemeentelid kan een beroep doen 
op de vertrouwenspersonen als  er vragen, vermoedens en meldingen spelen rondom machtsmis-
bruik. Als mensen niet met deze dingen naar een ambtsdrager willen, zijn de vertrouwenspersonen 
beschikbaar. Vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens van machtsmisbruik binnen de gemeente 
zelf proactief iemand benaderen en zij kunnen de kerkenraad advies geven over hun beleid voor een 
veilige gemeente. Zij bieden een luisterend oor en kunnen mensen doorverwijzen en bijstaan. 
Als er in onze gemeente iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom vragen, ver-
moedens en meldingen van machtsmisbruik, dan zijn de vertrouwenspersonen het eerste aanspreek-
punt. Natuurlijk mag u ook iemand van de kerkenraad benaderen als u geen gebruik wilt maken van 
de vertrouwenspersonen. 
De vertrouwenspersonen van onze gemeente zijn: Mirjam van der Pol en Gerben Boskma. Zij hebben 
een eigen emailadres waaronder u hen kunt bereiken.  
 
Mevr. M. van der Pol: vertrouwenspersoonMirjam@outlook.com 
Dhr. G. Boskma: vertrouwensp.gb.pgh@gmail.com 

 

 

                      
 
 

Gemeenteavond 30 maart 2022 
 
Op 30 maart konden we weer sinds twee jaar onze gemeenteavond houden. Dit was in de kerk van 
Dongjum. Om 17.30 u. was er inloop met koffie of thee. Om 18.00 u. begonnen we met ons voorge-
recht (soep). De vertrouwenspersonen Mirjam van der Pol en Gerben Boskma waren uitgenodigd om 
iets te vertellen over henzelf en over hun functie binnen de gemeente als vertrouwenspersoon (hierbo-
ven leest u meer over de functie van vertrouwenspersonen). Na hun enthousiast verhaal zetten we 
onze maaltijd voort met het hoofdgerecht (broodjes). Na het hoofdgerecht werden de gemeenteleden 
in de gelegenheid gesteld om hen vragen te stellen. De gemeenteavond hebben we afgesloten met 
het nagerecht (fruit).  
We kunnen weer terugkijken op een gezellige en leerzame avond.  

mailto:vertrouwenspersoonMirjam@outlook.com
mailto:vertrouwensp.gb.pgh@gmail.com
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Een ontroerende gift 
 
Voorheen waren we gewend drie maal per dienst te collecteren, voor diaconie, 
voor kerkvoogdij en bij de uitgang voor een diaconaal doel. Dat was wat ou-
derwets, maar collecteren met stok en pong had ook weer iets nostalgisch. 
Door corona is daar verandering in gekomen, één collecte bij de uitgang voor 
drie doelen. Hoe moeten we dit in de toekomst regelen? 
Tegenwoordig hebben we ook haast geen contant geld meer in de beurs.  
Je hoeft je bankpas maar tegen het apparaatje te houden en er is al betaald. 
Moeten we het in de kerk ook gaan regelen via de app, de QR-code, bankre-
kening of een Tikkie? 
 
Het kan ook nog steeds anders……. 
Van een gemeentelid die door de corona niet meer regelmatig in de kerk kwam 
hebben we toch zijn collectegeld gekregen. Hij had het opgespaard in zijn ei-
gen pong. 
 
 

Kerk van Dongjum 
 
Hij staat er weer mooi bij. Misschien moet je ook wel zeggen het ligt er weer mooi bij. 
Want het gaat niet alleen om de kerk, maar ook om de begraafplaats. 
Het verfwerk van de goten en de ramen zijn in het begin van het jaar professioneel door de firma Bu-
walda schoongemaakt. 
Ook moesten er na de februari storm van dit jaar wat dakpannen vervangen en recht gelegd worden 

door de Monumentenwacht. 
Maar het meest zichtbare is 
toch het snoeiwerk aan de 
voorkant en de westkant van 
de kerk. 
Ook de heg aan de voorkant is 
behoorlijk ingekort. Geen ge-
vestigd bedrijf, maar door vrij-
willigers gedaan.  
De omgang van de begraaf-
plaats is ook voorzien van 
nieuwe schelpen. Hier zijn de 
begrafenisvereniging en 
dorpse vrijwilligers druk mee 
in de weer geweest. 
12 kub schelpen zijn er op een 
zaterdag morgen rond de kerk 
aangebracht. Met recht kun je 
dan ook zeggen, dat de dorps-
kerk en de begraafplaats er 
weer mooi bijstaan. 

 
Hulde aan ieder die hieraan meegeholpen heeft. 
 

 


