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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 18 september 2022 
 

Mutaties 
 

Peins Ziekenhuis 
 
Nieuwe bewoners 
 
Overleden 

Nu weer thuis: Johan Kooistra 
                        mevr. J. de Groot 
Cor en Nicole Doornbos 
 
Dhr. J. Jansma 

Zweins Geen mutaties  

Boer Geen mutaties 
 

 
 

Dongjum Nieuwe bewoners 
 
Vertrokken 
 
Geboren 
 
Overleden 

fam. Feenstra 
Marijke de Wagt 
Fam. Boskeljon naar Franeker 
 
Yinthe, dochter van Gabrielle Rombout en Remco v/d Draai 
 
Rients Kootstra 
T. Hiemstra-Boonstra 
 

Ried Geen mutaties 
doorgekregen 

 

Skingen Geen mutaties  

Schalsum Geen mutaties  

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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Kerkdiensten.  

 
 

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

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

26 juni Schalsum. Nikolaaskerk 9.30 uur 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 
 

24 juli Schalsum. Nikolaaskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte: Kerkvoogdij 
 

31 juli Schalsum. Nikolaaskerk 9.30 uur Ds. J. Kamerling 
collecte: Diaconie 

7 augustus Dongjum. Donatuskerk 9.30 uur Ds J. Kamerling 
collecte: Kerkvoogdij 

14 augustus Dongjum. Donatuskerk 9.30 uur Mevr. M. Gort-Terpstra 
collecte: Zending 

21 augustus Ried. Walburgakerk 9.30 uur 
 

Drs. P. Vermaat 
collecte: Jong Protestant 
 

28 augustus Ried. Walburgakerk 9.30 uur 
 

Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Zending 
 

4 september Boer. Mariakerk 9.30 uur 
 

Mevr. A. Stork 
collecte: Werelddiaconaat 

11 september Boer. Mariakerk 9.30 uur Drs. J.L. de Haan 
collecte: Jong Protestant 
 

18 september Slappeterp. Dionysiuskerk 9.30 Ds. J.C.Dondorp 
collecte: Zending 
 

25 september Slappeterp. Dionysiuskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte: Zending 
 

2 oktober Skingen. Stevenskerk 9.30 uur Mevr. C. Akkerboom-Hondema 
collecte: Kerk en Israel 
 

9 oktober Skingen. Stevenskerk 9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte: Missionair Werk 
 

 
Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te 
drinken. 
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Van de pastor 
 
Op 5 juni mochten we het Pinksterfeest vieren. Het feest waarop Gods Geest op de mensen neerdaalt en 
hen vervult. God wil onze harten vervullen met ‘de goede vruchten van zijn Geest’.  
Maar wat zijn die goede vruchten van Gods Geest? 
Een prachtig lied uit het Nieuwe Liedboek, lied 841, zingt hiervan: 
 

1. Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd-uit; 
2. geloof om veel te geven, 
te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 

 
En in bijbel, in de brief van Paulus aan de gemeente van Galatië (BGT 5:22), staat:   
‘Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, leven heel anders. Zij houden van elkaar. Ze zijn blij en 
leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en 
gedragen zich goed. Als je zo leeft, doe je precies wat de wet eigenlijk wil.’  
 
De eerste christelijke gemeente die ontstond na het Pinksterfeest liet dat heel duidelijk zien. In Handelingen 
2:44-47 (BGT) lezen we hierover. 
 
‘Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar. Ze deelden alles wat ze hadden. Ze verkochten hun bezittingen, 
en het geld gaven ze aan iedereen die het nodig had. Elke dag kwamen ze naar de tempel om samen te 
zijn. Bij elkaar thuis deelden ze het brood. Vol vreugde aten ze samen, en iedereen was even belangrijk. Ze 
eerden God, en het hele volk had veel waardering voor hen. 
Elke dag kwamen er meer mensen bij die door God gered waren.’ 
 
Een deeleconomie in de eerste eeuw, dus. Een gemeente die niet hing aan z’n spulletjes, maar deelde en 
uitdeelde. Een gemeenschap die vervuld was met de heilige Geest en bovenal díé rijkdom deelde. Een 
super-deeleconomie.  

 
Vragen ter overdenking 

1. Wat zou ik kunnen leren van die eerste gemeente? 
2. Zou ik de spullen die me zijn toevertrouwd als hulpbronnen voor de (kerkelijke- en dorps-) gemeen-

schap kunnen zien? 
3. Wat kan ik delen en uitdelen? 

 
Ik wens u allen ‘de goede vruchten van Gods Geest’ toe.    Ali Stork.   
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It ferhaal fan de twa kikkerts 
 
Twa kikkerts oan 'e hip dy sprongen om yn 't lân. 
De ien wie optimist, de oar swier op 'e hân. 
't Wie melkerstiid, in wein mei folle bussen stûn kjelticht by in hikkedaam. 
Se sprongen fan 'e grûn ynienen rjocht omheech 
en ploften beide kjel, troch eigen ûnferstân, lyk yn in molkbus del. 
Dêr swommen se oerstjoer, de bus wie boardefol, 
de glêde kanten lâns, oant ien sei: 
“k Wit it wol, wy binn' ferlern, sis ik, wy ha it libben hân. Dit bodzjen jout ús neat, ik brûk leafst myn ferstân” 
Hy buor'le nei omleech, wylst d' oare krigel sei: 
“Ik brûk myn poaten leafst en jou mysels net wei”. 
De molke reamme en skifte en skomme as griene sjippe. 
Oant op it lêst de kikkert nei oerenlang geploeter, 
wol tige wurch fansels, mar libben, siet op bûter. 
Doe kaam de boerefeint werom en seach ferheard 
ús kikkert yn 'e bus en smiet him yn 'e feart. 
 
Lear fan dy kikkert dit: al rint it soms net mei, 
jou noait de moed ferlern en smyt dysels net wei. 
Want hy dy 't moedich bliuwt, yn tsjinslach doar te libjen, dy wint de striid op 't lêst en slagget yn syn stribjen. 
 
 

 
 
 
 

Kerkdiensten 
 
Sinds 20 maart rouleren we weer met de kerkdiensten van kerk en plaats. Het is fijn om de kerkdiensten 
weer in alle acht kerken te houden. Maar soms is het ook wel weer even wennen. Hoe ziet die kerk er ook al 
weer van binnen uit? We hopen dat dat snel went en we ons weer thuis mogen voelen in alle acht kerken. 
Natuurlijk bent u allen van harte welkom om de kerkdiensten bij te wonen, ook als u geen kerklid bent.  
 

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.   
 

Pastoralia 
 
Ook de afgelopen periode waren er mensen uit onze gemeente en uit onze dorpen 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 ziekenhuis moeten ondergaan en mensen die een medisch traject in het vooruitzicht 
hebben. Wij noemen ze hier niet bij naam, maar 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 een verjaardag, huwelijksjubilea of andere blijde gebeurtenis 
mochten vieren willen we van harte gelukwensen. Met hen zijn we dankbaar dat zij dit mochten meemaken.  
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Huwelijksjubilea 
 
Op 19 mei 2022 waren dhr. H. Vollema en mevr. J. Vollema-Fortuin uit Peins 63 jaar getrouwd. Samen met 
hen zijn wij dankbaar dat ze al zo lang lief en leed met elkaar mochten delen.  
Op 29 mei 2022 waren dhr. A. Idsardi en mevr. H. Idsardi-de Boer uit Franeker 60 jaar getrouwd. We zijn blij 
en dankbaar dat ze dit nog samen, én met hun kinderen en kleinkinderen, konden vieren.  
 

 
 

Vanaf deze plek feliciteren we beide echtparen en wensen hen Gods zegen toe.  
 

Vakantie 
 
De vakantieperiode komt met rasse schreden dichterbij. Ook wij hebben straks als gezin vakantie en trekken 
er op uit. Dat is van 1 augustus tot en met 28 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 
 

Gemeente uitje 4 september 2022 
 
De commissie die de voorbereidingen van het gemeente uitje doet, is druk bezig om te kijken of we een 
gemeente uitje kunnen houden en zo ja, wat er dan georganiseerd kan worden. Ze probeert er weer een 
mooie dag van te maken. Meer hierover krijgt u tegen die tijd te horen via de nieuwsbrief.  
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Regionale activiteiten 
 

Regionale gesprekskring Bitgum c.a., Berltsum, Menaam, Dronryp e.o. en Ried-Skingen c.a. 
 
Ook in het nieuwe seizoen gaat de regionale gesprekskring voor alle zes gemeenten, inclusief de RK-
parochie, weer verder. Dit seizoen bespreken we weer een aantal onderwerpen die te maken hebben met 
geloven en kerk-zijn.  
De eerste bijeenkomst is op donderdag 8 september, om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te 
Bitgummole.  
 
Wilt u graag met ons meedoen? 
Dat kunt u zich opgeven bij Ali Stork, alistork67@gmail.com  of 0518462009/0622620317. 
Data: de donderdagen 8 september 2022, 13 oktober 2022, 10 november 2022, 8 december 2022, 12 
januari 2023, 9 februari 2023, 9 maart 2023 om 14.00 u. 
 
Plaats: De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole. 
Begeleiding: Ali Stork, kerkelijk werker Prot. Gem. Ried-Skingen c.a. en Prot. Gem. Dronryp e.o. 
 
 

Stap voor Stap 
 
Na de succesvolle wandelingen, van de afgelopen jaren, in de serie Stap voor Stap met onze 
buurgemeenten Bitgum/Bitgummole/Marsum/Ingelum, Menaam, Berltsum en Ried-Skingen, gaan we dit 
seizoen vrolijk verder wandelen. We gaan weer wandelen in en rondom verschillende dorpen. De 
wandelingen zullen plaatsvinden op een zondagmiddag in de maanden oktober en maart. 
We beginnen de wandeling met een kort middaggebed en al wandelend willen we met elkaar van gedachten 
wisselen over een bepaald thema. Na de wandeling van ongeveer 5 km. is er tijd en ruimte om met elkaar 
koffie of thee te drinken en ervaringen uit te wisselen over het samen kerk zijn.  
Data: de najaarswandeling is op zondag 9 oktober 2021 om 14.00 u. en de voorjaarswandeling op zondag 
26 maart 2022 (plaats volgt nog) 
Begeleiding: Ali Stork (kerkelijk werker Ried-Skingen en Dronryp) en ds. Jeroen van Olffen (Menaam) 
 

 
 
 

 
 

 

Prediker 9: 7-9 
 

Je wordt niet gelukkig door geluk na te jagen. 

De gelukkigste mensen zijn zij die hun best doen 

om mens te zijn zoals we bedoeld zijn: 

Door zorg te dragen voor elkaar en voor de  

wereld om ons heen. 

 

Dichter bij huis kun je toch niet blijven ! 
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Ook al spreken we dezelfde taal, we praten vaak langs elkaar heen, 
signaleert scriba ds. René de Reuver. Met alle gevolgen van dien: 
we raken van elkaar verwijderd en de samenleving verbrokkelt. Ge-
lukkig staat daartegenover het wonder van Pinksteren: de Geest 
spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. 

Verstaan wij elkaar? En dan bedoel ik niet: kunt u mij goed horen? 
De microfoons zijn allemaal getest, dat zit wel goed. Maar verstaan 
wij elkaar? Dat is een belangrijke vraag. Want voor je het weet, kun 
je - alhoewel je dezelfde taal spreekt - langs elkaar heen praten. 

Elkaar niet verstaan. Elkaar niet begrijpen. Hoe vaak gebeurt dat niet? In de politiek, maar ook in de kerk. 
Misschien wel in uw familie. Je praat allemaal dezelfde taal: Nederlands, Fries, of vul maar in. En toch praat 
je langs elkaar heen. Versta je elkaar niet. Wordt het zogezegd niks, dat gesprek. 

De Bijbel noemt dat: Babel. U kent misschien wel dat oude verhaal uit het begin van de Bijbel. Mensen willen 
naam maken, en wat doe je dan? Je spreekt allemaal dezelfde taal. De taal van de machthebbers, natuurlijk. 
Alle andere stemmen moeten zwijgen. Iedereen moet die ene taal spreken, en het gevolg? De samenleving 
verbrokkelt. Mensen raken verwijderd van elkaar. Men spreekt wel één taal, maar men begrijpt elkaar niet. 
Men praat langs elkaar heen, met alle gevolgen van dien. 

Precies daartegenover staat het pinksterfeest.  

De Geest die alle talen spreekt. Die ons in onze eigen taal iets van het grote van God leert begrijpen. En 
daardoor ons juist oog laat krijgen voor elkaar. Ons met elkaar verbindt. Het wonder van Pinksteren: elkaar 
verstaan. Zodat we elkaar open en vol vertrouwen tegemoet kunnen treden, hoe verschillend we ook zijn. 
Wetend dat God ons aan elkaar gegeven heeft. Dat is het wonder van Pinksteren. 

Deze pinksterboodschap sprak scriba ds. René de Reuver uit tijdens de 'Met hart en ziel pinksterviering'. 


