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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 4 december 2022 
 

Mutaties 
 

Peins Ziekenhuis 
 
 
Verhuisd 

Mevr. Terpstra, na opname eerst in Burgum, toen in 
Saxenoord, en nu weer thuis. 
Nu weer thuis dhr. Verbruggen 
mevr. J. de Groot  naar Nij Statelan in Menaam 

Zweins Getrouwd 
Verhuisd 
Ziekenhuis 
Overleden 

Manon Talman en Jonathan de Schepper 
Rijk en Rita Nieuwenhuizen naar Franeker 
Nu weer thuis in Franeker: Ale Idsardi 
Hinke Idsardi de Boer ( oud inwoonster ) 

Boer Geen mutaties  

Dongjum Nieuwe bewoners 
 
 
 
Vertrokken 
 
Overleden( rectificatie) 

Elles Meulenberg 
Wolfine Haagsma 
Klaas en Fleur 
fam. Kliffen en fam v/d Meer 
fam. Blumers naar Franeker 
 
T. Hiemstra-Boomsma 

Ried Overleden Roel de Jong 

Skingen Geboren Bregt Frederica, dochter van Jelmer Roersma en Corrina 
Visser 

Schalsum Geen mutaties  

Slappeterp Verhuisd 
 
Nieuwe bewoners 

fam. Mikkers naar Hollandseveld 
mevr. M. Waanders/ dhr. H. Boschma 
dhr. M. van Zelst en mevr. A. Peeters 
Marijn Jacobi en Pietie van den Berg 

 
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.  

 
 

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

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 
 

16 oktober Dongjum. Donatuskerk 
Avondmaal 

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

23 oktober Dongjum. Donatuskerk 
m.m.v. Cantorij Belcato 
uit Berlikum 

9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte: Kerkvoogdij 
 

30 oktober Ried. Walburgakerk 9.30 uur Mevr. M. Gort-Terpstra 
collecte: Werelddiaconaat 
 

6 november Ried. Walburgakerk 
Oogstdienst 

9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte: Zending/Zambia 

13 november Zweins. Reginakerk 
Fryske Tsjinst 

9.30 uur Da. Y. Hiemstra 
collecte: Werelddiaconaat 

20 november Zweins. Reginakerk 
Eeuwigheidszondag 
m.m.v. Postma/Kwant 

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

27 november Boer. Mariakerk 
1e Advent  
m.m.v gemeente koortje 

9.30 uur 
 

Drs. J.C. de Haan 
collecte: Werelddiaconaat 
 

4 december Boer. Mariakerk 9.30 uur 
 

Mevr. M. Gort-Terpstra 
collecte: Werelddiaconaat 
 

11 december Ried. Walburgakerk 9.30 uur 
 

Mevr. A. Stork 
collecte: Binnenlandsdiaconaat 

18 december Ried. Walburgakerk 9.30 uur Ds. J. C. Dondorp 
collecte: Jong Protestant 
 

24 december 
 
 

Slappeterp. Dionysiuskerk 19.30 uur Mevr. A. Stork 

25 december Slappeterp. Dionysiuskerk 
Kerst 

9.30 uur Mevr. A. Stork 
collecte: Kinderen in de knel 
 

 
 
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 
 
Dit kerkelijk seizoen heeft als thema ‘Aan tafel’.  De landelijke kerk heeft dit als thema aangedragen om dit 
op allerlei manieren in de kerkgemeenschap aan de orde te laten komen. Zij zegt hierover: 
“ ‘Aan tafel!’ - van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding. 

 

 
 
In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want 
samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met 
elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. 
De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat 
aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven 
en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens.  
Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te eten 
hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt, ontvangt leven in al zijn 
volheid. (Jes. 55/Joh. 10) De Bijbel speelt hierbij een centrale rol. 
Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt, is genoeg om van te leven en om uit te 
delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in om 
genade handen en voeten te geven.” 
Het lied ‘Samen eten wij’ van de band Sela is hierbij een prachtig lied dat ik u niet wil onthouden. 
 
Wij nemen aan de tafel plaats  Wij willen zoals Jezus zijn, 
met ieder die gelooft.  Veranderd naar zijn beeld, 
U maakt dat wij één lichaam zijn  een lichaam dat ruimhartig geeft, 
met Jezus als ons hoofd. Het goede leven deelt. 
 
Hier deelt U ons vrijgevig uit;  Ali Stork 
het brood, de beker wijn.  
U breekt en schenkt Uzelf aan ons,  
wil onze maaltijd zijn. 
 
Samen eten wij, samen delen wij.  
Er is brood voor iedereen.  
Proef de liefde, wij zijn welkom.  
Hier aan tafel zijn wij één.  
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‘De maaltijd in hemel en hel’ 
 
Een man verbaasde zich al sinds zijn jeugd over de dingen die de mensen elkaar vertelden over de hemel 
en de hel. Zo hoorde hij hen zeggen dat de hemel een goede plaats was en de hel een slecht oord. De 
hemel zat barstensvol engelen en heiligen, terwijl de hel overbevolkt was met duivels, kwade geesten en 
gemene lieden. De man wist niet goed wat hij hiermee moest. Volgens hem kon je slechts een oordeel over 
deze twee oorden hebben als je ze met eigen ogen had gezien. 
Op een nacht werd hij gewekt door een engel die hem vroeg: "Ben je er nog altijd zo op gebrand om het 
verschil tussen hemel en hel te weten?" 
"Ja," antwoordde de man, "ik wil niets liever weten dan waar ik terechtkom als ik doodga." 
 

Hierop nam de engel hem bij de hand en samen vlogen ze door een dichte, eindeloze duisternis tot ze bij 
een gesloten poort aankwamen. De engel duwde de zware deur open en zei: "Dit is de hel. Houd je ogen 
goed open en zorg er voor dat je geen detail mist." 
De man was zeer verbaasd. Er was, zoals hij verwachtte, geen duivel te zien in de hel, noch saters met 
bokkenpoten of eeuwige vuren waarin mensen brandden. Al wat hij zag was een gigantische zaal vol 
eettafels en elke tafel was volgeladen met de verrukkelijkste gerechten, schalen met het sappigste fruit, 
hoog opgestapelde taarten, de beste wijnen en de zachtste kazen. Zo ver hij kon zien zag hij mensen aan 
deze beladen feesttafels zitten. In eerste instantie benijdde hij hen, tot zijn blik op hun armen viel. Toen pas 
merkte hij op dat hun armen vanaf hun schouders veranderd waren in vorken. En deze vorken waren zo lang 
dat, hoezeer de feestgangers er ook hun best voor deden, ze niet in staat waren het voedsel naar hun mond 
te brengen. Hun vruchteloze pogingen waren zo frustrerend dat ze paars zagen van woede, haat en honger. 
 

De engel nam de man opnieuw bij de hand en leidde hem naar buiten. Voor de tweede keer vlogen ze door 
een dichte, koude duisternis, tot ze bij een andere poort aankwamen. De engel stopte, zwaaide de deur 
open en riep: "Mag ik je met vreugde presenteren: de hemel!" 
In eerste instantie raakte de man in grote verwarring, want de hemel zag er exact hetzelfde uit als de hel! 
Het was precies dezelfde gigantische ruimte, en ook hier stonden lange eettafels, volgeladen met de meest 
exquise gerechten uit alle delen van de wereld. Zelfs de feestgangers zagen er identiek uit: ook bij hen 
waren de armen veranderd in onhandige, lange vorken. Even dacht de man dat de engel een flauwe grap 
met hem uithaalde, totdat hij nog eens goed keek en het verschil opmerkte. De mensen in de hemel waren 
niet kwaad of hongerig, integendeel, ze lachten allemaal en waren goed doorvoed. Want deze mensen 
gebruikten allemaal hun lange gevorkte armen om hun buren te voeden. Ze werkten samen, ze hielpen 
elkaar en deelden het fantastische eten, zodat ze allemaal in gelijke mate aten, dronken en plezier hadden. 
 

Dankbetuiging 
 
Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven in de vorm van een kaartje, appje, mailtje of bloemetje na 
het overlijden van ôns lieve hait en pake Tjalle Stork. Ook jullie aanwezigheid bij de dankdienst voor zijn 
leven is ons tot grote steun geweest.  
Mede namens ús mem, mijn broers en schoonzussen heel hartelijk dank! 
Ali en Gerard 
Daniëlle Kim  
Ruben Tim  
Elisa Noa  
 

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.  
 

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.   
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Kerkdiensten 
 
Zondag 23 oktober m.m.v. Cantorij Belcanto uit Berltsum 
 
Op zondag 23 oktober zal de cantorij Belcanto uit Berltsum onder leiding van Jan Hoogterp haar 
medewerking verlenen aan de dienst. Frans Zwart uit Berltsum is onze organist. We gaan er een feestelijke 
dienst van maken. Komt allen! 
 
Zondag 6 november Oogstdienst 
 
Op 6 november houden we weer onze jaarlijkse oogstdienst. Wij zijn God dankbaar dat wij elke dag eten op 
tafel hebben, maar tegelijk weten we dat dat niet voor iedereen geldt. Onze dankbaarheid laten we zien door 
aan het einde van de dienst weer de traditionele fruitbakjes uit te delen. 
 
 
Eeuwigheidszondag 20 november 2022 
 
Op 20 november a.s. is het Eeuwigheidszondag. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  
We gedenken de mensen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.  
Deze zondag gaat het niet alleen over de dood, maar we staan ook stil bij een nieuw begin. Het geloof biedt 
ons een nieuw perspectief, een nieuw uitzicht, dat verbonden is met de adventsperiode, dat direct na deze 
zondag begint. De vier weken voor kerst.  
Op de Eeuwigheidszondag wordt als het ware de overstap van dood naar leven gemaakt. 
Voor elk dorp zal een kaars worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars, voor de overledenen uit 
dat dorp. Zo willen we hen allen toevertrouwen aan de Eeuwige. Ook is er voor een ieder de gelegenheid om 
een kaarsje voor een dierbare aan te steken en zijn of haar naam te noemen. 
Ds. J.C. Dondorp gaat voor in deze dienst en muzikale medewerking zal verleend worden door echtpaar 
Postma-Kwant op fluit en orgel.  
U bent van harte welkom om dit met ons mee te beleven. Ook als u geen kerklid bent. 
 
 

 
 
Open Kerk  
Op de zaterdag voorafgaande aan de Eeuwigheidszondag, zaterdag 19 november a.s., zullen we de kerk 
van Zweins openstellen voor mensen die behoefte hebben om even stil te zijn en een kaarsje willen 
aansteken voor een overleden dierbare, voor moeilijke situaties of voor wereldse zaken. U bent van harte 
welkom tussen 14.00 u. en 17.00 u. op zaterdag 19 november in de Reginakerk van Zweins. 
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Eerste Adventszondag 27 november 2022 
 

Op de 1e adventszondag leven we langzaam toe naar het licht van Kerst, het licht dat zal schijnen op de stal 
van Bethlehem waar het kindje Jezus wordt geboren. De adventsperiode bestaat uit de 4 weken voor Kerst. 
Elke zondag steken we een kaarsje aan aan de Paaskaars. Het licht verdwijnt het donker totdat het Kerst 
wordt en het volle licht van Christus over ons zal schijnen. Het koortje van Jelle, Bert, Annemarie en Han 
zullen hun medewerking verlenen aan deze dienst. Weet u van harte welkom! 
 

Huwelijksjubilea 
 

Dhr. R. van der Meer en en mevr. K. van der Meer-Zondervan uit Harlingen waren op 15 augustus 65 jaar 
getrouwd. 
Dhr. M. Lettinga en mevr. S. Lettinga-Houtsma uit Dongjum waren 9 september 40 jaar getrouwd. 
Dhr. K. Gillebaard en M. Gillebaard-Tinga uit Skingen waren op 20 september 50 jaar getrouwd. 
Vanaf deze plek feliciteren we hen en wensen hen Gods zegen toe.  
De komende maanden hopen ook: 
Dhr. G. Riemersma en mevr. G. Riemersma-Feddema uit Ried op 29 september hun 55-jarig 
huwelijksjubileum te vieren en  
Dhr J. Duif en mevr. M.S. Duif-Loermans uit Ried op 6 oktober hun 55-jarig huwelijksjubileum. 
Ook hen willen we alvast van harte feliciteren.   
 

Gemeente uitje 4 september 2022 
 

Op 4 september konden we weer ons jaarlijks gemeente uitje houden. In 2019 was de laatste. Met ongeveer 
30 deelnemers zijn we dit jaar naar Workum geweest, waar we werden verwelkomd met een heerlijke lunch 
in restaurant De Gulden Leeuw. Daarna zijn we naar het Jopie Huisman museum geweest en hebben we 
over het leven van Jopie Huisman gehoord en zijn schilderijen bekeken. De middag hebben we afgesloten 
met een korte vesperviering in het kerkje van Nijhuizum. Het was een prachtige dag met schitterend 
zomerweer. Fijn om zo het nieuwe seizoen met elkaar te beginnen. (zie ook elders in dit blad) 
 
 

Regionale activiteiten 
 

Regionale gesprekskring Bitgum c.a., Berltsum, Menaam, Dronryp e.o. en Ried-Skingen c.a. 
We kwamen op 8 september voor het eerst weer bij elkaar en hebben gesproken over ‘De ware kerk des 
Heren’.  
Het middenpad in een kerkgebouw wordt ook wel het ‘schip van de kerk’ genoemd, wat symbool staat voor 
de levensweg van de mens. De kerk wordt daarom wel vergeleken met een schip. Door de deelnemers 
werden ook andere symbolen voor de kerk genoemd: duif, kruis, licht. We hebben gesproken over welke 
‘pilaren’ van het geloof voor ons belangrijk zijn. Dit zijn onder andere: naastenliefde, trouw, 
gemeenschapszin, samen zingen, de verbinding tussen hemel en aarde, drager van waarden en van liefde. 
Ook spraken we over wat wij als de kracht van ‘de ware kerk des Heren’ ervoeren en wat we misten in onze 
kerk. De kracht van de kerk vonden we: de kerk biedt toekomst, geeft inspiratie, wil omzien naar elkaar, 
biedt verbinding met het Hogere, is de hoeder van menselijke waarden. Wat we onder andere misten in de 
kerk was: verbondenheid met elkaar, de kerk is te weinig zichtbaar in de samenleving.  
Onze volgende bijeenkomst is op donderdag 13 oktober, om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te 
Bitgummole. Er is nog plek bij de regionale gesprekskring. Wilt u graag met ons meedoen? Dan kunt u zich 
opgeven bij Ali Stork, alistork67@gmail.com  of 0518462009/0622620317. 
De overige data zijn: 10 november 2022, 8 december 2022, 12 januari 2023, 9 februari 2023, 9 maart 2023 
om 14.00 u. in de Molewjuk te Bitgummole. 
 

Stap voor Stap-wandeling zondag 9 oktober 2022 
Onze eerste Stap-voor-Stap (najaars)wandeling van dit seizoen zal plaatsvinden op zondag 9 oktober. Waar 
we precies gaan wandelen is nu nog niet bekend, maar als u zich opgeeft, komt u dat zeker te weten.  
We beginnen om 14.00 u. met een middaggebed, waarna we gaan wandelen. We sluiten het geheel af met 
een informeel samenzijn onder het genot van een kopje koffie/thee. 
Voor meer informatie en opgave, kunt u contact opnemen met Ali Stork, alistork67@gmail.com  
of 0518 462009 / 06 22620317.  

 
Gemeente avond 2 november 2022 
We houden onze gemeente avond in Ried om 19.30 uur.  
Jeanet Veenstra komt iets vertellen over de activiteiten van het Zending Werelddiaconaat 
Ontwikkelingssamenwerking Franeker en onze penningmeester zal u bijpraten over de financiën van onze 
gemeente. Daarna volgt een gezellige afsluiting van deze avond, zoals we dat gewend zijn. 
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De kerk & Present 
 
Geraakt door een tekst of preek en wil je handen en voeten geven aan je geloof? Dat kan via een Present-
project. Bij veel kerken groeit het verlangen om niet alleen op zondag het geloof met elkaar te beleven maar 
ook om van betekenis te zijn. Dat kan vaak in de buurt. Het christelijk geloof brengt je tenslotte in beweging. 
Dichterbij God en dichterbij anderen. 
Graag helpt Present jouw kerk, groep of kring om praktisch bezig te zijn in jullie buurt. Vrijwilligerswerk, soms 
lijkt dat zo eenvoudig maar zijn er allerhande belemmeringen. Want: 
 

 Hoe leg je contact in je buurt? 

 Hoe bereik je de mensen die jullie hulp het meeste nodig hebben? 

 Welke hulp kun je bieden en wat sluit aan bij talenten van gemeenteleden? 

 Hoe krijg je, als leiding of diakenen, de hele kerk hierin mee? 

Vragen waar Present jouw kerk of gemeente graag bij helpt! Of het nu een eenmalige actie of een langdurig 
project betreft, Present helpt je graag verder. Nodig ons uit voor een presentatie of gesprek.  
 
 
Hoe werkt het? 
Het project organiseren we op basis van jullie wensen en beschikbaarheid. Na aanmelding nemen we 
contact op om dit met jullie te inventariseren. We kiezen samen zorgvuldig activiteiten waaraan ieder 
gemeentelid kan deelnemen.  
Gewoon een dag of dagdeel iemand helpen via Present. Dat kan dichtbij huis, in de buurt van je kerk 
bijvoorbeeld. Jullie aanwezigheid, het Present zijn, vinden wij een hele mooie bijdrage. Iedere kerk kan dus 
meedoen. Vooraf kijken we op welke manier we de ervaring kunnen verrijken. Dat kan zijn door een 
bloemetje, een zelf gebakken taart of jullie gereedschap mee te nemen. Samen zorgen we voor een mooie 
ontmoeting met mensen zonder geld, zonder netwerk en/of goede gezondheid.  
Graag tot ziens, Anja Schilder Present Noordwest Friesland.  www.presentnwf.nl 
 
 

 
 

  

http://www.presentnwf.nl/
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Regels: 
- Alle soorten geboortekaartjes zijn welkom 
- Zelfgemaakte kaarten. Deze kaarten worden verkocht als materiaal voor weer nieuwe  
  zelfgemaakte kaarten. 
- Losse postzegels kunt u ongesorteerd inleveren. Ruim uitknippen! 
- Geen postzegels van ansichtkaarten afhalen! Kaart plus postzegel levert meer op dan beide apart. 
- Dubbele kaarten, hoe mooi ook, zijn onverkoopbaar. (Uitzondering: Anton Pieck) 
 
Contactpersoon voor onze gemeente is Geertje de Vries 
In 2021 was de opbrengst € 20.382,30   Onvoorstelbaar maar waar! 
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Alarmerende berichten in het nieuws. Er gaat geen dag voorbij of het gaat wel over onze energie. 
Als we het al niet hebben wordt het ons wel aangepraat: We hebben een energie crisis. 
Het is waar, sinds we de gaswinning in Groningen aan het afbouwen zijn en Rusland Oekraïne is 
binnengevallen hebben we energie te weinig om op de oude voet ons welvarend bestaan voort te zetten. We 
krijgen te maken met absurd hoge gas en elektra prijzen. Hier krijgen we allemaal mee te maken. Wij als 
kerk natuurlijk ook. 
We kunnen het ons niet meer voorstellen, dat een kerkgebouw vroeger haast niet verwarmd werd.  
Met stoven, dekentjes en dikke jassen moest men warm worden door de vurige preek van de dominee of de 
pastoor. 
Wij zijn het nu gewend de jas uit te trekken en lekker warm naar de inspirerende preek van de voorganger te 
luisteren. Met de dunne en modieuze kleding van deze tijd moet het dus in de kerk tegenwoordig wel 
ongeveer 20 graden zijn. Dat doen we dan ook en tot op heden was dat geen bezwaar. Weet u dat we voor 
een verwarmde kerk in de winter ongeveer 100 m3 gas verstoken? 
 
Eigenlijk hebben we als kerk nog steeds 
geen probleem, want we hebben nog een 
vast contract (van voor de crisis) tot eind 
2022. Daarna krijgen ook wij te maken met 
de dan geldende energie prijzen.  
Wij hebben dus als kerk nog geen probleem 
met de energie, maar er is dus wel te weinig 
gas!!!! 
 
Wij hebben besloten een bescheiden 
bijdrage daaraan te doen door de 
thermostaat de komende winter niet hoger te 
zetten dan 18 graden. Dat worden dus weer 
jassen aan, kleedjes over de benen, 
oorwarmers, elektrische (op batterij) 
voetwarmers e.d. We gaan ervan uit dat die 
zaken uw bijdrage zijn aan de oplossing van 
het probleem. 
Wij wensen u een warme en gezegende 
kerkgang deze winter.  
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Geheel in overeenstemming met het jaarthema van de PKN zijn we in Workum aan tafel gegaan. 
Bij Hotel de Gulden Leeuw was de tafel voor ons gedekt en hebben we een overvloedige lunch gehad. 
De plaats om elkaar te ontmoeten en ons afhankelijk te weten van elkaar en van onze Schepper. 
 

 
 

Daarna zijn we met z’n allen naar het Jopie Huisman museum geweest. 
Na allerlei losse baantjes, begon hij een handel in vodden en oud ijzer. In Herbayum begon hij, zoals hij zei, 
de kleinste groothandel van Nederland. Waar niemand meer aan hechtte en daarom was afgedankt, werd 
door hem op het doek gezet en veranderd in iets wat ontroerde. Door de film en de geluidsfragmenten laat 
het museum zien en horen wie Jopie Huisman was en nog steeds is. 
 

 
 

Tot slot een vesper In Nijhuizum, het kleinste kerkje van Friesland, waar onze eigen pastor, Ali Stork, 
voorging. Het meegenomen orgeltje werd bespeeld door Anne de Boer. 
 

 
 


