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Kerkdiensten 

K = kinderdienst en oppas                                    = koffiedrinken na de dienst 

P = pickwickdienst 

S = spekkiesdienst 
 

 
Zondag 12 mei  S 
9.30 uur Sint Piter 
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
ds. R.E. Nummerdor 
 

Zondag 19 mei K 
9.30 uur Sint Piter 
ds. J. van den Herik 
organist Carl Visser 
 

Zondag 26 mei S 
9.30 uur Sint Piter 
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Trees Mulder 
 

Donderdag 30 mei 
Hemelvaartsdag 
9.30 uur Sint Piter 
ds. R.E. Nummerdor  
organist Carl Visser 
 

Zondag 2 juni S 
9.30 uur Sint Piter 
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 
 

Zondag 9 juni K 
Pinksteren 
9.30 uur Sint Piter 
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
ds. R.E. Nummerdor 

 
Zondag 16 juni K 
9.30 uur Sint Piter 
ds. W. Romkema-de Boer 
organist Carl Visser 
 

Zondag 23 juni  P 
9.30 uur Sint Piter 
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Doopsgezinde gemeente 
 

Zondag 30 juni  K 
9.30 uur Sint Piter 
ds. R.E. Nummerdor  
organist Carl Visser 
afscheid groep 8 
 

Zondag 7 juli K 
9.30 uur Sint Piter 
ds. R.E. Nummerdor  
organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Protestantse gemeente 
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Zondag 14 juli 
9.30 uur Sint Piter 
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 
 

Zondag 21 juli 
9.30 uur Sint Piter 
ds. J. Jurjens 
organist Carl Visser 

Zondag 28 juli 
10.00 uur Doopsgezinde Kerk 
Schippersdienst 
voorganger nog niet bekend 
muziek Anne en Betty Westra 

19.30 uur FriesmaState 
Trees Mulder 

 
 

Overdenking 
 
“Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw 

gelaat” (Ps. 104: 30) 

Psalm 104 is niet een van de bekendste psalmen. Maar hij is wel prachtig. 

Met ogen vol verwondering en heilig ontzag kijkt de psalmdichter naar de 

wereld om zich heen. 

Hij ziet hoe God alles zijn plaats heeft gegeven in de schepping. 

Zee en vaste land, zon, maan en sterren, dieren op de aardbodem, vogels in de 

lucht,– 

“Hoe talrijk zijn uw werken, HEER, alles hebt u met wijsheid gemaakt, vol van 

uw schepselen is de aarde.” (104: 24) 

Het lijkt wel een scheppingslied. God heeft alles in het leven gezongen. En de 

dichter zingt het Hem vol eerbied na. Het deed me denken aan het prachtige 

en humoristische lied van Eppie Dam dat we zongen in de Paaswake, na de 

lezing uit Genesis 1: ‘It liet fan de skepping’. Dat begint met: 

De earste dei dat God wat sei,  

doe kamen ljocht en tsjuster. 

Hij tocht: dit is no nacht en dei,  

wat in ferskil mei juster. 

In Genesis is het Gods Geest, “die zweefde over het water” en vervolgens gaat 

werken in die nog ongeordende oermassa. 

Het is Gods Geest (Ruach) die alles in het leven roept. Anders gezegd: Het is 

Gods adem die alles bezielt. U weet dat wellicht wel: in het Hebreeuws 

betekent “ruach” zowel “geest” als “adem”. 
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Voor sommige 

gelovigen is die 

Geest van God zeer 

ongrijpbaar. Bij de 

Vader kan men 

zich nog wel iets 

voorstellen. Bij 

Jezus is dat nog 

meer aan de orde: 

Hij was immers in 

ieder geval óók 

een mens zoals wij. 

Maar de Geest, die 

is zó ijl en vluchtig, 

dat men daar geen 

enkel beeld meer bij heeft. 

In mijn beleving is dat voor een deel juist omgekeerd: ik kan me bij de Vader 

niets meer voorstellen. 

Niet omdat ik niet in God zou geloven. Maar omdat ik heilig geloof dat “Hij” 

ons voorstellingsvermogen ten enenmale te boven gaat. 

Gods Geest daarentegen kun je wel degelijk ontdekken en ervaren, in anderen 

of in jezelf. Zij het dan indirect. 

Het blijft een prachtig beeld dat Jezus zelf gebruikt in zijn gesprek met 

Nicodemus: zoals de wind de bladeren van de bomen in beweging brengt, zo 

brengt Gods Geest (onder andere) de mensen in beweging. 

En daarmee komen we natuurlijk zomaar bij Pinksteren terecht. Ik denk dat 

we dit jaar op 9 juni onder andere Psalm 104 zullen lezen (en zingen). Niet 

alleen vanwege vers 4: “…U maakt van de winden uw boden, van vlammend 

vuur uw dienaren”. Maar vooral vanwege vers 30: “Zend uw adem en zij (alles 

wat adem heeft) worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.” 

Ik wens u allen heel mooie Pinksterdagen toe.  

 
ds. R.E. Nummerdor 
 
 

 

Gods Geast sweve oer it wetter 
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Van de kerkenraad 
 
Graag deelt de kerkenraad met de gemeenteleden een aantal van de lopende 
ontwikkelingen. Het betreft de speerpunten van de afgelopen twee maanden.  

Jeugd in onze gemeente 
De leiding van de kinderkerk organiseert met veel enthousiasme iedere eerste 
en derde zondag van de maand een dienst voor de kinderen. Mooi om te zien 
dat deze groep inmiddels weer uit vier personen bestaat. Tijdens de 
Pickwickdiensten is de jeugd betrokken bij de voorbereiding van de dienst en 
heeft hierin een actieve rol. Daarnaast zet de kerkenraad zich in om de jeugd 
ook op andere wijze te betrekken bij het gemeentezijn. De kerkenraad blijft 
meedenken en initiatieven ondersteunen die hieraan een bijdrage leveren. 

Verbouwing kerk en lokaal  
Voor de verbouwing van de toren van de Sint Piterkerk is veel voorbereidend 
werk verricht. Met mooie stappen om meer Kerk voor en in het dorp te zijn en 
de aanpassing aan hedendaagse eisen, zoals een goede toiletvoorziening. Op 
de gemeenteavond van 7 mei is dit plan gepresenteerd.  
Tevens is een werkgroep aan de slag met een architect voor een plan voor het 
catechisatielokaal. Door de verkoop van de Boei is er nu behoefte aan 
uitbreiding van het lokaal. Enerzijds om de capaciteit en mogelijkheden te 
kunnen krijgen die we met de Boei hadden, maar ook zoals we onze gebouwen 
in de toekomst willen inzetten.  
Ook het proces rondom het voorzien van de kerkbanken van kussens loopt 
nog. Zoveel mensen, zoveel wensen, en we willen dit wel goed doen.  

Verkoop Gereformeerde Kerk en Boei 
Eind maart heeft de kerkenraad de spullen uit de Boei en de voormalige 
Gereformeerde Kerk die we niet meer nodig hebben verkocht. Zo konden 
gemeenteleden nog een aandenken uit deze kerk kopen. De opbrenst daarvan 
was voor de gemeente. Wat overbleef is opgeslagen totdat het catechisatie-
lokaal verbouwd is. Overtollige goederen gaan naar de kringloop of de stort. 
Halverwege mei zal het gebouw overgaan naar de nieuwe eigenaren, VNL 
Architecten uit Grou.  

Financiën  
De begroting 2019 van de diaconie is goedgekeurd. Aan de begroting van de 
kerkrentmeesters wordt nog gewerkt. Ditzelfde geldt voor de jaarrekeningen 
2018 van de kerkrentmeesters en van de diaconie. Op de gemeenteavond is 
dit onderwerp van gesprek geweest.  
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Pastoraat 
Binnen de kerkenraad wordt nagedacht over de inrichting van het pastoraat 
in onze gemeente. Ook gemeenteleden konden tijdens een bijeenkomst op 25 
april hun wensen en behoeftes hierover kenbaar maken. Er komt een vervolg 
over de wijze waarop hieraan invulling kan worden gegeven.  

Website 
Een prachtige nieuwe website is weer in de lucht. Deze wordt nog verder 
ingevuld. Een eerste belang was het publiceren van de jaarverslagen vanwege 
de ANBI-status. Daarnaast willen we meegaan met de tijd en meer informatie 
digitaal beschikbaar stellen, gemakkelijker toegankelijk maken en sneller de 
gemeente en het dorp informeren over ontwikkelingen vanuit onze gemeente. 

Visie  
De kerken in Nederland lopen leeg en ondertussen is er een groeiende 
behoefte aan zingeving, ontmoeting en rust. We proberen als kerk in 
Grou/Jirnsum daar blijvend over na te denken. Binnenkort zal de kerkenraad 
opnieuw de bestaande visie van onze gemeente bespreken, aanvullen, 
aanpassen en concretiseren.  
Daarnaast wordt invulling gegeven aan een zogenaamde ouderenraad en 
kinderraad die als klankbordgroepen de kerkenraad kunnen ondersteunen.  

Heeft u punten die van belang zijn voor de kerkenraad, laat het mij vooral 
weten. Zo zorgen we samen voor een betrokken gemeente die in beweging 
blijft.  

Namens de kerkenraad, 

Marieke Meinderts 
 

 

Komende activiteiten 

In het weekend van 17 t/m 19 mei verblijft een groep van gemeenteleden uit 
Grou-Jirnsum in Abdij Koningshoeven te Berkel-Enschot. 

Op dinsdag 4 juni houdt Marja Stegenga een lezing over Puberhersenen. 
Aanvang 20.00 uur. Locatie: wordt t.z.t meegedeeld in de Nieuwsbrief. 

Op donderdag 6 juni boekbespreking o.l.v. Reinier Nummerdorp 
Maria, een weg tot Jezus van ds. Herman de Vries.  
Aanvan 20.00 uur (niet 10.00 uur). Locatie: wordt t.z.t meegedeeld in de 
Nieuwsbrief. 

Zie voor meer informatie Happiness, blz. 24 en 25.  
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Stand van zaken nieuwe website 
 

Afgelopen maand is hard gewerkt aan een nieuwe website voor de 

Protestantse gemeente Grou-Jirnsum, www.sintpiterkerk.nl. Door een 

technisch defect was de oude website niet meer beschikbaar dus moest een 

nieuwe website gebouwd worden. Eerste opdracht was om op zo kort 

mogelijke termijn te voldoen aan onze verplichting om, vanuit de gemeente en 

de diaconie, ANBI-informatie op een website te plaatsen.  

Naast verplichtingen biedt een website vooral kansen om mensen binnen, 

maar ook buiten onze eigen protestantse gemeente te bereiken. Om letterlijk 

een kerk te zijn voor iedereen. De website bevat nu al veel praktische 

informatie, nieuwsberichten en een agenda met activiteiten en bijzondere 

kerkdiensten. Maar hier is het niet bij gebleven. Het komt soms voor dat onze 

predikant Reinier Nummerdor na afloop van een dienst om de tekst van de 

preek gevraagd wordt. Voor de preken is nu een speciale plaats ingericht op 

de website, zodat iedereen die dat wil de overdenking nog eens rustig kan 

nalezen.  

Tot slot: een website is ‘nooit af’ en zal altijd actueel gehouden moeten 

worden. Een web-redactie is in oprichting en is voor opmerkingen en/of tips 

bereikbaar via webredactie@sintpiterkerk.nl. 

 

Namens de webredactie, 

Henk Methorst 
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Weer groep naar Brazilië 
 

Deze zomer gaat er vanuit Grou weer een groep van St. Help mij Leven naar 

Brazilië om daar het werk van Robert Smits te ondersteunen, door te klussen 

en te helpen bij sport en spel met de kinderen die Robert daar opvangt in Rio 

de Janeiro en in Pequeri. 

Nadat vorige zomer al een groep uit Grou en omstreken was geweest, was het 

dit jaar de beurt aan een groep uit Bleiswijk. Maar dat ging niet door, zo 

vertelde een aangeslagen Robert Smits toen hij afgelopen december in Grou 

was voor een speciale vesperviering met hem als gast. Hij was teleurgesteld 

dat er niemand uit Nederland zou komen, niet alleen omdat er dan geen 

kluswerk zou worden verricht, maar vooral voor zijn team en de kinderen, die 

zich altijd op het jaarlijkse bezoek verheugen en zich erdoor gesterkt voelen. 

Robert is na dertig jaar nog steeds bijzonder gedreven om alles wat nodig is te 

doen om de kinderen in de sloppenwijken met onderwijs, sport en spel een 

toekomst te geven en hen zo uit handen van de drugsbendes te houden, en de 

kinderen in Pequeri, die een onveilige thuissituatie hebben, een veilig thuis te 

bieden. Hij gaat door, ondanks de vele tegenslagen die horen bij het leven in 

Brazilië en vooral de vaak onveilige situaties in de sloppenwijken van Rio. Hij 

ziet het als zijn roeping, en zijn geloof sterkt hem elke dag weer, zo vertelde hij 

tijdens de vesperdienst.  

Omdat zijn verhaal zoveel indruk maakte, vormde zich na de dienst vrij snel 

een groep van acht mensen die deze zomer gaan: Marieke Meinderts, Sjirk en 

Muriël Seinen en hun jongste zoon Almar met zijn vriendin Sita, Jan Meinderts 

(vader van Marieke) en Reinier en Trees Nummerdor.  

De reis en het verblijf betalen we zelf, maar ook voor het kluswerk en de 

activiteiten met de kinderen is geld nodig. Om dat bijeen te halen, hebben we 

op 14 april al op de braderie gestaan met grabbelton, draaiend rad en een 

spiraal. En er staat, net als vorig jaar, bij Poiesz en Jumbo weer een 

statiegeldbonnenbus naast de flessenautomaat voor dit goede doel.  

Daarnaast organiseren we op 3 juni een benefietdiner: een 4-gangendiner 

voor 120 personen, verzorgd door chef-kok van Landgoed Lauswolt, Kees 

Meinderts, in samenwerking met aankomende topchefs van het Friesland 

College. Het diner vindt plaats in het Grand Café van het Friesland College in 

Leeuwarden. Studenten, sponsoren en diverse Friese musici, onder wie Piter 

Wilkens, zetten zich belangeloos in om de gasten een onvergetelijke avond te 

bezorgen.  
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Wij nodigen u graag uit voor dit bijzondere diner. Vanaf 18.30 uur bent u op 

3 juni welkom. De kosten van een stoel zijn 100 euro, inclusief passend 

wijnarrangement.  

U kunt uw kaarten reserveren via helpmijlevengroep2019@gmail.com. U kunt 

natuurlijk ook kaarten reserveren voor familieleden, vrienden of voor uw 

zakelijke relaties. Reserveer snel, want het aantal stoelen is beperkt. Voor 

vragen en reserveringen of een gift voor het kluswerk kunt u ook contact 

opnemen met Marieke Meinderts via 06-28 27 56 11. 

Graag tot ziens op maandag 3 juni!  

Namens de Braziliëgroep 2019, Trees Nummerdor 

 

 
 

 

 

Walter en Thomas Miedema maken sponsorfilmpjes 

Wij zijn dit jaar niet de enigen die vanuit Grou naar Brazilië gaan. Walter Miedema 

en zijn zoon Thomas benutten deze meivakantie om korte filmpjes te maken van 

de diverse projecten die Robert Smits heeft opgezet in de favela’s in Rio de 

Janeiro en in Pequeri. Robert heeft deze filmpjes nodig voor het benaderen van 

sponsoren, waarvan hij afhankelijk is om zijn werk te kunnen voortzetten. In de 

Leeuwarder Courant van 15 april stond een artikel over deze reis van Walter en 

Thomas, geschreven door Maria del Grosso. Het artikel is terug te vinden op lc.nl.   
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Interview  
 
met Marriët Trip-Nekeman 
 
Hoe kwam je in aanraking met onze gemeente? 

Ik kwam zeven jaar geleden in Grou wonen samen met mijn man Paul en 
dochter Elieke, in december 2011.  
 
Na de geboorte van onze zoon Rense in oktober 2012 hebben Paul en ik 
contact gezocht met Reinier Nummerdor en hebben we samen de doopdienst 
van Elieke en Rense in 2013 georganiseerd. Er was al heel snel een 
inhoudelijke klik met Reinier en ik voelde mij snel thuis in deze gemeente.  
Ook ben ik in 2014 met een kloosterweekend mee geweest, wat zeer 
inspirerend was. 
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Wat is jouw favoriete bijbelverhaal? 

Ik heb niet één specifiek verhaal dat mij te binnen schiet. Ik denk de zeven 
plagen in Egypte. Vooral de verhalen die heel beeldend zijn spreken mij aan. 
 
Wat is jouw favoriete lied? 

Het lied dat we bij de doopdienst van onze jongste zoon Kesper hebben 
gezongen en dat prachtig werd begeleid door Carl, Douwe en Muriel: Dat de 
weg naar je toekomt, lied 821. 
 
Wie heeft jou geïnspireerd in de manier waarop je jouw geloof beleeft? 

Ik ben gelovig opgevoed door mijn ouders. Mijn vader is rond zijn 40e 
begonnen aan een studie theologie en is later predikant geworden in 
Appelscha, toen ik 14 was. Ook mijn moeder was actief in de kerk.  
 
Tijdens mijn studie onderwijskunde in Amsterdam heb ik mij uitgeschreven 
bij de kerk. Ik had destijds weinig binding met de kerk en voelde het vooral als 
opgelegd en verplicht vanuit mijn opvoeding.  
Toen ik in Grou kwam wonen, heb ik mij wij weer ingeschreven. Dit had ook te 
maken met mijn persoonlijke ontwikkeling en gebeurtenissen in deze periode, 
de scheiding van mijn ouders en mijn zus, een zwaar ongeluk van mijn broer 
die in een psychose was geraakt. Inspirator in deze periode was Reinier, die 
mij uitnodigde om breder naar het geloof te durven kijken en minder 
dogmatisch.  
En mijn ouders zie ik ook als inspiratiebron in mijn leven. In de manier hoe zij 
omgaan met tegenslagen in hun leven en toch het vertrouwen houden in God, 
en inspiratie halen uit hun geloof en de omgang met anderen. 
 
Wat spreekt je zo aan in onze gemeente?  

De onbevooroordeelde houding van veel mensen. Dat het niet uitmaakt hoe 
vaak je in de kerk komt of hoe je gelooft, maar dat je er bent en er bij hoort. 
 
Wat mis je of zou je graag anders willen? 

Speeltoestellen in de kerktuin voor de kinderen, volgens mij was dat een idee 
van Maaike Ybema. En verder niets, er zijn prachtige initiatieven en 
activiteiten die we samen organiseren. De Pickwickdiensten spreken mij en 
mijn kinderen ook erg aan. 
 
Aan wie geef jij de pen door? 

Aan onze nieuwe scriba Rutger Popkema-van Bolhuis. 
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Bernelûden 
 

Pinksterverhaal ‘Het gaat door’ 

Ze bleven over Hem praten, die vrienden van Jezus. Steeds opnieuw zochten 
ze elkaar op, vertelden ze elkaar wat ze zo goed aan hem hadden gevonden. 
Wat hij allemaal had gezegd en gedaan. En hoe meer ze over hem praatten, 
hoe enthousiaster ze werden. Op het laatst waren ze er helemaal vol van… 
En toen kwam die dag dat ze zich niet meer in konden houden, het leek wel of 
ze gewoon overkookten! Ze moesten er uit, ze moesten de straat op. Iedereen 
vertellen over Jezus en zijn plannen. Ze hielden mensen tegen. Ze vertelden en 
vertelden. Steeds meer mensen bleven luisteren. Steeds groter en groter werd 
de groep, die er meer en meer van wilde horen. Wij gaan door! 
‘Pas toch op’, zei iemand tegen Petrus. ‘Doe wat zachter en voorzichtig. De 
burgemeester en de landvoogd, de koning en de keizer, ze zullen wel niets 
meer over Jezus willen horen, nadat ze hem aan het kruis hebben laten 
hangen.’ 
‘Niks zachtjes, niks voorzichtig’, riep Petrus, en hij liep naar een bedelaar, die 
bij de een deur zat. ‘Geld heb ik niet, vriend’, zei Petrus, ‘maar uit Jezus’ naam 
wens ik je vrede en zeg ik: kom op, hoor bij ons’. Hij gaf de man een hand en 
hielp hem overeind.  
Even stond iedereen verbaasd, niemand had ooit naar die man omgekeken, 
niemand wist dat die man kon staan. En opeens begreep iedereen wat er 
allemaal wel niet kon in Jezus’ naam. Hoe je bij elkaar kunt horen, hoe je 
elkaar op de been kunt helpen.  
Het was of ze aangestoken werden, allemaal. Enthousiast werden ze. Iedereen 
praatte over Jezus tegen iedereen. 
‘Hoor eens vriend’, zeiden twee politiemannen tegen Petrus, en ze pakten hem 
met hun grote handen bij de schouders, ‘nou hou jij verder je mond over Jezus 
van Nazaret, of we zetten je een poosje in de cel. Hij is dood, die Jezus, en we 
willen dat hij dat blijft ook, snap je’.  
Petrus keek naar de bedelaar, die verwonderd stond te lachen in een kring van 
blijde mensen. Kinderen hadden hem bij de hand gepakt, een man klopte hem 
op de schouder, een jongetje danste rond met het bedelhoedje op zijn hoofd. 
‘Jezus van Nazaret leeft’, zei Petrus. ‘Kijk dan, hij leeft, nooit meer zal ik mijn 
mond over hem houden.’ 
‘Jezus van Nazaret leeft’, fluisterde de bedelaar, en hij voelde zich warm 
worden, gloeiend warm.  
‘Wat Petrus deed, dat kunnen wij ook’, zei hij, ‘gewoon mensen je hand 
toesteken en vrede wensen. Ze helpen opstaan, zodat ze warm worden voor 
elkaar.’ 

Uit: Han van Uden, Als het op vieren aankomt 
Uitgever Gooi en Sticht, Baarn, 1991. ISBN 90 304 06011 
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Kleurplaat 
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Van de diaconie 
 

Collecteopbrengsten 

  € 

27 januari PKN – Duizenden jongeren spelen 
Nijkleaster 

 78,30 
 89,30 

3 februari KiA – Water staat Bengalen aan de lippen 
Nijkleaster 

 66,50 
 40,85 

10 februari PKN – Eigentijdse catechesematerialen 
Nijkleaster 

 76,80 
 51,90 

17 februari Kinderkledingbank 
Nijkleaster 

 77,00 
 34,80 

24 febuari PKN – De Bijbel dichterbij 
Nijkleaster 

 97,57 
 51,85 

3 maart World Servants 
Nijkleaster 

 119,65 
 76,05 

10 maart Werkgroep kerken en landbouw Fryslân 
Nijkleaster 

 89,00 
 100,90 

17 maart KiA – Gevangeniswerk en daarna 
Nijkleaster 

 84,70 
 61,71 

24 maart KiA – Stop kinderarbeid India 
Nijkleaster 

 75,60 
 21,85 

31 maart Fam2Fam 
Nijkleaster 

 79,45 
 33,40 

7 april  KiA – Rwanda 25 jaar na genocide 
Nijkleaster 

 123,59 
 44,10 

14 april PKN – Jongeren doorleven het paasverhaal 
Nijkleaster 

 80,65 
 51,00 

20 april Stichting Nachtkus 
Nijkleaster 

 113,90 
 35,25 

21 april KiA – Versterk de kerk in Pakistan 
Nijkleaster 

 218,20 
 122,70 

28 april Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân 
Nijkleaster 

48,00 
33,35 
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Collecterooster 
 

12 mei – Stichting Kinderen van de Zon (via Rutger Popkema-van Bolhuis) 

De Nederlandse Marianne Schepers ging in 2001 voor de eerste keer naar 

Peru, om met de straatverkopertjes in de stad Cusco te werken. Het werk met 

deze kinderen raakte haar zo, dat zij na thuiskomst besloot zich blijvend in te 

zetten voor kansarme kinderen in Peru. 

Haar Stichting Kinderen van de Zon streeft ernaar om de levensomstandig-

heden en ontwikkelingsmogelijkheden van kansarme kinderen in Peru te 

verbeteren. Straatkinderen worden vaak meegetrokken in het harde leven van 

de straat met drugs en prostitutie, en worden door hun omgeving verstoten en 

genegeerd. Kinderen van de Zon doorbreekt de neerwaartse spiraal van deze 

kinderen en geeft hen de ondersteuning, die zij nooit gekregen hebben. 

Van 2001 tot 2015 is met name steun geboden aan een opvanghuis in Cusco, 

Peru. Hierdoor kon dit opvanghuis vanaf 2015 op eigen benen verder. Dat 

bood de stichting ruimte om ook andere projecten te steunen. Kinderen van 

de Zon zet zich sinds die tijd in voor kansarme kinderen door heel Peru met 

als doel hen kansrijker te maken. 

 

19 mei – Help mij leven 

Stichting Help Mij Leven zet zich in om Braziliaanse kinderen in extreme 

risicosituaties te helpen en doet dit door het werk van Robert Smits en de 

projecten van de door hem opgerichte organisatie Remer in Brazilië te 

ondersteunen. 

Remer heeft in Rio de Janeiro verschillende sportclubs en scholen opgericht. 

 Bij Sportclub Sparta, in de favela’s (sloppenwijken) Providência en Pedra 

Lisa, zijn 330 kinderen betrokken bij verschillende sportprojecten. 

 160 kinderen bezoeken de school in favela Antares, voor bijlessen, 

culturele activiteiten en informaticalessen. 

 Bij Sportclub Samara in Antares krijgen 120 kinderen dagelijks 

voetballessen. 

 In een school in favela Salgueiro krijgen 100 kinderen informaticalessen. 

 150 kinderen bezoeken Escolinha Feyenoord, een school annex 

voetbalproject in de gewelddadige en vergeten favela Faz Quem Quer. 

 

In het dorpje Pequeri biedt Remer op woonboerderij Sítio Shalom een veilig 

onderkomen aan kinderen die lichamelijk en/of geestelijk misbruikt zijn. 

Mede met de steun van Stichting Help mij Leven kunnen deze projecten 

worden voortgezet.  
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26 mei – De arme kant van Fryslân (pba) 

De kerkelijke organisatie Arme Kant van Fryslân (AKF) zet zich in om de 

armoedeproblematiek bespreekbaar te maken en plaatselijke kerken hierbij 

te ondersteunen en te stimuleren om hiervoor beleid te maken. De AFK is 

betrokken bij het project Activerende Aanpak Armoede (A-3) waarbij in vier 

regio’s in Fryslân voor de periode van twee jaar een diaconaal opbouwwerker 

is aangetrokken. Rond de Dag van de Armoede (17 oktober) worden er 

regionale conferenties gehouden. AFK draagt bij in de kosten van de 

kledingbus in Súdwest-Fryslân. 

 

30 mei – Budgetmaatje Fryslân (pba) 

Veel mensen in ons land, ook in onze provincie, zijn niet in staat hun 

maandelijkse rekeningen te betalen of kunnen onverwachte inkomens-

dalingen niet opvangen. Deze mensen hebben naast professionele hulp-

verlening ook behoefte aan concrete aanvullende en morele steun bij hun 

financiële problemen. Budgetmaatjes, onder andere uit de kerken, kunnen 

deze steun bieden. Uw bijdrage wordt gebruikt voor uitbreiding van 

Budgetmaatje Fryslân, voor de coördinatie van het project en voor 

ondersteuning van de Friese maatjes. 

 

2 juni – Diaconie Grou 

Deze collecte zal bestemd zijn voor een doel dat zich mettertijd aandient, 

afhankelijk van de wenselijkheid en urgentie ervan. Als dat niet het geval is, 

zal de opbrengst naar de diaconie van onze gemeente gaan. Op dit moment is 

daar nog geen concrete bestemming voor.  

 

9 juni – Ark Mission (via Janke Ybema) 

Ark Mission gelooft dat het verhaal van de Bijbel hét verhaal van liefde, hoop, 

en vergeving is. Geïnspireerd door Mattheus 25 vertelt Ark Mission dit verhaal 

aan mensen in moeilijke situaties: de arme, de eenzame, de gevangene, de 

zieke en de vluchteling. Juist zij hebben het hard nodig.  

Op een aansprekende wijze wordt dat vormgegeven door projecten als Voor 

de geraniums, de Bible-Fit app, de Bajesagenda en de Kerstkaartenactie. Dat 

gebeurt zowel in binnen- als buitenland. Help mee om het verhaal te vertellen. 

Ontdek uw passie voor mensen in nood. 

 

  

http://www.voordegeraniums.nl/
http://www.voordegeraniums.nl/
https://www.arkmission.nl/doelgroepen/overige/bible-fit
https://www.arkmission.nl/doelgroepen/gevangenen/algemeen
https://www.arkmission.nl/doelgroepen/gevangenen/algemeen
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15 juni – Exodus-Support (pba) 

Exodus-Support is een project van Exodus Noord-Nederland en Solidair 

Friesland.  

Uw bijdrage wordt gebruikt voor het Buiten-Reïntegratie Centrum, een 

laagdrempelige locatie waar ex-gedetineerden hulp en advies kunnen krijgen 

en bijstand bij een blijvende terugkeer in de samenleving. Daarnaast wordt 

uw bijdrage gebruikt voor een themanummer en een themabijeenkomst over 

ex-gedetineerden, en voor de vergoedingen en trainingen van de vrijwilligers. 

 

23 juni – Vergeten vluchtelingen in Nigeria (KiA) 

Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 20 juni, staan we in het bijzonder 

stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In 

Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht 

voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn 

bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp, ondersteunt mensen 

die terugkeren naar veilige dorpen, en stimuleert, samen met lokale kerken, 

moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun 

dorpsgemeenschappen, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput 

aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en 

werken zij samen aan een betere toekomst. 

 

30 juni – Wheels4Africa (via Johanna Popkema-van Bolhuis) 

In de binnenlanden van Afrika zijn weinig ziekenhuizen en klinieken. Om hier 

te komen, moeten mensen grote afstanden afleggen. Er zijn ook te weinig 

geschikte vervoersmiddelen, waardoor er nog steeds mensen onderweg 

sterven of te laat bij de hulp zijn, zoals veel zwangere vrouwen. Goed vervoer 

voor ziekenhuizen, klinieken, artsen en ander medisch personeel in West- 

Afrika is een absolute noodzaak. Wheels4Africa maakt voertuigen geschikt 

voor de veeleisende omstandigheden in dat gebied en zorgt ervoor dat ze er 

komen en in bedrijf blijven. 

Johanna draagt dit doel voor omdat ze onder de indruk is van de persoonlijke 

inzet van de twee mensen die deze stichting dragen. Ze weten uit eigen 

ervaring wat nodig is en zorgen dat het er komt.  

 

7 juli – Vakantiepret voor kinderen in armoede (KiA) 

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. 

Wanneer in de zomervakantie al hun klasgenootjes uitvliegen, blijven zij 

achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie vijfduizend kinderen 

die opgroeien in armoede kort voor de vakantie verrassen met een 
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vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen 

deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het 

plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt. Collecteert u mee om zoveel 

mogelijk kinderen blij te maken met een tas vol vakantiepret? 

 

14 juli – Imena Foundation 

De Afrikaanse meisjesnaam Imena betekent ‘droom’. In grote delen van Afrika 

dromen veel mensen van een betere toekomst. Een toekomst waarin schoon 

drinkwater voor iedereen beschikbaar is, net als medische zorg en 

voedselzekerheid. Een toekomst ook, waarin kinderen eenvoudig toegang 

hebben tot onderwijs, nóg zo’n belangrijke voorwaarde om tot betere 

leefomstandigheden te komen. 

Imena Foundation zet zich in voor onderwijs, schoon drinkwater, medische 

voorzieningen en voedselzekerheid in Afrika. Imena Foundation probeert 

hiermee een steentje bij te dragen aan het verwezenlijken van de zogeheten 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen. 

Imena Foundation biedt ook noodhulp (voedsel en medicijnen) en helpt bij de 

opbouw van kerkelijke gemeenschappen. 

 

21 juli – Stichting Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Fryslân (pba) 

De interkerkelijke werkgroep heeft als doel de Friese kerkelijke gemeenten te 

helpen met de verbetering van de integratie en acceptatie van homo-

seksualiteit. Daarvoor organiseert de werkgroep o.a. voorlichtings-en 

discussiebijeenkomsten in kerken. Daarnaast wordt jaarlijks een Roze Viering 

georganiseerd (zoals in 2018 in Grou). Uw bijdrage wordt besteed aan het 

intensiveren van voorlichtings- en discussiebijeenkomsten. 

 

28 juli – Markol 

De stichting Gehandicapten Watersport Grou stelt zich ten doel om, zonder 

winstoogmerk, de watersport gebonden recreatie in Friesland voor mensen 

met een beperking te bevorderen. Om dit doel te realiseren, is in 2007 het 

schip de Markol in de vaart genomen. Instellingen, scholen, stichtingen of 

belangenverenigingen voor mensen met een beperking kunnen de Markol 

voor één- of meerdaagse tochten huren. Stichting Markol verzorgt ook de 

inzet van vrijwilligers die de vaartocht tot een fantastische ervaring maken. 
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Wy libje fan de wyn 
 

Wy libje fan de wyn 

dy’t oankomt fan omhegen, 

dy’t giet troch ’t hiele hûs  

dêr’t minsken nei him freegje, 

dy’t trochkringt yn it hert, 

yn it ferhoalen hôf 

en útbrekt yn in liet 

dat opstiicht ta Gods lof. 

 

Wy diele yn it fjoer 

dat delstrykt op ’e hollen, 

dy ljochte fonkerein, 

op har dy’t leauwe wolle. 

Fjoerfûgel fan de floed, 

do boppe de Jordaan, 

fersterkje_yn ús de gloed 

om fjoer oan ’t feest te jaan. 

 

Wy tarre op it wurd, 

it brea dat God ús jûn hat, 

en diele_it rûnom út 

oant elk nij libben fûn hat. 

Ferswij dit boadskip net, 

mar strui mei golle hân 

dit manna foar elks hert, 

dit brea foar alle lân.  

 
 

Lieteboek. Sjonge en bidde thús en yn tsjerke Liet 687 

tekst Jaap Zijlstra – ‘Wij leven van de wind’ 

oersetting Cor Waringa 

meldij Johann Crüger – ‘Nun danket alle Gott’ 
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Uit de classis Fryslân 
 

De classisvergadering van 7 februari 2019 was er een waar besluiten vielen; 

er valt dus wel iets te melden.  

  

Benoeming voorzitter CCV 

De reorganisatie in de PKN en in de kerkorde betekent ook een wijziging op 

het terrein van de visitatie: gemeenten ontvangen niet meer eens per vier jaar 

visitatoren, voortaan bestaat alleen nog bijzondere visitatie. Daarbij hoort een 

betaalde functie (0,25 fte in Fryslân) voor de voorzitter van het Classicaal 

College voor de Visitatie (CCV). Tijdens de vergadering werd ds. Idske van der 

Pol als voorzitter voorgedragen en zonder enige tegenstem ook benoemd. Aan 

haar taak ‘ontmoeting met de gemeenten’ zal ze vanaf 1 maart 2019 samen 

met de classispredikant vorm geven.  

 

Nijkleaster 

De financiële commissie van de classis legde een aantal voorstellen op tafel. 

Het eerste betrof een toezegging aan Nijkleaster. De vergadering ging akkoord 

met het voorstel van het Breed Moderamen om uit het Fries Activiteiten 

Fonds (FAF) een bijdrage van € 100.000 te verstrekken aan Nijkleaster, míts 

de toezegging van de landelijke kerk om dit bedrag minimaal te verdubbelen 

ook wordt nagekomen.  

Tegelijk ging de vergadering akkoord met de opheffing van het FAF. Dit fonds 

ontstond in 2004 door de fusie van de Hervormde en Gereformeerde 

gemeenten. Het fonds werd gevuld met de opbrengst van de verkoop van het 

pand van de Gereformeerde Synode met als doel kerkelijke activiteiten in 

Friesland te ondersteunen. Nu de bodem van het fonds in zicht is, houdt het op 

te bestaan. 

 Toch wil de classis graag de mogelijkheid behouden initiatieven financieel 

te ondersteunen. Daarom werd een vervolgvoorstel gepresenteerd: aan de 

diaconieën van alle gemeenten vraagt de classis binnenkort om een jaarlijkse 

bijdrage voor een nieuw fonds. Hoe hoog of laag? € 50 per jaar van een kleine 

gemeente (tot 500 zielen); € 100 van een middelgrote gemeente tot 1000 

zielen en € 250 van een gemeente met meer dan 1000 zielen. Deze omslag kan 

± € 18.000 per jaar opbrengen. Zonder discussie ging de vergadering akkoord 

met het opzetten van een diaconaal fonds voor de classis Fryslân zoals 

voorgesteld. In oktober 2018 was al besloten dat de Classis Fryslân aan alle 

kerkelijke gemeenten een financiële bijdrage gaat vragen, zodat er binnenkort 

twee fondsen zijn: een Algemeen Classicaal Fonds en een Classicaal Diaconaal 

Fonds.  
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 Tenslotte ging de vergadering ermee akkoord dat het resterende geld van 

het FAF in twee gelijke delen wordt ingebracht in de nieuwe fondsen.  

 

Kerkelijk werkers 

Kort werd gesproken over het feit dat de classis Fryslân veel kerkelijk werkers 

(inclusief jeugdwerkers) kent die niet voldoen aan de beroepseisen van de 

PKN: zij volgden geen erkende opleiding en staan niet geregistreerd in het 

register van kerkelijk werkers. Maar de classis staat buitenspel: er is geen 

enkele regel die de classis betrekt bij de aanstelling van een kerkelijk werker. 

Hoe gaan we hiermee om? Hoe controleren we een aanstelling of handhaven 

we de voorwaarden? De ontstane scheefgroei verdient serieuze aandacht, 

maar tegelijk een respectvolle benadering, want de inzet en het werk van ook 

deze werkers worden zeer gewaardeerd.  

 

Kerk in Actie 

Evelien Vrolijk en Gerdine Klein, consulenten voor Kerk in Actie, vertelden 

over hun ervaring met Friese ZWO-commissies en diaconieën. Ze toonden 

beelden en een filmpje bij het Rwanda-project, waarbij de Fryske kommisjes 

betrokken zijn. 

 

Ten slotte  

Nog niet alle Ringen hadden op 1 januari hun afvaardiging naar de classis-

vergadering op orde. Waar Franeker nu een volledige afvaardiging heeft met 

twee nieuwe leden en Leeuwarden en Heerenveen een opvolger vonden voor 

een afgetreden lid, kennen de Ringen Drachten en Dokkum nog steeds een 

vacature.  

 

Verscheidene Ringen/subringen organiseerden op eigen initiatief – zoals de 

bedoeling ook is – het afgelopen halfjaar al bijeenkomsten. Als het mogelijk is, 

wil de classispredikant graag bij dergelijke bijeenkomsten aanwezig zijn. Hij 

ziet bijeenkomsten en activiteiten dan ook graag aan hem gemeld. 

 

De volgende classicale vergadering is op 21 mei 2019. 
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Meer vraag naar bijbels 
 

De Bijbelvereniging (voorheen de Nederlandse Gideons) plaatst jaarlijks meer 

dan 100.000 bijbels in Nederland. Ook in 2018 is dit aantal weer overschre-

den. Het gaat hier om bijbels in verschillende talen. Bijna twee derde van de 

bestelde bijbels zijn in een andere taal dan het Nederlands. 

 Waren in voorgaande jaren de talen van de asielzoekers – Arabisch, Farsi, 

Dari en Tigrinya – koplopers, in 2018 is er een lichte verschuiving naar Pools, 

Russisch en Roemeens. Ook vanuit gevangenissen en ziekenhuizen neemt de 

vraag naar anderstalige bijbels toe. 

 

Nederlands 

De Bijbelvereniging biedt alle vertalingen in het Nederlands aan, van de 

Statenvertaling tot de Bijbel in Gewone Taal. De verschillende vertalingen 

worden vaak naast elkaar gelezen. 

 Aan de vraag naar Nederlandse bijbels is merkbaar dat de generatie die 

zich had afgekeerd van het christelijk geloof, afneemt. Jongeren die van huis 

uit weinig of niets hebben meegekregen van het christelijk geloof, tonen juist 

nieuwsgierigheid naar de Bijbel. Yvonne Zonderop, schrijfster van het boek 

Ongelofelijk constateert een verrassende comeback van religie. Wij ervaren de 

juistheid van haar waarneming door de toenemende belangstelling. 

 Daarnaast zien we dat jonge ouders willen dat hun kinderen de bijbelse 

verhalen kennen. Niet altijd omdat zij zelf gelovig zijn, maar omdat ze wel 

duidelijk voor ogen hebben dat de bijbelse verhalen onderdeel zijn van de 

Nederlandse cultuur. Kennis van deze verhalen zien ze als onderdeel van de 

opvoeding.  

 Er ontstaat nog een andere vraag. Regelmatig worden kinderbijbels 

besteld voor verpleegafdelingen of dagbestedingsprojecten. En gezien de 

vraag naar een bijbel in grote letters, laten we deze opnieuw drukken. Onze 

ambitie is dat iedereen die belangstelling heeft voor de Bijbel, deze kan lezen 

in de eigen taal en passend bij de eigen levensfase. De Groot Letter Bijbel is 

daarvan een onderdeel. 

 De vraag naar de Bijbel neemt dus, ondanks het afnemende kerkbezoek, 

eerder toe dan af. Dat is niet verwonderlijk nu grote groepen mensen bezig 

zijn met het zoeken naar de wortels van de Nederlandse cultuur en 

samenleving.  

  

Meer informatie over de Bijbelvereniging en de op voorraad zijnde uitgaven, 

treft u aan op www.bijbelvereniging.nl. 

 



 

Adressen 

Predikant / pastoraal contact 

ds. Reinier Nummerdor  tel. 0566 84 44 44 
e-mail: r.nummerdor@gmail.com  

Voorzitter kerkenraad 
Marieke Meinderts tel. 06 28 27 56 11 

Scriba kerkenraad p/a Prot. Gem. Grou-Jirnsum  
Postbus 19, 9000 AA Grou  
Rutger Popkema-van Bolhuis tel. 0566 62 32 77 

College van diakenen pkngroudiaconie@gmail.com 
Henk Feenstra tel 0566 62 11 26 
Trees Mulder 
Thom Nieuwenhuis 
Diaconie/bloemen voor contactwerk NL66 RABO 0356 2178 84 
Zending NL83 RABO 0356 2075 87 

College van kerkrentmeesters 
Daniël van der Meulen, voorzitter  info@danielvandermeulen.nl  
Muriël Seinen-Apperloo, penningmeester tel. 0566 60 12 00 

Financiële administratie  NL10 RABO 0356 2022 08 
Jaap Verbeek, Sjonnema 16 tel. 0566 62 25 60 

Kerkbalans NL26 RABO 0330 8536 86 
Anneke Houtsma, De Skeakels 19 tel. 0566 62 25 78 

Ledenadministratie 
Annelies Bergsma, It Skûtsje 48 tel. 0566 62 31 17 
e-mail: ledenadministratiepkngrou@gmail.com 

Aanvragen collectemunten NL05 RABO 0306 4968 79 
t.n.v. CVK Prot. Gem. Grou-Jirnsum 

Koster Sint Piterkerk  vdnoord@live.nl 
Eddy van der Noord, Kerkstraat 2 tel. 06 54 98 3002 

Cantor-organist tel. 0561 79 50 17 
Carl Visser carl1681@hotmail.com 

Autodienst – Thom Nieuwenhuis tel. 0566 84 11 74 

Tsjerkelûden NL20 RABO 0356 2190 03 
e-mail: redactietsjerkeluden@outlook.com 
Wel en wee p/a Henny Reitsma tel. 0566 52 30 53 
e-mail: oenehennyreitsma@hotmail.com 
 
Kerk in Actie Utrecht NL62 INGB 0000 0004 56 
Raad van de Zending Utrecht NL84 INGB 0000 0060 74 
Generale Diaconale Raad Utrecht NL09 INGB 0000 0086 85
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