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Inleveren van de kopij: uiterlijk 6 september via 
redactietsjerkeluden@outlook.com 
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Kerkdiensten 

K = kinderdienst en oppas                                    = koffiedrinken na de dienst 

S = spekkiesdienst 

 
 

Zondag 28 juli 
6de van de zomer (groen)  
10.00 uur Doopsgezinde Kerk 
mevrouw Jantsje Huizinga 
muziek Anne en Betty Westra 

19.30 uur FriesmaState 
Trees Mulder 
 

Zondag 4 augustus 
7de van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piter  
ds. G. Westra 
organist Mea Stelma 
 

Zondag 11 augustus 
8ste van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piter  
ds. J. van den Boogaard 
organist Mea Stelma 
 

Zondag 18 augustus 
9de van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piter  
ds. H.J. de Groot  
organist Mea Stelma 

19.30 uur FriesmaState 
Dienst Prot. Gem. 
 

Zondag 25 augustus 
10de van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piter  
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 
 
 
 

Zondag 1 september K 
11de van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piter  
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 
 

Zondag 8 september S 
12de van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piter  
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Dienst Doopsgez. Gem. 
 

Zondag 15 september K 
13de van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piter  
ds. A. Veldhuizen 
organist Carl Visser 
 

Zondag 22 september S 
1ste van de herfst (groen) 
9.30 uur Sint Piter  
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Dienst Prot. Gem. 
 

Zondag 29 september S 
2de van de herfst (groen) 
Startzondag 
9.30 uur Sint Piter  
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 
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Overdenking 
 

Met Christoffel op reis 

Dat was een mooi moment in de dienst van 7 juli: Aaltsje Meinderts (moeder 
van onze voorzitster Marieke en echtgenote van Jan, die allebei meegaan naar 
Brazilië) vertelde waarom ze voor alle negen reisgenoten een 
Christoffelpenning had gekocht. 

 
Volgens de (legendarische) 
overlevering heette Christoffel 
oorspronkelijk Reprobus. Een 
reusachtige grote man was het, die 
zich had voorgenomen om de 
machtigste heerser te dienen. Hij 
biedt zijn diensten aan aan de 
koning, maar merkt na verloop van 
tijd dat deze bang is voor de duivel. 
Daarop treedt Reprobus in dienst 
van de duivel, totdat hij merkt dat 
de duivel angst heeft voor Christus. 
Reprobus weet niet hoe hij Christus 
kan dienen, totdat hij een 
kluizenaar ontmoet die hem 
meeneemt naar een gevaarlijke, 
wildstromende rivier, waarin veel 
mensen verdronken. Reprobus kan 
hen op zijn schouders veilig naar de 
overkant dragen. U voelt 
waarschijnlijk wel aan dat hier de 
nodige symboliek onder ligt. 
Op een nacht staat er een kind op 
de oever: het wil graag naar de 

overkant en vraagt of Reprobus hem op de schouder wil dragen. Hoe verder 
de reus vordert, hoe zwaarder het kind lijkt te worden. 
Als hij met zeer veel moeite de overkant heeft gehaald, vertelt het kind dat hij 
Christus is en dat Reprobus, door hem te dragen, de zonden der wereld heeft 
gevoeld. 
Hij geeft Reprobus een nieuwe naam: Christophorus. Dat betekent letterlijk: 
Christus-drager. 
Allerlei akelige details over hoe het verder ging met deze bijzondere heilige 
zal ik u besparen. 

 
St. Christoffel, gravure Albrecht Dürer (1471-1528) 
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Hier is vooral van belang dat hij in de katholieke traditie de beschermheilige 
van onder andere de reizigers en pelgrims is geworden. Het is Christoffel, die 
de reizigers beschermt op hun weg. 
 
Wat ik mooi vond, was dat Aaltsje ons als protestanten nog eens duidelijk 
maakte dat het meegeven van zo’n Christoffelpenning niets met hocus pocus 
of bijgeloof te maken heeft. Maar dat zo’n penning uiteindelijk een tastbaar en 
zichtbaar symbool is voor de beschermende aanwezigheid van God. 
Een vertrouwen dat de dichter van Psalm 91 zo mooi en beeldend onder 
woorden brengt: “Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken 
waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan 
een steen. Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen.” 
(91: 11-13) 
Wat natuurlijk niet wil zeggen dat jou in het leven – en meer in het bijzonder 
als je op reis gaat – niets kan overkomen. Wie gelooft gaat zeker niet 
onkwetsbaar door het leven of op reis. Maar mag er wel op vertrouwen dat je 
geborgen bent in Gods hand. Kome wat komt. 
Die penning is daar een zichtbaar symbool van. Van een realiteit die uiteraard 
ook geldt, als je zonder zo’n penning op stap gaat. 
Ik wens u allen een heel mooie zomervakantie toe. En een behouden 
thuiskomst! 
 
ds. Reinier Nummerdor 
 

  

 
De reisgenoten v.l.n.r. Reinier Nummerdor, Trees Nummerdor, 
Almar Seinen, Sita Olivier, Muriël Seinen, Marieke Meinderts, 
Sjirk Seinen en Jan Meinderts. Foto: Klaas Stelma 
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Van de kerkenraad 
 

Jeugd in onze gemeente 
De pinksterviering was zeer bijzonder dit jaar. De jeugd heeft met Baukje 
Nynke Hoogeboom een aanzet gegeven voor misschien wel een prachtige 
nieuwe traditie. Nadat de kinderen op de zondag ervoor glazen potten hadden 
versierd en uitgedeeld, bracht jong en oud op Pinksterzondag deze vazen 
gevuld met zelf geplukte veldbloemen weer mee naar de kerk. Na de dienst 
brachten de kinderen de bloemen in de pick-up van Thom Nieuwenhuis naar 
FriesmaState. De ouderen en de kinderen hebben een bijzondere zondag-
ochtend gehad.  
Ook de Pickwickdienst op 23 juni was weer een mooie samenwerking tussen 
jeugd en volwassenen.  
Op zondag 30 juni heeft de kinderkerk afscheid genomen van Maren Nieuwen-
huis, Maaike Ybema en Niels Grit. Alle drie gaan ze volgend jaar naar het 
voortgezet onderwijs. Janke Ybema, Marriët Trip en Anne Marije Methorst 
hebben hen met treffende woorden, foto’s van acht jaar kinderkerk, een mooie 
schets van alle drie en een lied een waardige herinnering meegegeven. 

 

Anne Marije Methorst zingt Maaike, Maren en Niels toe (v.r.n.l. op 1e rij). 
foto: Daniël van der Meulen 
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Verbouwing Sint Piterkerk en catechisatielokaal  
De verbouwing van de toren in de Sint Piterkerk verloopt volgens plan. 
Tijdens de gemeenteavond op 7 mei heeft Eddy van der Noord de verbouwing 
toegelicht en schetsen getoond van het eindresultaat. Eddy verricht ook veel 
werk om sponsoren te vinden voor deze verbouwing.  
De kerkenraad heeft vaak en uitvoerig gesproken over de verbouwing van het 
catechisatielokaal. Het belang is groot om hier meer/betere ruimtes te creëren 
nu we de Boei niet meer tot onze beschikking hebben. We realiseren ons ook 
dat dit proces nog wel twee jaar kan duren.  
Voor de kerkbanken zijn dikkere en bredere kussens gemaakt. Deze worden 
op wisselende banken gelegd, zodat alle gemeenteleden kunnen ‘proef’zitten.  
 
Verkoop de Boei 
Eind juni heeft de kerkenraad de laatste spullen uit de Boei gehaald. Daarna 
vond de overdracht naar de nieuwe eigenaar plaats. Een aantal stoelen en 
tafels staat opgeslagen in afwachting van de verbouwing van het 
catechisatielokaal.  
 
Pastoraat 
Er is weer overleg geweest over de invulling van het pastoraat in onze 
gemeente. Er wordt nagedacht over de behoeftes vanuit de gemeente en de 
wijze waarop hieraan invulling kan worden gegeven.  
 
Visie  
De kerkenraad heeft op 13 juli samen met de koster en de organist een 
visiemiddag gehad. Hier hebben we gesproken over de huidige visie, de 
verbeterpunten, knelpunten, ideeën en de wijze waarop we als personen 
hierdoor geraakt worden. De resultaten komen in het nieuwe seizoen op de 
agenda.  
 
Onderhoud Sint Piterkerk en tuin 
Er vindt een onderzoek plaats naar de originele kleuren van het schilderwerk 
in de Sint Piterkerk. De uitkomst daarvan zal voortaan leidraad zijn bij het 
onderhouden van de kerk.  
Op de gemeenteavond op 7 mei is extra aandacht gevraagd voor het onder-
houd van de tuin bij de Sint Piterkerk. Dit is opgepakt en we hopen dat u het 
verschil ziet. Het zou mooi zijn als er weer een groepje vrijwilligers wordt 
gevormd dat net als voorheen af en toe wil assisteren bij het onderhoud van 
de kerktuin. Ik doe dan ook bij deze nogmaals een beroep op gemeenteleden 
met groene vingers.  
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Woonarken 
De kerkrentmeesters besteden veel tijd aan het beheer van de arkjes. Naast 
praktische en financiële zaken kent het dossier ook veel juridische 
uitdagingen.  
 
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 

Berichten 

Koffiedrinken na de kerkdienst 
Zoals elk jaar is er in juli en augustus koffiedrinken na de kerkdienst. Bij mooi 
weer in de tuin van de kerk en anders voor in de kerk. In de overige maanden 
is er elke eerste zondag van de maand koffie na de dienst.  
 
 
Openstelling Sint Pieterkerk 
Ook dit jaar is onze kerk in deze zomermaanden weer open voor bezichtiging. 
In juli en augustus elke woensdag en zaterdag en ook op de zaterdagen 7 en 
24 september, steeds van 13.30-17.00 uur.  
Als u wat meer over de geschiedenis van onze kerk wilt weten, kom dan 
gerust even langs. 
 
De openstelling op de zaterdag is in het kader van Tsjerkepaad. Ruim 250 
kerken in Friesland zijn op deze middagen open voor bezichtiging. Op 
www.tsjerkepaad.nl is te zien welke kerken dat zijn en welke activiteiten er in 
sommige kerken zijn.  
 
Namens de rondleidersgroep,  
Klaas Stelma 

 
Onze oud-plaatsgenoot, inmiddels emeritus-predikant, Gerrit Groeneveld, 
coördinator van Tsjerkepaad, schrijft: 

Kerkgebouwen zijn plaatsen van gebed en ontmoeting.  
Ze bewaren veel cultuur-historische schatten,  

maar zijn geen musea. 

 
Zie voor meer berichten de bladzijden 9, 10 en 21/22  
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Tweede grootse BACH-dag in Grou 

Na het enorme succes in 2018 organiseert 

de Sint Piterconcertcommissie op zaterdag 

28 september 2019 voor de tweede keer 

een grootse BACH-dag in Grou.  

Op verschillende locaties kan iedereen 

kennismaken met de wonderschone muziek 

van Johann Sebastian Bach. Niet alleen in 

kerkgebouwen, maar ook op niet-vermoede 

locaties zoals in huiskamers, kroegen, 

winkels en op straat.  

 

Bach gespeeld door professionals, maar ook 

door lokale muzikanten en zangers. Op die 

manier hoopt de commissie mensen op allerlei plekken in het dorp te 

verrassen met de muziek van Bach.  

 

Kamermuziekensemble HetConsort3.0, dat gevormd wordt door drie 

professionele musici, zal de muzikale basis vormen op deze dag. Daarnaast 

hebben de volgende musici hun medewerking al toegezegd: Gerrit Breteler 

(zang) met strijkers, Koperkwintet o.l.v. Tseard Verbeek, Sjors Holleboom 

(gitaar), Marije Vijsselaar (harp), Apollo (brassband kleine bezetting), Jan de 

Roos (piano), Inge Muntendam (viool), Marieke Kroes (accordeon), 

Accordeontrio, Saxofoonorkest Drachten, Carl Visser (orgel/klavecimbel), 

Johan Bijhold (piano) en onder voorbehoud het Noord-Nederlands Trombone 

Ensemble.  

 

De muziek van Bach zal vanaf het middaguur verspreid over het dorp klinken 

op de meest uiteenlopende locaties en in verrassende samenstellingen. 

’s Avonds is er het Bach-concert als afsluiting, met als absoluut hoogtepunt 

een heuse première: Hindrik van der Meer vertaalde Bachs Kaffeekantate 

speciaal voor deze gelegenheid in het Fries. Gespeeld door een ensemble en 

gezongen door vier solisten in groot café De Treemter. Een waardige afsluiting 

van deze onvergetelijke muzikale dag.  

 

Voor meer informatie kijk op facebook, 

www.sintpiterconcerten.nl of op www.carlvisser.nl 
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Wel en wee 
in de afgelopen periode 

 
De bloemen uit de kerkdiensten gingen als groet en bemoediging naar 
 5 mei mevr. J. Leistra Stationsweg 10 
 12 mei mevr. M. Woudstra Oostergoostraat 32 
 19 mei mevr. S. Wesseling Gjaltema 3 
 26 mei mevr. M. van der Kloet Abbema 5 
 30 mei dhr. E. Smit FriesmaState 
 2 juni mevr. K. Fokkema De Boldert 21 
 9 juni mevr. Duiker-Boerke Kerkstraat 24 
 16 juni fam. J. van Vlijmen Tsjotter 25 
 23 juni dhr. J. Verbeek Sjonnema 16 
 30 juni  mevr. H. de Boer De Boarch 39 
 

 
Verjaardagen  
 17 mei dhr. H. Postma De Tichtset 1 
 24 mei dhr. A.R. Westra De Waring 8 
 2 juni mevr. W. Hoekstra-Cnossen De Setangel 10 
 3 juni dhr. J. Hoekstra De Setangel 10 
 4 juni mevr. A. Breeuwsma-van Dijk Gruttostraat 10 
 5 juni mevr. J.V. Spithost-Ridderikhof Parkleane 10 
 16 juni mevr. B. van der Meulen-Postma De Skou 10 
 16 juni dhr. B. Greijdanus Súdfinne 22 
 21 juni mevr. A.H. Inberg Friesmastrjitte 11 
 24 juni mevr. S. Mein-Porte De Vlet 8 
 25 juni dhr. J. Beintema Lyts Blijema 33 
 29 juni dhr. H. Hornstra Moedt It Skûtsje 24 
 1 juli dhr. D.J. Dijkstra Oostergoostraat 5 
 2 juli mevr. A. Noordstra-de Ruiter Gjaltema 16 
 8 juli mevr. J. Jansma-Sikkes Dekamastrjitte 42, Jirnsum 
 19 juli dhr. K. Visser De Swanneblom 17 
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Huwelijksjubilea 
20 mei dhr./mevr. R. en M. Sterling-de Vries Noorderdwarsstr. 6 25 jaar 
27 mei dhr./mevr. E.A.R. de Bruin De Skeakels 28  25 jaar 
29 mei dhr./mevr. J. Hoekstra De Setangel 10  55 jaar 
 

 
 
Verhuisd 
Mevr. F. van der Woud-Tamminga: van Oostergoostraat 114 naar Leppedyk 37, 
8491 GJ Akkrum 
Dhr. T.A. de Jong: van De Vlet 88 naar Ulbe van Houtenstrjitte 48, 9061 AT 
Gytsjerk  
Dhr. en mevr. E.G. en G. Venema-Meinema: van Haan's Krite 9 naar 
Borniastraat 26, 8932 PE Leeuwarden  
Mevr. A.C. van Ek: van De Tsjotter 14 naar De Keijzerstraat 40, 8023 VX Zwolle  
Mevr. A.J. Verburg: van Paviljoenstraat 26 naar Skûlenboargerwei 6, 9261 XB 
Eastermar  
Dhr. T.W. Elzinga: van Molehiem 3, Jirnsum naar Swemmerloane 2, 9271 GH 
De Westereen  
Mevr. J.IJ. Bouritius: van Oedsmawei 1002 naar Garde Jagerswei 21, 9001 ZP 
Grou  
Mevr. A.T. Bosscha: van De Aak 10 naar Jacobus Boomsmastraat 40, 8565 GJ 
Sondel  
Mevr. P. Atsma: van 1e Oosterveldstraat 37 naar Transvaalstraat 18, 8917 CJ 
Leeuwarden  
 
De gemeente wenst allen veel geluk op hun nieuwe adres. 
 
Overleden  
op 26 april: dhr. H. Hobma, De Waring 10, 9001 HZ Grou  
op 8 mei: mevr. H.A. Schiere-Visser, Paviljoenstraat 64, 9001 BS Grou  
op 26 juni: mevr. P. Hofstra-de Jong, Hoxma 20, 9001 LE Grou 
 
De gemeente wenst de families veel sterkte toe met het verlies van hun 
dierbare.  
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Interview  
 
met Rutger Popkema-van Bolhuis 
 
 
Hoe kwam je in aanraking met onze gemeente? 

In 2015 leerde ik Johanna kennen, zij woonde in Grou, was lid van de kerk en 

zat destijds in de kerkenraad. Af en toe mocht ik een nachtje blijven slapen (op 

de bank natuurlijk ). Als die logeerpartij dan van zaterdag op zondag was, 

was het eigenlijk vanzelfsprekend dat ik ook hier met haar naar de kerk ging.  

 

Wat is je favoriete bijbelverhaal? 

Er zijn vele bijbelverhalen die ik mooi vind. Het kerst- en opstandingsverhaal 

spreken me erg aan. Als ik echter één specifiek boek zou moeten noemen, zou ik 

denk ik voor Job gaan. 

 

Wat is je favoriete lied? 

Mijn favoriete lied is ‘Ere zij aan God de Vader’, gezang 255 uit het oude liedboek 

(lied 705 uit het nieuwe, red.). 
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Wie heeft jou geïnspireerd in de manier waarop je je geloof beleeft? 

Net als de meesten binnen onze kerk ben ik gelovig opgevoed. In Metslawier 

behoorden wij tot de kleine groep Hervormden in een overwegend 

Gereformeerd dorp. De basis van mijn geloof heb ik echt doorgekregen van 

mijn ouders. De manier waarop ik in het leven sta en de normen en waarden 

die ik nu waardevol acht, komen voornamelijk voort uit de opvoeding. Ik ken 

mijn ouders niet anders dan betrokken bij de kerk, mijn vader altijd als 

kerkvoogd in de kerkenraad en mijn moeder die zich met hart en ziel inzet 

voor de zending. Mijn ouders hebben dus wat dat betreft wel de basis van mijn 

geloof gelegd. 

 

Wat spreekt je aan in onze gemeente? 

Wat mij in het begin echt getroffen heeft was hoe de mensen hier voor elkaar 

klaar staan. Toen ik net in beeld was zijn Johanna en de meisjes binnen Grou 

verhuisd, het was hartverwarmend hoeveel mensen daarbij hulp aangeboden 

hebben. Verder spreekt het me aan dat we een levende en actieve gemeente 

zijn die bezig is met nieuwe ontwikkelingen. De broodmaaltijden in de 40-

dagentijd vind ik echt mooi. Jong en oud die samen de maaltijd delen. Altijd 

jammer wanneer die weer voorbij zijn. 

 

Wat mis je of zou je graag anders willen? 

Het is niet zo dat ik op dit moment echt iets heel erg mis. Ik was het vanuit de 

vorige gemeente gewend dat er aparte bid- en dankdiensten waren. De 

symboliek van die diensten van vroeger uit, dat je de zegen vraagt over wat je 

zaait en dat je na de oogsttijd je dankbaarheid toont heb ik altijd erg mooi 

gevonden. Eigenlijk mis ik die diensten wel een beetje. Ik snap echter ook dat 

die er niet meer zijn.  

 

Aan wie geef je de pen door? 

Ik zou de pen graag door willen geven aan Sjirk Seinen met daarbij de vraag of 

hij in een zwart gat is gevallen na zijn afscheid als voorzitter. 
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Bernelûden 
 

Het land van vader Aarde 
 
Er was eens een man die van zijn vader de naam Aarde had gekregen én veel 
land, heel veel. Veel te veel voor hem alleen eigenlijk. Dat vond hij zelf ook. 
Daarom besloot hij, toen zijn vier kinderen groot genoeg waren, het land 
onder hen te verdelen. 
 
‘Ik geef jullie ieder een stuk’, zei hij, toen ze voor hem stonden. ‘Ik weet zeker 
dat jullie er iets mee kunnen doen. En ik verdeel het zó: Mijn dochter, jij krijgt 
het middenstuk, met alle vruchtbare zwarte grond. Jij, mijn oudste zoon, krijgt 
de heuvels met de gele zware leem. Mijn middelste zoon, jij krijgt de vette 
grijze klei langs de rivier en jij mijn jongste, jij krijgt al het zilveren zand langs 
de zee.’  
 
‘Maar dat is niet eerlijk’, protesteerden de jongens. ‘Alle goede grond geef je 
aan ons zusje, oneerlijk, oneerlijk.’ 
 
‘Vadertje’, zei het meisje, want het was een erg aardig meisje, ‘geef die zwarte 
grond maar gerust aan een van mijn broers, want ik wil er geen ruzie om.’ 
‘Wat ruzie’, zei vadertje Aarde, ‘niks ruzie. Gaan jullie nou eerst maar eens 
kijken bij de grond die ik je gegeven heb. En komen jullie over een jaar maar 
terug. Als je dan nog ontevreden bent, kunnen we altijd nog ruilen.’ 
Dus vertrokken de kinderen spoedig daarna naar hun stuk land. 
 

Het meisje had echt 
prachtige zwarte 
vruchtbare aarde 
gekregen. Ze ging dan 
ook al gauw aan de slag 
met zaad en plantjes, de 
grond vroeg er gewoon 
om. Ze maakte tuin na 
tuin, met bloemen en 
bessen, met bonen en 
kool, met peterselie, 
pompoenen, papavers en 
prei. Ze genoot elke dag. 
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Haar oudste broer had het heel 
wat minder goed, met die grove, 
zware gele leem. ‘Niets mee te 
beginnen, zuchtte hij. ‘Keiharde 
troep, kei en keihard.’  
Toen had hij gelijk een idee, er 
stenen van maken! Eerst hakte 
hij er stukken uit, mengde die 
met water en vormde stenen en 
tegels en dikke plavuizen. Hij 
liet ze drogen in de zon. Daarna 
bouwde hij een soortement oven en bakte de stenen hard en handzaam. 
Precies de goede maat voor muren en vloeren. Mensen kwamen kopen. Hij 
bouwde een grotere oven. Dat ging wel goed daar. 
 

De tweede broer, die de grijze 
vette klei had gekregen, wist in 
het begin ook niet wat hij er mee 
moest doen. Hij baggerde er 
doorheen met zijn laarzen en 
keek naar zijn voetstappen die 
erin achterbleven. Hij nam een 
stuk in zijn hand en kneedde 
bedachtzaam, terwijl hij keek 
naar de afdruk van zijn vingers… 

en langzaam kwam er een plan in hem op. Hij nam een flinke bonk, haalde alle 
takjes en steentjes eruit, kneedde goed en vormde een kom en een pot en een 
schaal en een beeldje van een dikke kat. Hij liet het drogen, maar hij vond het 
niet hard genoeg. Hij bakte het in een vuur van takken en toen zijn spulletjes 
donkerrood en bruikbaar tevoorschijn kwamen, was hij heel trots en wist hij 
wel wat hij ging doen met zijn klei. 
 
En de jongste? Die wandelde langs het strand en het was hem een raadsel wat 
hij met het zand moest beginnen. Tot hij een schep vond. Vergeten misschien, 
of aangespoeld door de zee. Hij keek eens links en rechts en toen niemand op 
hem lette begon hij een fort te bouwen. Een superfort, met muren en torens, 
met bruggen en poorten en al werkend bedacht hij iets. Hij zeefde het zand en 
deed het in zakken. Hij huurde een wagen en laadde hem vol. Toen reed hij 
naar de stad waar kinderen wonen in betonnen flats en donkere achteraf- 
steegjes. Hij belde met zijn bel en floot op zijn fluit en als er kinderen genoeg 
waren, dan legde hij zijn zakken speelzand in blije kinderhanden. Ruilde ze 
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voor een appel of een boterham. 
De zandman noemden de 
kinderen hem en dansten om 
zijn wagen.  
 
En toen op een dag, was het jaar 
om. Voor de kinderen het wisten 
was het om. Zij haastten zich 
terug naar huis, naar vader 
Aarde.  
 
Het meisje had van haar zwarte grond bloemen meegenomen, en fruit. De 
oudste jongen, die van de gele leem, bracht twee bakstenen mee. De tweede 
jongen, van de grijze klei, had een vaas bij zich en de jongste een zak 
speelzand. En allemaal hadden ze verhalen over hoe het gegaan was, 
daarginder, dat jaar. En ze aten broodjes en ze dronken drankjes en ze 
maakten grapjes en lachten volop.  
 
Toen zei hun vader Aarde: ‘Kinderen, het ene jaar is om en een tweede jaar 
begint. Hoe zullen we het doen? Wie wil als eerste zijn land ruilen met iemand 
anders?’ 
 
De kinderen schrokken. Gelijk was het doodstil… Toen zei de oudste broer: ‘Ik 
niet alsjeblieft, ik heb daar een steenfabriekje en dat begint nou net lekker te 
draaien...’ 
‘Ik ook niet’, zei de tweede vlug, ‘ik heb nog zoveel dingen in mijn hoofd, die ik 
van klei wil maken..’ 
‘Ik wil ook niet’, zei de jongste, ‘de kinderen noemen mij de zandman, zie je.’  
‘Oh gelukkig’, zuchtte het meisje, ‘ik heb namelijk gemerkt dat ik dol ben op 
tuinieren.’ 
 
Toen lachte vader Aarde en zei: ‘Ik wist het, ik wist het.’ 
 
 

Uit Han van Uden, Als het op vieren aankomt 
Uitgever: Gooi en Sticht, Baarn, 1991 

ISBN 90 304 06011 
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Van de diaconie 
 

Collecteopbrengsten 
    € 

15 mei Kerk zijn in oorlogstijd, Syrie (KiA) 

Nijkleaster 

90,75 
43,80 

12 mei Stichting Kinderen van de Zon  

Nijkleaster 

89,95 
36,60 

19 mei Help Mij Leven  

Nijkleaster 

101,05 
13,65 

26 mei De arme kant van Fryslân (pba) 

Nijkleaster 

150,80 
54,75 

30 mei Budgetmaatjes Fryslân (pba) 

Nijkleaster 

17,10 
10,75 

12 juni Stichting Present  

Nijkleaster 

116,25 
46,05 

19 juni Ark Mission  

Nijkleaster 

127,75 
27,80 

16 juni Stichting Exodus (pba)  

Nijkleaster 

50,85 
32,20 

23 juni Vergeten vluchtelingen Nigeria (KiA) 

Nijkleaster  

116,70 
55,05 

30 juni Wheels4Africa  

Nijkleaster 

186,05 
51,90 

17 juli Vakantiepret voor kinderen in armoede (KiA)  

Nijkleaster 

188,05 
92,20 

14 juli Imena Foundation  

Nijkleaster 

61,20 
36,50 
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Collecterooster 
 

28 juli – Markol 

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

winstoogmerk, de watersportgebonden 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. 

 

4 augustus – Stichting Aanloophuis ‘Oer de Brêge’ Heerenveen (pba) 

Het Aanloophuis wil er zijn voor mensen die behoefte hebben aan een warm 

plekje en een luisterend oor.  

Het werkgebied omvat Heerenveen en wijde omgeving. Grondslag is de Bijbel 

als Gods woord, vooral de richtlijnen ten aanzien van naastenliefde, 

barmhartigheid en gerechtigheid. Het Aanloophuis is zes dagdelen per week 

open voor gasten, die ook één keer per week een warme maaltijd kunnen 

krijgen. Er worden regelmatig spelletjesavonden georganiseerd, er is een jeu-

de-boulesbaan en is er een aantal keren een zondagsviering, naast de paas- en 

de kerstviering. Uw bijdrage is nodig om de doelstelling van het Aanloophuis 

te kunnen blijven uitvoeren. 

 

11 augustus – Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika (KiA) 

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij 

groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen 

maakt de middelbare school niet af. De jeugdwerkloosheid is hoog.  

Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren om de 

cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. Ze krijgen 

huiswerkbegeleiding en worden gestimuleerd om hun opleiding af te maken. 

Ze krijgen ook bijbelonderwijs en worden geholpen bij het verwerken van 

trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun 

zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te 

geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren 

huiswerkbegeleiding. 

 

18 augustus – Stichting Lichtpunt, opvang en ontmoeting (pba) 

Vanuit de bijbelse opdracht om ‘er te zijn voor de naaste’ biedt Stichting 

Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt in Kollumerzwaag 

onderdak en dagbesteding aan mensen die dat nodig hebben, veelal mensen 
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die in nood verkeren. De praktische en professionele hulp en ondersteuning is 

erop gericht het leven van mensen (weer) zin te geven zodat ze weer actief 

deel kunnen nemen aan de maatschappij en zelfstandig kunnen wonen. 

Door de brand in december 2017 heeft het Lichtpunt extra kosten en minder 

inkomsten. Uw steun is daarom meer dan welkom. 

 

25 augustus – Stichting Leergeld 

Op dit moment leven in Nederland ongeveer 378.000 kinderen in armoede 

(Opgroeien zonder Armoede, SER, maart 2017). Dat is 1 op de 9 kinderen. 

Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze 

om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten 

op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan 

de zijlijn en krijgen hierdoor niet de mogelijkheid om zich volledig te 

ontwikkelen. Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de 

participatie en ontwikkeling van kinderen uit gezinnen met minimale 

financiële middelen. Zo kunnen kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar 

deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het motto van Leergeld 

is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. De 

lange termijn ambitie van Leergeld is dat alle kinderen kunnen meedoen.  

1 september – 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.  

 

8 september – Stichting Kerken & Mensen met een Verstandelijke 

Handicap Friesland (pba) 

De Stichting KMVH Friesland wil lopende activiteiten op het gebied van 

zingeving voor mensen met een verstandelijke beperking onder de aandacht 

brengen. Daarnaast wil zij contacten van mensen/groepen in de regio 

bevorderen om te komen tot onderlinge uitwisseling en inspiratie, voor 

vrijwilligers studiedagen organiseren en zo nodig financieel bijdragen aan 

nieuwe initiatieven (o.a. piano voor een aangepaste kerkdienst). Met uw 

bijdrage kunnen deze activiteiten verder worden ontwikkeld. 

 

15 september – Stichting Vrienden van Lyndenstein 

Een voorloper van deze stichting werd op 7 oktober 1983 opgericht, om de 

gevolgen van de toenmalige zware bezuinigingen in de gehele 

gezondheidszorg op te vangen voor het Kinderrevalidatiecentrum 
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Lyndensteyn en de daarmee verbonden School Lyndensteyn. De stichting wil 

in de ruimste zin ondersteuning bieden aan projecten en activiteiten die niet 

binnen de normale exploitatie van school Lyndensteyn gefinancierd kunnen 

worden. Het betreft aanvragen van individuele en groepen leerlingen die om 

ondersteuning vragen, bijvoorbeeld aangepaste muziekinstrumenten of 

speeltoestellen, etc.  

De Stichting is, om bovengenoemde doelstellingen te verwezenlijken, 

afhankelijk van geregelde donateurs en andere incidentele geldgevers.  

29 september – Zorg voor eenzame ouderen in Moldavië (KiA) 

In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er 

alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar 

werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige 

ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie 

van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en 

stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen. Daarvoor is op deze 

zondag voorafgaande aan de Internationale Ouderendag (1 oktober) de 

inzameling bestemd, zodat 400 ouderen liefdevolle thuiszorg krijgen en 210 

vrijwilligers en professionals getraind worden om de juiste zorg te kunnen 

bieden. 

 

Aankondiging 
 
Requiem – John Rutter 
 
Hier volgt alvast een aankondiging, waarover in het 
volgende nummer van Tsjerkelûden meer informatie zal 
worden gegeven. 

Op 24 november 2019 – de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, waarop in veel kerken wordt stilgestaan 
bij de overledenen van het afgelopen jaar – zal in de 
Sint Piterkerk het Requiem van John Rutter (*1945) 
worden uitgevoerd. Rutter, Brits componist, organist 
en koordirigent, componeerde het werk ter nagedachtenis aan zijn overleden 
vader. 

Aan de uitvoering werken een projectkoor, een professioneel ensemble, een 
solist (sopraan) en Carl Visser mee. Het geheel staat onder leiding van Mannes 
Hofsink. Een indrukwekkende uitvoering, waarin iedereen troost en droef-
heid, eenzaamheid en verbondenheid mag ervaren. 
De uitvoering begint om 16.00 uur.  

 
 John Rutter 
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Adressen 

Predikant / pastoraal contact predikant@sintpiterkerk.nl 

ds. Reinier Nummerdor  tel. 0566 84 44 44 

Voorzitter kerkenraad kerkenraad@sintpiterkerk.nl 
Marieke Meinderts tel. 06 28 27 56 11 

Scriba kerkenraad p/a Prot. Gem. Grou-Jirnsum  Postbus 19, 9000 AA Grou 
scriba@sintpiterkerk.nl 

Rutger Popkema-van Bolhuis tel. 0566 62 32 77 

College van diakenen diaconie@sintpiterkerk.nl 
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  kerkrentmeesters@sintpiterkerk.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  ledenadministratiepkngrou@gmail.com 
Annelies Bergsma, It Skûtsje 48 tel. 0566 62 31 17 
 
Aanvragen collectemunten NL05 RABO 0306 4968 79 

t.n.v. CVK Prot. Gem. Grou-Jirnsum 

Koster Sint Piterkerk  koster@sintpiterkerk.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 redactietsjerkeluden@outlook.com 
Wel en wee p/a Henny Reitsma tel. 0566 52 30 53 

oenehennyreitsma@hotmail.com 

Nieuwsbrief 
Klaas Stelma  tel. 0566 62 27 32 
 
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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