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Kerkdiensten 

K = kinderdienst en oppas  = koffiedrinken na de dienst 

S = spekkiesdienst  P = pickwickdienst 

 

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

Zondag 6 oktober  P/K 
3de van de herfst (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Trees Mulder 
 

Zondag 13 oktober S 
4de van de herfst (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 
 

Zondag 20 oktober  K 
5de van de herfst (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. A. v.d. Honing, Joure 
organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Dienst Protestantse Gemeente 
 

Zondag 27 oktober 
6de van de herfst (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
ds. D.J. Deuzeman, Heerenveen 
organist Carl Visser 
 
 

Zondag 3 november K 
7de van de herfst (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Dienst Doopsgezinde Gemeente 
 

Zondag 10 november 
8ste van de herfst (groen) 
Oogstdient 
9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 
organist Mea Stelma 
 

Zondag 17 november P/K 
9de van de herfst (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
ds. R.E. Nummerdor, Heilig Avondmaal 
 

Zondag 24 november S 
10de van de herfst (groen) 
Laatste zondag v.h. kerkelijk jaar 
9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 
 

Zondag 1 december K 
1ste van de advent (paars) 
9.30 uur Sint Piterkerk  
drs. T.A. Dorrepaal, Makkinga 
organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Trees Mulder 
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Overdenking 
 

Vijf stenen 
 
“Hij pakte zijn stok, zocht vijf ronde stenen uit de rivierbedding en stopte die 
in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, met zijn slinger in zijn hand.” 
(1 Sam. 17:40) 
 
Zeven weken achter elkaar lezen we verhalen over David. Dat is mooi, want 
die staan normaal gesproken niet  op het rooster. En het zijn prachtige 
verhalen. 
Als kind was ik er gek op: de meester op de lagere school bracht ze vol 
enthousiasme tot leven. 
Favoriet was uiteraard het verhaal van David en  Goliat.  
Dat geldt overigens niet alleen voor kinderen: ik las deze week ergens dat het 
bij de top 5 van meest geliefde bijbelverhalen staat. 
 
Die aantrekkingskracht zit hem allereerst in het verhaal zelf. Beeldend en 
bijna sprookjesachtig toch, zo’n kleine herdersjongen die de boze reus 
verslaat en vervolgens mag trouwen met de dochter van de koning.  Maar 
onder dit sprookjes-oppervlak liggen diepere lagen verborgen. 
Goliat wordt getekend als een grote brallerige geweldenaar, van jongs af aan 
geoefend in de strijd en gezien de onvoorstelbaar zware wapenrusting die hij 
draagt oer- en oersterk. 
Je kunt deze “onbesneden Filistijn” zien als symbool voor het schier 
onoverwinnelijke kwaad en geweld, dat het leven van (eenvoudige 
machteloze) mensen keer op keer in allerlei gedaanten bedreigt. Hoe valt die 
dreiging te keren? 
David wordt getekend als een gewone jongeman. Een herder. Maar wel een 
bijzondere: “Kwam er een leeuw of een beer om een schaap of een geit uit de 
kudde te stelen, dan ging ik er achteraan en redde het dier uit zijn muil… 
Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo 
vergaan… de Heer die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren zal 
me ook redden van deze Filistijn” (vs.34-36) 
 
David zal  Goliat met zijn eigen (die van David dus) wapens verslaan. Hij gaat 
uit van zijn eigen kracht:  zijn kundigheid als herdersjongen en daarnaast, of 
beter gezegd daaronder als fundament  de kracht van zijn geloof. 
 
Een van de intrigerendste details van het verhaal vind ik die “vijf ronde 
stenen”, door David opgediept uit een rivierbedding, waar het water ze door 
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de tijd heen mooi glad en rond heeft geslepen. Daarmee verslaat hij Het 
Kwaad.  
Er is uiteraard veel gespeculeerd over de betekenis van deze stenen. Met 
name waarom het er vijf zijn. Verwijzen ze naar de Vijf boeken van Mozes, De 
Thora?  
Wie zal het zeggen. 
Zelf doen ze me eerder denken aan een beeld dat Paulus gebruikt in zijn brief 
aan de gemeente in Efeze: dat van de geestelijke wapenrusting. Leest u dat er 
maar eens op na (Ef. 6: 14-17). Weliswaar gaat het daar over zes ipv vijf 
onderdelen. Maar ze staan in wezen voor het zelfde symbool, denk ik: die 
onderdelen die samen jouw geloof tot een krachtbron maken. Die je in staat 
stellen om De Wereld en Het Kwaad tegemoet te treden (1 Sam. 17: 48b) 
 
Het roept de vraag op uit welke vijf stenen jouw eigen “geestelijke 
wapenrusting” bestaat. 
 
Reinier Nummerdor 
 

_________ 
 

Van de kerkenraad 
 
 
De kerkenraad deelt graag met u een aantal van de ontwikkelingen waar wij 
mee bezig zijn en zaken die binnen onze kerk en gemeente gebeuren. Het 
betreft de speerpunten van de afgelopen twee maanden. Dat waren de 
vakantiemaanden, maar dat wil niet zeggen dat we met z’n allen stil hebben 
gezeten.  
 
Jeugd in onze gemeente 
Hoe geweldig is het om te zien dat Maaike en Maren nog maar net afscheid 
hebben genomen van de kinderkerk en zich nu al inzetten door te helpen bij 
de kinderkerk en spekkiesdiensten voor de kinderen. Grote complimenten!  
 
Happinessboekje 
Afgelopen twee maanden is er hard gewerkt om het Happinessboekje weer te 
kunnen verspreiden. Dit activiteitenboekje is een initiatief van onze gemeente, 
een dorpskerk die er wil zijn voor iedereen. Ook dit jaar worden weer 
inspirerende activiteiten aangeboden. Creatieve manieren om te bezinnen en 
te verbinden. Door de inzet van Tjitske, Matty, Eddy en Walter kunnen we dit 
boekje op onze startzondag weer presenteren.  
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Pastoraat 
Zo na de vakantieperiode zal een vervolgbijeenkomst worden gepland over 
het pastoraat. We hebben u allen natuurlijk hard nodig bij een goede invulling 
van het pastoraat. Het omzien naar elkaar begint bij het krijgen van de 
signalen dat iemand extra aandacht nodig heeft. Hierin hebben we als 
gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze signalen door te 
geven aan onze contactwerkers. Voelt u zich vooral niet bezwaard of denkt u 
vooral niet dat wij de signalen al wel hebben ontvangen. We kunnen beter te 
vaak om elkaar denken.  
 
Onderhoud Sint Piterkerk 
Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de originele kleuren van het 
schilderwerk in de Sint Piterkerk. Er is een offertetraject doorlopen en er kan 
worden gestart met de uitvoering.  
Voor de verbouwing van de toren zijn verzoeken uitgezet voor 
subsidieverstrekking en fondsenwerving. Hier zijn ook de nodige 
bijeenkomsten voor gehouden door Muriël en Eddy. We kunnen u melden dat 
deze inzet een mooie financiële bijdrage voor de verbouwing heeft 
opgeleverd. Het werk is nog niet klaar.  
 
Openstelling Sint Piterkerk 
Tijdens de zomermaanden is onze kerk iedere woensdag- en zaterdagmiddag 
open voor bezoekers. Een kleine groep vrijwilligers verzorgt rondleidingen en 
zit achter de verkooptafel. De afgelopen periode hebben zij ruim 1600 mensen 
mogen ontvangen. Een mooie manier om daadwerkelijk de dorpskerk te zijn 
voor een ieder. Deze groep vrijwilligers heeft wel behoefte aan aanvulling.  
 
Merkezeilwedstrijd 
Ook onze gemeente heeft meegedaan aan de merkewedstrijden met een 
Valkzeilboot. In het kader van mienskip hebben Douwe, Maaike en Carl de eer 
van onze gemeente verdedigd op het Pikmeer. Een mooie 10e plaats was het 
resultaat.  
  
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 
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Aankondigingen 
 

Op vrijdagmiddag 4 oktober wordt in FriesmaState een bijeenkomst 

georganiseerd voor 55+’ers in het kader van de landelijke ouderendag. Veel 

plaatselijke organisaties dragen hier een steentje aan bij, ook onze PKN-

gemeente. Trees Mulder is actief geweest bij de voorbereidingen. Op deze 

middag is er een wensboom, een informatiemarkt van Grouster organisaties, 

kunt u bewegen onder leiding van Cios-studenten of luisteren naar zanger 

Krijn. Tijd: 14.00 – 17.00 uur. Toegang gratis. 

 

Binnenkort komt weer het activiteitenboekje Happiness uit, een initiatief van 

onze Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum, die dorpskerk wil zijn voor 

iedereen. Daarom staan de activiteiten open voor alle inwoners van 

Grou/Irnsum en wordt het boekje huis-aan-huis verspreid. De activiteiten zijn 

zeer gevarieerd, lopen door de seizoenen en jaarfeesten heen en zijn voor jong 

en oud. Met muziek, natuur, literatuur, plezier en levenswijsheid als leidende 

thema’s. Hieronder volgt een greep uit het aanbod tot december: 

 

Vanaf dinsdag 1 oktober: Zen voor gevorderden. Zes vervolgbijeenkomsten 

voor hen die in voorgaande jaren de kennismakingscursus Zen-meditatie 

hebben gevolgd. Van 19.30 tot 20.30 uur in de oude raadszaal. Aanmelden: via 

r.nummerdor@gmail.com 

 

Woensdag 9 oktober: Workshop Pimp je eigen meubeltjes, van 13.30 tot 

17.00 uur bij de Kringloopwinkel in Grou. Deelnemers dienen hun eigen kleine 

meubeltjes mee te nemen die al zijn schoongemaakt. Opgave: uiterlijk 2 

oktober aanmelden bij de balie van de kringloopwinkel (max. 10 deelnemers).  

 

Donderdag 10 oktober: Boekenclub met bespreking van het boek De 

Trooster van Esther Gerritsen, dat verscheen in 2018. Een kleine roman die 

zich afspeelt in een klooster. Het verhaal draait om de bijzondere vriendschap 

tussen Jacob, de conciërge/klusjesman van het klooster en Henry Loman, een 

bekend politicus, die zo zijn redenen heeft om een tijdje in het klooster door te 

brengen. Vorig jaar werd dit verhaal genomineerd voor het beste theologische 

boek van het jaar. Dat is zeer uitzonderlijk voor een roman. Het boek heeft de 

prijs niet gewonnen, maar het geeft wel aan dat er de nodige spirituele 

motieven een rol spelen in dit bijzondere verhaal. De prachtige stijl van 

Gerritsen laat het nodige te raden over. Het boek is zeer geschikt om er eens 

met anderen over van gedachten te wisselen. Van 20.00 tot 21.30 uur in de 

mailto:r.nummerdor@gmail.com
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consistorie van de Sint Piterkerk. Kosten: aanschaf boek € 12,50. Aanmelden 

kan tot 7 oktober via r.nummerdor@gmail.com.  

Vervoer kan indien gewenst geregeld worden. 

 

Zaterdag 12 oktober en/of zaterdag 18 oktober: workshop beeldhouwen 

met zachte steen onder leiding van Yanny de Groot, ergens buiten in het 

Drents-Friese Woud (mits goed weer). Van 10.00 tot 16.00 uur Kosten: € 45,- 

( inclusief steen) per dag. Aanmelden tot een week van tevoren: 

yannydegroot.inbeelden@gmail.com.  

 

Zondag 13 oktober: Een muzikale middag met Sânman & Sikke, met als 

gast kunstenaar en verteller O.C. Hooymeijer die het publiek meeneemt in een 

wereld waarin alles draait om vogels en kunst, en waarin werkelijkheid en 

fantasie vaak niet meer te onderscheiden zijn. Van 15.30 tot 18.00 uur in de 

Sint Piterkerk. Kosten: €15,00 (inclusief consumptie), ter plekke contant te 

voldoen. Reserveren: vdnoord@live.nl of 06-54983002 (Eddy van der Noord). 

 

Dinsdag 29 en woensdag 30 oktober: Workshop Bloemschikken ‘Herfst’, 

van 19.30 tot 21-30 uur bij workshopruimte Stylester (FitConcept), 

Oedsmawei 24k in Grou. Kosten: € 27,50. Opgave: via website www.stylester.nl 

of info@stylester.nl. 

 

Vrijdag 31 oktober: Spokentocht, georganiseerd door 

Speeltuinenvereniging Grou. Meer informatie zoals het startpunt en het 

tijdstip kun je later vinden op de Facebookpagina van de Speeltuinvereniging 

(www.facebook.com/speeltuinengrou). Aanmelden is niet nodig, iedereen is 

welkom! Kom maar langs als je durft.  

 

Zaterdag 2 november: Lichtjesavond (Allerzielen). Heeft u, heb jij een 

dierbare verloren en wil je hem of haar graag gedenken, dan ben je op deze 

avond van 19.00-20.00 uur van harte 

welkom in de Sint Piterkerk. Er is onder 

andere gelegenheid om een kaarsje aan te 

steken in de kerk. Meer informatie staat 

medio oktober op de website van de Sint 

Piterkerk www.sintpiterkerk.nl. Aanmelden is 

niet nodig. Vrijwilligers die willen helpen de 

avond te organiseren, kunnen zich via mail 

aanmelden bij Tjitske Faber 

(mail@tjitskefaber.nl).   

mailto:r.nummerdor@gmail.com
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24 november Requiem van John Rutter 

 

Op zondag 24 november 2019 – de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 
waarop in veel kerken wordt stilgestaan bij de overleden gemeenteleden in 
het afgelopen jaar – wordt in de Sint Piterkerk het Requiem van John Rutter 
(*1945) worden uitgevoerd. De Britse componist, organist en koordirigent 
componeerde dit requiem ter nagedachtenis aan zijn overleden vader.  
Het karakter van het werk is troostend en hoopvol te noemen. Toch gaat het 
de duistere, akelige momenten niet uit de weg, zoals in het begin van het 
eerste deel wanneer het tasten naar het duister wordt uitgebeeld door de 
dissonante klanken. Al gauw klinkt echter de troostrijke melodie op de 
woorden Requiem aeternam en Kyrie eleison.  
Het Pie Jesu is volledig in sfeer en met grootse lichtheid wordt het Sanctus (en 
Benedictus) ingezet. Zo uitbundig als het Sanctus is, zo treurig is het volgende 
deel. Onder begeleiding van paukenslagen, die doen denken aan een 
dodenmars, zingt het koor van ‘het Lam, dat de last van de wereld wegdraagt’. 
Naast de teksttoevoeging uit het bijbelboek Job kan het tekstgedeelte uit het 
Johannesevangelie gezien worden als het hart van de compositie. 
Het slotdeel Lux Aeterna, het deel na Psalm 23, begint met de woorden uit het 
dienstboek van de Anglicaanse kerk: 'ze zullen rusten van hun werken'. Na het 
klinken van de voorlaatste Latijnse requiemtekst keert nog eenmaal de 
troostrijke melodie terug.  
De indringende klanken, melodieën en woorden van het Requiem van Rutter 
‘spreken’ van de vertwijfeling en het verdriet, maar zeker ook van de troost en 
hoop. 
 
Aan deze uitvoering werken een 
projectkoor, een professioneel ensemble, 
een solist (sopraan) en Carl Visser mee. 
Het geheel staat onder de muzikale 
leiding van Mannes Hofsink. Een 
indrukwekkende uitvoering waarin 
iedereen troost en droefheid, 
eenzaamheid en verbondenheid mag 
ervaren. U bent van harte welkom.  
 
Sint Piter te Grou - Aanvang 16.00 uur – 
Entree € 13,50 
Reserveren kan via 

sintpiterconcerten@gmail.com of (tzt) via 

de website sintpiterconcerten.nl. 
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Wel en wee 
in de afgelopen periode 

 
De bloemen uit de kerkdiensten gingen als groet en bemoediging naar 
 7 juli mevr. D. van Amerongen Hoxma 31 
 14 juli mevr. A ten Cate It Roer 13 
 21 juli mevr. D. de Boer De Tsjotter 18 
 28 juli Skûtsjesnein (Doopsgez.kerk) 
 4 augustus mevr. W. de Jong-Bosma De Pluut 11 
 11 augustus mevr. N. Breimer It Skûtsje 49 
 18 augustus mevr. Krol (verz.huis Groningen)  
 25 augustus dhr. S. Hogeboom (FriesmaState) Middelline 8 
 1 september dhr. J. Fokkema Oostergoostraat 77  
 8 september mevr. A. Kronemeyer Zevenhuizen 12 
15 september Bloemenzondag 
 
Bloemenzondag 
Op de Bloemenzondag gingen weer veel gemeenteleden met een vrolijk 
boeket uit de dienst vandaan op stap naar Grousters. De kaartjes eraan waren 
door de  schoolkinderen gemaakt. Hiermee werden veel Grousters verrast die 
wel een boeket als bemoediging, ondersteuning of opkikker konden 
gebruiken. 
 
Gift 
In de afgelopen periode mochten werd twee maal een gift ontvangen voor de 
‘bloemenpot’: een van € 10,– en een van € 20,– waarvoor onze hartelijke dank. 
Mocht u gemeenteleden kennen die wel een bloemetje kunnen gebruiken als 
ondersteuning, hun namen zijn zeer welkom! 
 
Ingezonden 
Hartelijk bedankt voor de bloemen 
die ik na mijn operatie heb mogen 
ontvangen van de gemeente. 
 
Wietske de Jong-Bosma 
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Verjaardagen  
 6 augustus mevr. J. Westra-Zwerver De Pluut 8 
 11 augustus dhr. J. Zetzema Yn ’e Lijte 120 
 14 augustus dhr. J. Verbeek Sjonnema 16 
 17 augustus mevr. R. Wester-Castelein De Boldert 23 
 20 augustus mevr. A. Wartena-Swierstra Leechlân 1000 
14 september dhr. K. Winters Oostergoostraat 64 
25 september dhr. P.J. Haisma Parallelstraat 18 

 
Huwelijksjubileum 
Op 7 september waren Eelco Jongsma en zijn vrouw 40 jaar 
getrouwd. Eelco woont in Friesmasate en zijn vrouw in 
Heerenveen. Alsnog van harte gefeliciteerd door de gemeente.  
 
Verhuisd 
Mevr. L.R. Westra van Paviljoenstraat 21 naar De Vlet 22 1  
Mevr. C.M.L. Abels en mevr. L.E. van Ek van De Tsjotter 14 naar De Boech 9 
Dhr. W.R. bij de Weg van De Skeakels 26 naar Weideflora 287, 8935 GR 
Leeuwarden  
Fam. F. Bron-van der Meer van Leechlan 26a naar Bargereed 110, 8851 RB 
Tzummarum 
 
Nieuw ingekomen 
Mevr. N.F. van der Meulen–Valk uit Drachten, nu wonend op Oostergoostraat 
62b, 9001 CM Grou  

De gemeente wenst allen veel geluk op hun nieuwe adres. 
 
Overleden  
Op 21 juli: mevr. A. Sytema-Inia, De Blei 10, 9001 NS Grou 

De gemeente wenst de families veel sterkte toe met het verlies van hun 
dierbare. 
 

Passage – christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging  

Dinsdag 22 oktober 
Dhr. F. Meirink, Boer in Rusland 

Dinsdag 5 november 
Gezamenlijk in de Sint Piter 

?? November 
Hobbymiddag 

Dinsdag 19 november 
ds. R. Nummerdor, lezing over Joods 
dagboek Etty Hillesum 
 
Dinsdag 17 december 
Kerst met broodmaaltijd 
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Interview  
 
met Sjirk Seinen 
 
Hoe kwam je in aanraking met onze gemeente? 

Dat was op het moment dat wij in Jirnsum kwamen wonen. We waren net 

getrouwd en kwamen beide uit een grote Gereformeerde gemeente. Muriël, 

mijn vrouw, uit Balk en ik ben geboren en getogen in Lemmer. Jur Mellema 

kwam al vrij snel op bezoek en vertelde dat hij voor 50% verbonden was aan 

de Gereformeerde Kerk van Grou-Jirnsum. En die andere 50% dan, vroegen 

wij hem, waarmee wij wilden weten welke predikant de andere 50% invulde. 

Mellema begreep die vraag niet helemaal en zei: “… dan ben ik aan het 

stofzuigen en doe ik de was.” Wij hebben daar later hartelijk om moeten 

lachen: Grou-Jirnsum was kennelijk niet zo groot en had een predikant voor 

50%.  

 

Wat is je favoriete bijbelverhaal? 

Er zijn heel veel verhalen die me aanspreken. De verhalen van Jezus in het 

Nieuwe Testament, waarin heel vaak verrassende antwoorden op de 

strikvragen van de schriftgeleerden door Jezus worden gegeven. Maar ook de 

verhalen uit het Oude Testament spreken mij aan. Favoriet zijn wel de 

psalmen. Psalm 42 is om meerdere redenen een favoriet en Psalm 121. Deze 

psalmen geven vaak moed als je het allemaal even niet meer weet. Als er 

twijfels zijn, dan zijn het deze psalmen die je weer optillen. Waarom weet ik 

niet, maar ik weet dat mijn (voor)ouders er ook altijd veel van gehouden 

hebben en er waarschijnlijk op dezelfde manier troost uit gehaald hebben. 

 

Wat is je favoriete lied? 

Ha, misschien was het beter geweest om te vragen welk lied niet mijn 

favoriete lied is. Ik ken, door mijn muzikale achtergrond, heel veel liederen en 

hou ook van heel veel liederen. Ik denk dat ik elke week wel weer een ander 

favoriet lied heb. Veel liederen hebben ieder vaak hun eigen herinneringen. 

Dan weet ik met wie ik dat gespeeld of gezongen heb. Mijn opa was organist 

en koordirigent en mijn vader trompettist en korpsdirigent, dus aan heel veel 

liederen – uit het liedboek en het gele boekje, van Johannes de Heer, Hindrik 

van der Meer, Huub Oosterhuis en Negro Sprituals – heb ik (vaak) mooie 

herinneringen. Geen favoriet dus of het moet vandaag zijn: God fan fier en 
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hein ús Heit. Maar dat komt dan waarschijnlijk, omdat we dat net gezongen 

hebben… 

 

Wie heeft jou geïnspireerd in de manier waarop je je geloof beleeft? 

Dat is zonder twijfel in de basis mijn vader geweest. Ik heb heel veel van hem 

geleerd, ook op het gebied van geloof. Hij is, gelukkig nog steeds, een 

geweldige man om geloofszaken mee te bespreken en te delen. Later zijn daar 

natuurlijk meer mensen geweest, zoals Stefan de Jong die ons 

belijdeniscatechisatie gaf. De laatste jaren heb ik prachtige gesprekken met 

Reinier gehad en zijn zijn preken voor mij zeer inspirerend. Moeilijk soms, 

omdat hij, zoals ik dat dan zeg, een aantal van mijn pilaartjes omschopt, maar 

inspirerend, omdat het weer andere inzichten geeft en stof tot nadenken. 

 

Wat spreekt je aan in onze gemeente? 

Ik vind het geweldig dat er heel veel mogelijk is in onze gemeente en dat we 

proberen om als kerk wat meer naar buiten te kijken. Dat lukt de ene keer 

beter dan de andere, maar de intentie is er en komt er soms prachtig uit! Aan 

de andere kant houd ik erg van de liturgie die we hebben. Prachtige diensten 

en een fantastische organist! Dat realiseren we ons wellicht niet altijd, maar 

het is een voorrecht om Carl als onze organist te hebben. Tegelijkertijd treffen 
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we het ook met Mea die zo nu en dan speelt als Carl vrij heeft. Anders, en in de 

stijl waarmee ik ben opgegroeid, maar daarmee ook zeer gewaardeerd! Ik hou 

van de mensen in onze gemeente met al hun verscheidenheid. En natuurlijk 

speelt er wel eens wat, maar dat komt in de beste families voor. 

 

Wat mis je of zou je graag anders willen? 

Twee dingen vallen me te binnen: omzien naar elkaar en verdraagzaamheid. 

Het eerste neem ik mijzelf vooral kwalijk. In mijn droombeeld zouden we 

meer naar elkaar moeten omzien. Tegelijkertijd realiseer ik me dat ik dat zelf 

ook te weinig doe. Druk leven, buiten Grou wonend, dan is dat best wel lastig. 

Maar wat zou het mooi zijn dat we dat toch nog meer zouden kunnen doen. 

Betreffende de verdraagzaamheid, valt het mij op, als oud-voorzitter, dat we 

het elkaar wel eens erg moeilijk maken. Ik ben er van overtuigd dat iedereen 

binnen de gemeente zijn of haar uiterste best doet om zaken te regelen of te 

organiseren naar beste vermogen. Maar we zijn ook vrijwilligers, mensen met 

soms beperkte tijd en mensen die fouten maken. En soms gaat het niet 

helemaal zoals we zouden willen. Ik zou graag willen dat we elkaar dat niet 

kwalijk nemen, maar het accepteren en elkaar blijven respecteren. Je zou toch 

hopen dat dat binnen een kerkelijke gemeente mogelijk moet kunnen zijn! 

 

Rutger Popkema heeft de pen aan je doorgegeven met daarbij de vraag of je in 

een zwart gat bent gevallen na je afscheid als voorzitter van de kerkenraad? 

Nee, dat valt wel mee. Ik vind het oprecht belangrijk om na acht jaar te 

stoppen. Het wordt te eigen, je blik is niet meer scherp en je wordt, of je dat 

nou wilt of niet, te bepalend. Al was het alleen maar omdat je een van de 

langstzittenden bent. Daarbij is het wel lekker om niet meer te hoeven, niet 

meer de verantwoordelijkheid te voelen als kerkenraadslid en als voorzitter. 

Nu ben ik weer ‘gewoon’ gemeentelid en dat is op het moment heerlijk!  

 

Aan wie geef jij de pen door? 

Ik zou de pen graag willen doorgeven aan iemand die met hart en ziel 

betrokken is bij onze gemeente, maar de diensten alleen via de kerkomroep 

kan volgen: Tholly Jellema. 

Mijn vraag is aan Tholly: lieve Tholly, hoe beleef jij de kerkdiensten 

zondagmorgen? 
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Bernelûden 
 

David 
 
Eens praatte een oude priester met God. 
Het was toen dat God hem zei voor olie te zorgen, omdat hij die op een dag 
nodig zou hebben. 
Dat was een moeilijke opdracht, want dit alles is al zolang geleden dat er nog 
geen winkels waren om iets te kopen. Er was zelfs nog geen geld waarmee je 
kon betalen.  
De oude Samuël moest de olie zelf maken. Voor elke druppel olie moest hij wel 
honderd bloemhartjes uitpersen en wel honderd zaadjes vermalen.  
Iedere gewonnen druppel deed hij in een kruikje. Het duurde lang, maar 
uiteindelijk was het kruikje vol. Hij maakte het zorgvuldig dicht, zette het op 
een plank boven zijn bed en wachtte tot God weer spreken zou. 
 
Die nacht had hij een wonderlijke droom… 
Hij liep over groene heuvels, met in zijn ene hand een stok en in zijn andere 
hand droeg hij het kruikje met de nieuwe olie. Overal zag hij schapen. Deze 
heuvels lagen bij Betlehem, wist hij, en de schapen waren van een man die 
Jesse heette. Toen hij de schaapherder zag begreep hij direct: dat is een jongen 
van Jesse. 
De schaapherder stond vol zorg gebogen over een schaap dat ziek was. Maar 
zodra hij Samuël zag, lachte hij en kwam met open armen naar hem toelopen 
om hem te begroeten. Hij nam zijn leren waterkruik en bood hem te drinken 
aan… 
Dát is hem, dacht Samuël. Hij wordt de nieuwe koning. Toen werd hij wakker. 
 
Wat was dat voor een droom? Wat betekent het?, vroeg hij zich af, is het een 
opdracht? Zodra het licht was, deed hij twee dingen. Hij stuurde er een knecht 
op uit om uit te zoeken of er in Betlehem een man woonde die Jesse heette en 
of die een zoon had. Als tweede schreef hij met een stok in het zand wat hij in 
zijn droom gezien had, om het niet te vergeten. 
Het gaat om een mens die dapper is, want om in je eentje zo’n grote kudde te 
hoeden, daar moet je lef voor hebben. 
En zorgzaam, want het eerste wat hij van hem zag was de zorg voor een ziek 
schaap. 
En blij – want hij lachte toen hij me zag – en hij zág me. 
En vriendelijk, want met open armen kwam hij me tegemoet. 
En hij weet te delen, want hij gaf me gelijk te drinken. 
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’s Middags kwam de knecht terug. Er woonde in de heuvels bij Betlehem 
inderdaad een man die Jesse heette. Hij had vele schapen en hij had vele 
zonen. 
De volgende dag zond Samuël zijn knecht vast vooruit, nam zijn stok en het 
kruikje met olie, prentte goed in zijn gedachten wat hij opgeschreven had en 
vertrok naar Betlehem. 
 
‘We krijgen er toch geen narigheid van met de oude koning?’, vroeg Jesse, 
nadat hij de priester had omhelsd. ‘Nee’, zei Samuël, ‘want God heeft mij laten 
weten dat het zo moet.’ 
‘Ik heb de jongens allemaal laten roepen’, zei Jesse, ‘al denk ik dat je voor de 
oudste komt. Daar staat hij, want ’n beer hè? En sterk! Hij kan twintig man aan 
met zijn blote vuisten.’ 
‘Dat is hem niet’, zei Samuël, ‘de koning van wie ik droomde kwam met open 
handen de mensen tegemoet.’ 
‘De tweede misschien’, zei Jesse, ‘die daar, die knappe. Als je hem een kroon 
opzet en een koningsmantel omhangt, dan kun je je toch geen mooiere man 
voorstellen?’ 
‘Die ook niet’, zei Samuël. ‘De koning van wie ik droomde had geen oog voor 
zichzelf, alleen voor anderen.’ 
Dan is het de derde’, zei Jesse ‘die is toch slim, die is zo uitgekookt dat hij kans 
ziet een oude schoen te ruilen voor twee nieuwe.’  
‘Dat is hem ook niet’, zei Samuël. ‘De koning van wie ik droomde was niet op 
eigen voordeel uit, hij dacht aan anderen. Zijn dit al je kinderen? De nieuwe 
koning is er niet bij.’ 
‘De jongste nog’, zei Jesse, ‘die is nog bij de schapen. Maar dat is nog een kind, 
zie je, en de schapen kun je op het moment niet alleen laten, er zijn nogal wat 
wolven in de heuvels, zie je, en omdat...’ 
‘Haal hem op’, zei Samuël, ‘en praat niet verder, want de herder van de 
schapen, wordt de herder van dit land. Zo heb ik het gezien.’ 
 
‘Hoe heet je?’, vroeg Samuël aan de jongen toen die hijgend voor hem stond. 
‘David!’ 
Toen goot de oude priester hem de kostbare olie over het hoofd, omdat hij het 
was, die door God was uitverkoren. 

 
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 

    € 

21 juli Stichting Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit 

Fryslân (pba) 

Nijkleaster 

64,70 

 

50,30 

28 juli  Markol 

Raad van Kerken 

107,65 

86,20 

4 augustus Stichting Aanloophuis “Oer de Brêge” Heerenveen 

(pba) 

Nijkleaster 

78,45 

 

42,80 

11 augustus Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika 

(KiA) 

Nijkleaster 

77,80 

 

47,00 

18 augustus Stichting Lichtpunt, opvang en ontmoeting (pba) 

Nijkleaster 

43,10 

51,35 

25 augustus Stichting Leergeld 

Nijkleaster 

115,89 

58,20 

1 september Proef de kerk (KiA) 

Nijkleaster 

100,00 

56,82 

8 september Stichting Kerken & Mensen met een Verstandelijke 

Handicap Friesland (pba) 

Nijkleaster 

77,45 

 

62,10 

15 september Stichting Vrienden van Lyndenstein 

Nijkleaster 

93,15 

44,56 
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Collecterooster 
 

6 oktober – Hand-in-handschools 

Dit jaar met Israëlzondag niet de PKN-collecte, maar ons zendingsdoel van 

2017. De Hand-in-handscholen zijn Joods-Arabische scholen waar heel bewust 

wordt gewerkt aan een integratie van beide bevolkingsgroepen. De groep 

rond de school (ouders, buurt) wordt daarin actief betrokken. Zo vieren ze 

gezamenlijk het Joods-Islamitisch Nieuwjaar. Elke klas heeft twee 

leerkrachten, een Joodse en een Arabische, is tweetalig en krijgt in beide talen 

onderwijs. Een voorbeeld voor hoe het ook kan! 

 

13 oktober – Fountain of Hope Youth Initiative in Kenia (via Johanna 

Popkema) 

In Kenia is een lokale kerk het centrum van een regio geworden. Er worden 

inmiddels meer dan 700 gezinnen ondersteund. Er wordt voorlichting 

gegeven om verspreiding van HIV te voorkomen en heel praktisch wordt er 

katoenen maandverband geproduceerd en verspreid onder de armsten. Een 

veel voorkomend probleem is namelijk dat meisjes (vanwege een gebrek aan 

maandverband) niet naar school kunnen als ze ongesteld zijn. Die meisjes 

missen dus maandelijks al gauw een week onderwijs. Het laat zich raden wat 

dat voor hun toekomst betekent. In 2016 hebben we dit initiatief ondersteund 

als zendingsdoel. Het werk is echter nog niet klaar.  (www.fohlc.org) 

 

20 oktober – Op school het geloof ontdekken (pkn) 

Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend – soms zijn ze 

zelfs nooit in een kerkgebouw geweest. Wat fantastisch dat er dan kerken en 

scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te 

laten ontdekken, bijvoorbeeld via school-en-kerkvieringen. Ook ondersteunen 

kerken soms bij godsdienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan 

leerlingen of leraren of denken zij mee over de identiteit van de school. Jop 

(Jong Protestant), ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door 

mee te denken, te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen, 

netwerkbijeenkomsten te organiseren en ondersteunend materiaal aan te 

bieden. Steun dit mooie werk met uw bijdrage, zodat meer kinderen de kans 

krijgen om het christelijk geloof ontdekken. 
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27 oktober – SUN Friesland (pba) 

SUN Friesland verleent noodhulp aan inwoners van Friesland die in een 

urgente financiële noodsituatie verkeren en niet (tijdig) in aanmerking komen 

voor een wettelijke voorziening. Hulpverleners doen een aanvraag voor hun 

cliënten. SUN werft bij fondsen voor een giftenbudget. Uw bijdrage wordt 

besteed aan giften voor de mensen om wie het gaat. Burgerlijke gemeenten 

dragen bij in de bureaukosten. 

 

3 november – Stichting Support Fryslân (pba) 

Uw bijdrage wordt gebruikt voor het project Support Kids voor kinderen in de 

bovenbouw van het basisonderwijs. Elk kind heeft recht op een maatje. De 

meeste kinderen vinden zelf zo’n maatje, maar sommige kinderen kunnen 

daar wel wat hulp bij gebruiken. Deze hulp kan Support Fryslân bieden door 

sociaal zwakkere of eenzame kinderen te koppelen aan vrijwilligers (maatjes). 

Het maatje spreekt regelmatig af met het kind, helpt het kind zelfredzamer te 

worden en draagt bij aan een gezond en sociaal netwerk. Daarnaast motiveert 

het maatje het kind om deel te nemen aan de samenleving. 

 

10 november – Voedselbank Grou (oogstdienst) 

De voedselbank ondersteunt armlastige huishoudens met voedselpakketten. 

Vooral de laatste jaren is het aantal aanvragen explosief gestegen. De 

voedselbank krijgt slechts een geringe subsidie van de gemeente en is daarom 

afhankelijk van giften van kerken en particulieren. 

 

17 november – Stichting De Oase Dokkum (pba) 

Stichting De Oase Dokkum ondersteunt de terminale zorg in instellingen en 

thuiszorg in Noordoost Friesland. Door middel van het Oasefonds wordt de 

kwaliteit van de palliatieve zorg verhoogd in de vorm van bijdragen in de 

kosten van scholing van professionals en vrijwilligers en het creëren van een 

huiselijke verblijfssfeer in hospice De Oase. Uw bijdrage wordt gebruikt voor 

de opleidingskosten van personeel en vrijwilligers. 

 

24 november – Eenzaamheid draaglijk maken (pkn) 

Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke 

gemeenten. In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om 

eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken.  

De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, 
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bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. 

Ook biedt de kerk informatie, materialen en tips aan en ondersteunt ze 

initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten. Het is van groot belang 

om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een 

groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren Eenzaamheid is een 

ongewenste metgezel die de waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan 

aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden als inclusiviteit, 

compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente draagkracht aangeboord 

worden. 

 

1 december – Tûmba Leeuwarden (pba) 

Tûmba wil zich inzetten voor een welkom klimaat voor vluchtelingen, door 

middel van projecten waarin burgers, studenten en leerlingen kennismaken 

met migranten. Vanuit scholen in Fryslân blijft er veel vraag naar workshops 

over dit thema: vluchtelingen vertellen in de klas over het land waaruit ze 

gevlucht zijn en over hun vlucht naar Nederland. Ook worden er workshops 

over radicalisering en hoe hier mee om te gaan gegeven. Vanuit Friese 

gemeenten is er vraag naar voorlichting over vluchtelingen. Uw bijdrage 

wordt gebruikt om al deze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. 

 

_________ 
 
 

OPROEP – studiefonds voor Braziliaanse kinderen 
 
Help mij Leven is de Nederlandse stichting die het werk van Robert Smits en 

de door hem opgerichte organisatie REMER in Brazilië ondersteunt.   

  

Kinderen in de favela's in Rio de Janeiro 

De kinderen die worden geholpen, groeien op in een gevaarlijke omgeving. Ze 

wonen in de beruchte sloppenwijken (favela’s) van Rio de Janeiro. Deze 

favela’s zijn het domein van drugsbendes. De drugshandel brengt veel geweld 

met zich mee. Regelmatig komt het tot bloedige confrontaties tussen de politie 

en drugsbendes of tussen rivaliserende drugsbendes onderling. Hierbij vallen 

veel doden. Maar ondanks al het geweld is de verleiding voor kinderen en  

jongeren groot om zich aan te sluiten bij een drugsbende. Dat levert namelijk 

geld op en aanzien. REMER biedt deze kinderen alternatieven voor een leven 

van criminaliteit en geweld. 
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Kinderen in gevaarlijke thuissituatie  

Niet alleen de kinderen in de sloppenwijken van Rio de Janeiro worden 

geholpen. Voor sommige kinderen is het leven niet (alleen) op straat gevaar-

lijk, maar ook thuis. Armoede, alcoholisme en drugsverslaving zorgen achter 

de voordeur voor schrijnende situaties. Kinderen worden verwaarloosd, 

mishandeld of seksueel misbruikt. Deze kinderen willen we eveneens helpen. 

De woonboerderij ‘Sítio Shalom’ (boerderij van de vrede) is opgezet in het 

dorpje Pequeri. Aanvankelijk was de woonboerderij bedoeld als (tijdelijke) 

opvangplek voor dakloze jongeren uit Rio. Maar vanuit de directe omgeving 

van Pequeri (veelal via de gemeente of de kinderrechter) wordt steeds vaker 

een beroep gedaan op een plek op de Sítio (meer info: 

https://www.helpmijleven.org). 

 

 
 

Ieder jaar vertrekt een groep uit Nederland naar Brazilië om het werk van 

Robert Smits te ondersteunen door mee te klussen aan projecten in de 

favela’s, onderhoud te plegen aan de woonhuizen op de Sítio en met de 

kinderen te sporten en plezier te maken. De Rio-groep 2019 kwam uit Grou 

e.o. Deze groep werd geraakt door het feit dat er weliswaar geld is om de 

kinderen te onderhouden en te ondersteunen, maar dat het de stichting vaak 

aan financiële middelen ontbreekt om hen een opleiding te laten volgen. Juist 

voor deze kinderen is het van groot belang dat ze na de basisschool de kans 

krijgen om een beroep te leren. Pas dan kunnen ze daadwerkelijk na hun 18e 

jaar leren op eigen benen te staan. Zij hebben enkel de Sítio als hun familie en 

dus niemand om verder op terug te vallen. 

We zouden het werk van Help mij Leven en REMER graag op dit front een 

extra impuls willen geven door het oprichten van een studiefonds. Heeft u tips 

of wilt u graag (structureel) financieel bijdragen, laat het ons weten via 

mariekemeinderts@gmail.com of 06 28275611. 

  

https://www.helpmijleven.org/
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Bijbelzondag 

Op zondag 27 oktober is het Bijbelzondag. Het is goed om eenmaal per 

jaar extra te benadrukken hoe bijzonder de Bijbel is! Het is namelijk het 

meest uitgelezen boek. In dubbele betekenis, want nog steeds staat de 

Bijbel op nr. 1 van meest gelezen boeken ter wereld. En daarnaast is de 

Bijbel ook een uitmuntend, een voortreffelijk boek om te lezen.  

 

Als Bijbelvereniging krijgen wij vele duizenden verzoeken per jaar om een 

Bijbel: een Nieuw Testament, een volledige Bijbel, een strip- of groeibijbel, een 

kleuter- of kinderbijbel, een Groot Letter Bijbel. De grote belangstelling voor 

bijbels heeft o.a. te maken met het feit dat we bijbels in meer dan zeventig 

talen op voorraad hebben. In gevangenissen bijvoorbeeld, is meer dan de helft 

van de gedetineerden niet van Nederlandse afkomst.  

 

In de samenleving zijn veel mensen op zoek naar de zin 

van het leven. Een kerk is vaak een stap te ver, maar een 

bijbeltje meenemen uit een Bible Box in de eigen taal is 

vrijblijvender. Inmiddels zijn er meer dan 1.500 Bible 

Boxen geplaatst in ontmoetingscentra, gevangenissen, 

kerken en in heel veel andere locaties. Per jaar worden 

er alleen al uit deze boxen 40.000 bijbeltjes 

meegenomen!  

 

Er zijn veel ouderen die de Bijbel van huis uit nog wel kennen, maar in hun 

leven is de Bijbel ‘buiten beeld geraakt’. Soms ook letterlijk, omdat het turen 

naar de lettertjes te vermoeiend is geworden. Daarom heeft de 

Bijbelvereniging dit jaar een Groot Letter Bijbel uitgebracht. Inmiddels zijn 

daar al meer dan achthonderd van besteld. De Bijbelvereniging heeft ook 

handzame boekjes beschikbaar met thema’s die ook ouderen aanspreken: 

‘Inzicht’ en ‘Kostbare tijd’.  De Bijbelvereniging – voorheen de Nederlandse 

Gideons – probeert de Bijbel voor iedereen beschikbaar te stellen. 

 

Bijbel aanvragen? Ga naar www.bijbelvereniging/bijbels-bestellen. Informatie 

vragen? Bel naar 085-104 17 14 of mail naar info@bijbelvereniging.nl. 
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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  ledenadministratie@sintpiterkerk.nl 
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



24 
 


