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Kerkdiensten 

K = kinderdienst en oppas  = koffiedrinken na de dienst 
 

 

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

19.30 uur FriesmaState 
Trees Mulder 
 

Zondag 8 december  
2de zondag van de advent (paars) 
9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 

Zondag 15 december   K  
3de zondag van de advent (paars) 
9.30 uur Sint Piterkerk  
Heilig Avondmaal 
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 
 

Zondag 22 december  
4de zondag van de advent (paars) 
9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. H. Wessels, Stiens 
organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Dienst Protestantse Gemeente 
 

Dinsdag 24 december   
Kerstnacht (wit) 
22.00 uur Sint Piterkerk 
ds. R.E. Nummerdor 
met medewerking van Apollo 
 
 

Woensdag 25 december  K 
Kerstdag (wit) 
10.00 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 

 

Zondag 29 december 
Zondag na Kerstmis (wit) 
9.30 uur Sint Piterkerk  
dhr. K. Dijkshoorn, Nij Beets 
organist Carl Visser 
 

Dinsdag 31 december  
Oudjaar (wit) 
16.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 

 

Zondag 5 januari K 
Zondag na Nieuwjaar (wit) 
Driekoningen 
9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. I. van der Pol, Woudsend 
organist Mea Stelma 

19.30 uur FriesmaState 
Dienst Doopsgezinde Gemeente 

 
Zondag 12 januari 
1ste zondag van Epifanie (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 
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Zondag 19 januari   K 

2e zondag na Epifanie (groen) 

9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 

organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Dienst Protestantse Gemeente 
 

Zondag 26 januari 

3e zondag na Epifanie (groen) 

9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. P.J. Ros, Joure 

organist Carl Visser 

 

Zondag 2 februari   K 

4e zondag na Epifanie (groen) 

9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 

organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Dienst Rooms-katholieke parochie 

 

Zondag 9 februari 

5e zondag na Epifanie (groen) 

9.30 uur Sint Piterkerk  
Sint Piterviering 

ds. R.E. Nummerdor 

organist Carl Visser 

Zondag 16 februari   K 

6e zondag na Epifanie (groen) 

9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 

organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Dienst Protestantse Gemeente 

 

Zondag 23 februari 

7e zondag na Epifanie (groen) 

9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 

organist Carl Visser 

 

Zondag 1 maart   K 

1e van de veertig dagen (paars) 

9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. H. Post-Knol, Dronrijp 

organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Dienst Doopsgezinde Gemeente 
Viering Heilig Avondmaal 
 

 

 

 

 

 

Passage – christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 

Dinsdag 17 december  
Kerst met broodmaaltijd 
 
Dinsdag 7 januari 2020  
Koffiemorgen 

Dinsdag 14 januari 2020 
Jantsje Oost: “Over een indiaan”,  
met 14 wandkleden. 
Na de pauze de 4 seizoenen 

Dinsdag 11 februari 2020 
Jaarvergadering 
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Overdenking 
 

Donkere dagen voor Kerst 
 
De wekker gaat. Nee toch… nu al?! 
Ik kijk tussen de gordijnen door naar buiten. Een volle maan staat nog redelijk 
hoog aan de hemel. 
Opstaan als het nog helemaal donker is. Akelig vind ik dat. 
De donkere dagen voor Kerst komen er weer aan. 

 
Ik krijg een bijzondere 
mail toegestuurd. Ben 
Hogeterp – in het nabije 
verleden werkte hij op 
het provinciaal diensten-
centrum van de PKN in 
Leeuwarden – heeft 111 
willekeurige predikanten 
in Nederland een 
uitgebreid verhaal 
toegestuurd. Ik ben er 
blijkbaar een van. 
‘Wie zwijgt, stemt toe’ 
staat er boven. Ben heeft 
zich in de afgelopen tijd serieus beziggehouden met de gevolgen van de 
klimaatverandering. Die zullen zeer ernstig zijn, als er niets fundamenteel 
verandert. En dat zal dan ook nog eens snel moeten, anders zijn we te laat. 
“We stevenen af op een wereld die in 2050 drie tot vier graden warmer zal 
zijn. En die opwarming zal niet stoppen in 2100. Integendeel, tegen die tijd is 
er sprake van zelfversterkende processen. Verschillende 
klimaatwetenschappers noemen de 22e eeuw al de ‘century of hel’. 
Hittegolven, bosbranden, orkanen, stormen, waterschaarste, 
vluchtelingenstromen. Op veel plekken is het al begonnen!” 
Donkere dagen voor Kerst. 
 
In de krant lees ik dat Trump nog steeds in een aantal landen geen 
ambassadeur heeft benoemd. Zijn reactie: “Dat is niet erg. Ik ben de enige die 
ertoe doet.” Het zou onbestaanbaar moeten zijn dat een president dergelijke 
uitspraken doet. Maar het gebeurt. En de wereld kijkt toe. 
Intussen wringen de Republikeinen zich in alle bochten: ‘Het Impeachment-
proces is een politieke streek van de Democraten. Er is weinig tot niets aan de 
hand.’ 

 

Terschelling (foto Trees Nummerdor) 
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In Engeland barst een nieuwe chaos los, met de verkiezingen in zicht. De strijd 
om de macht lijkt ook nu belangrijker dan het algemeen belang. 
Het JIT (Joint Investigation Team) brengt telefoonopnames in de 
openbaarheid n.a.v. de ramp met de MH 17. De Russische woordvoerster 
ontkent in alle toonaarden: “Het JIT is vooringenomen en de opnames zijn 
gemanipuleerd.” 
Wie weet zo langzamerhand nog wat waarheid is en wat niet? 
Donkere dagen voor Kerst. 
 
Somber allemaal, hè? 
Misschien komt het doordat ik wat ouder word. Of doordat deze ‘donkere 
dagen’ bepaald niet mijn favoriete deel van het jaar zijn. Maar ik denk het 
eerlijk gezegd niet. Ik denk dat we werkelijk in donkere dagen leven. Zeker 
ook in figuurlijke zin. 
 
Het roept de vraag op waaruit dat Licht bestaat, naar de komst waarvan we in 
de Adventstijd zeggen toe te leven. Licht dat als een schuchter klein vlammetje 
begint te schijnen in een kind geboren te Betlehem. 
Later, als dat kind groot is geworden, zal hij van zichzelf zeggen: “Ik ben het 
licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar 
heeft licht dat leven geeft.” (Joh. 8:12) 
Maar wat voor macht heeft dat Licht eigenlijk, in deze wereld? Of moeten we 
juist niet in dat soort termen denken? 
 
Wat betekent dat Licht: voor ons die leven in deze wereld, anno 2019? 
Wat betekent het voor jou, persoonlijk? 
Wezenlijke en spannende vragen zijn dat. We krijgen opnieuw vier weken de 
tijd om ze door ons heen te laten gaan. 
 

Kom as it tsjuster is mei fjoer dat ús nacht ferljochtet 
en dat bliuwt, fjoer dat altyd bliuwt. 
Kom as it tsjuster is mei fjoer dat ús nacht ferljochtet 
en dat bliuwt, fjoer dat altyd bliuwt  

(Liet 598) 
 
Ik wens u allen gezegende Kerstdagen toe. 
 
ds. Reinier Nummerdor 
 

_________  
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Van de kerkenraad 
 
Nooit meer is altijd… 
 
‘Nooit meer is altijd’, is de titel van het 
gedicht waarin zo duidelijk het gemis 
weerklinkt als iemand is overleden. 
Zaterdagavond 2 november vond in de 
Sint Piterkerk een lichtjesavond plaats. 
Met deze avond wilde onze gemeente 
dorpsgenoten de mogelijkheid bieden 
om overleden dierbaren te gedenken. 
Een moment om stil te staan, het gemis 
te delen en uit te spreken. Prachtige 
gedichten en verhalen over verlies en 
liefde werden afgewisseld met het 
noemen van de namen van hen die al zijn overleden.  

 
Eelke Pander op piano, zanggroep 
Eigenwize en Anne Marije Methorst 
zorgden voor de muzikale omlijsting. 
Alle deelnemers konden een kaarsje 
aansteken voor overleden dierbaren. 
Het was een waardevolle avond 
waarbij we op een ingetogen en 
mooie manier het gemis samen 
hebben kunnen delen.  

Marieke Meinderts 
 

 
Kort verslag gemeenteavond 12 november 2019 
 
Op 12 november jl. hebben we onze jaarlijkse najaarsgemeenteavond gehad. 
Er waren enkele afmeldingen, maar met 28 aanwezigen zat de zaal lekker vol. 
Na het officiële welkom door voorzitter Marieke Meinderts opent Reinier 
Nummerdor de vergadering met het lezen van Matheus 25, over de drie 
knechten die wel of niet iets doen met de talenten die ze hebben gekregen. 
 
De kerkenraad is onlangs bijeen geweest om na te denken over de visie en 
missie die we als PKN Grou-Jirnsum hebben. Wat vinden we met elkaar 
belangrijk en welke gevaren zien we in de toekomst op ons afkomen? Een van 
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de speerpunten zal de komende jaren het pastoraat zijn. Een grote zorg is de 
steeds kleiner wordende groep kerkenraadsleden, die veel werk moeten 
verrichten. Met name de commissie van kerkrentmeesters moet met een heel 
kleine groep veel werk verrichten. Vanuit de kerkrentmeesters wordt een 
beroep gedaan op alle gemeenteleden (aanwezig en niet aanwezig) om eens 
na te gaan of ze niet kerkrentmeester zouden willen worden. Mocht het 
volledige kerkrentmeesterschap niet mogelijk zijn, dan kan het overnemen 
van een (deel)taak ook al verlichting geven. 
 
Bij zowel de begroting 2020 van de kerkrentmeesters als die van de diaconie 
laat zich het beeld zien dat de opbrengsten die verwacht worden enorm 
teruglopen. Deze teruggang is vooral te wijten aan de lage rentestand van dit 
ogenblik. Beide ambtsgroepen voorzien dan ook een tekort voor volgend jaar. 
Deze tekorten zijn nu nog geen groot probleem, maar als de rentestanden zo 
laag blijven zal er in de toekomst wel gekeken moeten worden naar andere 
bronnen van inkomsten, een andere manier van beleggen of naar het snijden 
in de uitgaven.  
 
Onze predikant, Reinier Nummerdor, heeft bij de kerkenraad te kennen 
gegeven dat hij graag per 1 januari 2020 iets minder uren zou willen werken 
(80%). De kerkenraad is hiermee akkoord gegaan. In overleg met de kerken-
raad is voor deze 80% een werkplan gemaakt. Het voorgaan in de zondagse 
diensten en de pastorale zorg zijn hierbij als belangrijkste punten aangegeven. 
Deze verlaging is geen definitieve keuze, hij is eventueel later weer terug te 
draaien. Op het moment dat we weer naar 100% willen, zullen we op basis 
van onze financiën aan moeten tonen dat we nog steeds een volledige predi-
kant kunnen betalen en dat ook het werkgebied groot genoeg is. Het is echter 
niet waarschijnlijk dat we in de situatie waarin we nu verkeren (qua ledental) 
toestemming zullen krijgen van de landelijke PKN. Verder moet je je ook 
afvragen of we een 100% predikant nodig hebben in een gemeente met ons 
ledental. 
 
Met betrekking tot de verbouwingen in de Sint Piter is ogenschijnlijk nog niet 
veel veranderd. Er zijn diverse voorbereidende onderzoeken gedaan, 
waardoor het proces niet zo snel loopt als we gehoopt hadden. Om een beeld 
te geven van de plannen voor de verbouwing/uitbreiding van het 
catechisatielokaal worden door Daniël van der Meulen enkele tekeningen 
getoond. Helaas loopt ook de verbouwing hiervan, door een aanpassing die 
gedaan moet worden in het bestemmingsplan, vertraging op.  

Rutger Popkema-van Bolhuis  



9 

Aankondigingen 

 
Woensdag 11 december   
Mienskip (voor 75+’ers) 
15.30-17.00 uur in de Sint Piterkerk en 
het Cathechisatielokaal 
 
Maandag 23 december  
Kerst Sing In 
19.00 – 21.30 uur in de Sint Piterkerk 
 
Dinsdag 24 december  
Kerstvoorstelling voor kinderen 
19.00 uur in de Sint Piterkerk 
 
Dínsdag 7, 14 en 28 januari  
Tai chi tao 
19.30 – 21.00 uur in de oude 
raadszaal.  
Opgave vóór 31 december bij 
treesvanderwal1@kpnmail.nl. 
 
Vrijdag 24 januari   
Schilderworkshop voor kinderen 
15.00 – 16.30 uur bij Glêswille 
 
Voor meer informatie en meer activiteiten, zie het activiteitenboekje 
Happiness.  
 

Boekbespreking Pastorale 

Op 14 november vond alsnog de boekbespreking plaats over de kleine roman 
De Trooster van Esther Gerritsen. Dat was een mooie avond! Zo mooi, dat we 
besloten hebben dat er een vervolg komt.  
Dat doen we op donderdagavond 27 februari. We gaan dan met elkaar in 
gesprek over de nieuwe roman van Stephan Enter: Pastorale.  
Plaats: De Boeijer 27, tijd: 20.00-21.30 uur, kosten: aanschaf boek (ongeveer 
22 euro).  
Opgave bij Reinier Nummerdor, r.nummerdor@gmail.com 
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Vesperviering met Robert Smits 
 
Op zaterdagmiddag 7 december om 17.00 uur wordt in de Sint Piterkerk in 
Grou een vesperviering gehouden. Robert Smits zal hierbij aanwezig zijn. 
Vorig jaar vond er in het kader van 30 jaar Help mij Leven voor het eerst een 
vesperviering plaats, waarbij Robert aanwezig was. Dat was een 
indrukwekkende samenkomst. 

Robert Smits en de stichting Help mij Leven zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Help Mij Leven zet zich in om Braziliaanse kinderen in nood te 
helpen en doet dit door het welzijnswerk van Robert Smits en de door hem 
opgerichte organisatie Remer in Brazilië te ondersteunen.  
Remer is in Rio de Janeiro in vijf favela’s (sloppenwijken) actief om door 
middel van sport, spel en (bij)scholing de kinderen in die wijken uit de handen 
van de drugsbendes te houden en hen een ander perspectief te bieden.  

 Bij Sportclub Sparta, in de favela’s 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 favela Faz Quem Quer. 

 

In het dorpje Pequeri biedt Remer op Sítio Shalom een veilig onderkomen aan 
kinderen die lichamelijk en/of geestelijk misbruikt zijn en geen veilig thuis 
meer hebben. Mede met de steun van Stichting Help mij Leven kunnen deze 
projecten worden voortgezet. Naast financiële steun vertrekt er ook elk jaar 
een groep naar Brazilië om ook persoonlijk ondersteuning te verlenen, door te 
klussen in de favela’s in Rio en op Sitio Shalom en te sporten en spelen met de 
kinderen.  

Robert Smits komt aan het einde van elk jaar naar Nederland om zijn 
contacten in de regio’s Rotterdam en Grou te bezoeken. Zo is er weer het 
jaarlijkse Stampottenbuffet dat Help mij Leven organiseert, dit keer op 
vrijdagavond 6 december in Garyp (zie vorige bladzijde). 

Vorig jaar bestond de stichting Help mij Leven dertig jaar en dat was de 
aanleiding voor een vesperviering in aanwezigheid met Robert. Omdat dit zo’n 
indrukwekkende samenkomst was, komt er nu weer een vesperviering. De 
vesper begint om 17.00 uur en eindigt rond 17.45 uur. U bent van harte 
uitgenodigd deze vesper bij te wonen.   
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Wel en wee 
in de afgelopen periode 

 
De bloemen uit de kerkdiensten gingen als groet en bemoediging naar 
22 september mw. J.V. Spithorst Parkleane 10 
29 september mw. S. Castelein Oostergoostraat 152 
 6 oktober mw. N. van der Meulen FriesmaState 
 13 oktober dhr. S. Sijtema De Blei 10 
 20 oktober dhr. I. Boomsma De Vlet 90-1 
 27 oktober dhr. de Jong en mw. Noordstra Gjaltema 16 
 3 november mw. A. Jansma De Pluut 12 
10 november mw. D. van Amerongen Hoxma 31 
 
Verjaardagen 
 3 oktober mw. H. Buma De Tichtset 1 
 4 oktober mw. A. Vos-Talsma Sjonnema 1 
 7 oktober mw. W. Hornstra Moedt-Goossensen It Skûtsje 24 
 21 oktober dhr. J.O. Visser Kievitstraat 35 
 27 oktober mw. A. Brinkman-Jongsma De Boarch 21 
11 november dhr. H.J. de Jong Zevenhuizen 12 
21 november mw. G. Visser-Bosma Kievitstraat 35 
23 november mw. W. Leijstra-van Dijk, Leppehiem Leppedyk 37 0135 
23 november mw. T. Postma-Haijtsma Sjonnema 12 
 
Getrouwd 
Vrijdag 1 november was het de grote dag voor Wendy en 
Floris Hoogeboom-Leenstra. Op deze dag gaven zij elkaar in 
de namiddag het ja-woord in een feestelijk versierde kerk. 
Het was een prachtige dienst waar veel familie en vrienden 
bij aanwezig waren, en in het bijzonder hun beide kinderen 
Ian en Felyn. 
Uit naam van de gemeente van harte gefeliciteerd en heel veel geluk voor jullie 
toekomst. 
 
Huwelijksjubilea 
15 oktober  dhr. en mw. Van Vlijmen, De Tsjotter 25 60 jaar. 
31 oktober  dhr. en mw. Feenstra, Oostergoostraat 48  50 jaar. 
 
Alsnog van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag en we wensen u Gods 
zegen voor de toekomst.  
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Verhuisd 
Mw. A.R. Hendriks: van Parkleane 6 naar De Setangel 40  
Dhr. J.W. Krul: van Parkleane 6 naar De Wijde Steeg 30  
Dhr. W.J. de Groot: van De Vlet 76 naar De Tuorrebout 3  
Dhr. J. Woudstra en mw. G.A. Woudstra-de Jong: van Jogchum Nieuwenhuis-
straat 6 naar Oostergoostraat 35  
Mw. R.H. de Vries-van der Kooi: van De Waring 9 naar Diaconessenpark 34, 
8917GA Leeuwarden 
Mw. M. Woudstra: van Oostergoostraat 32 naar Foswerterstrjitte 71 K 223, 
9172PS Ferwert  
Dhr. H.J. bij de Weg: van De Skeakels 26 naar Zuidvliet 52 a, 8921BM 
Leeuwarden 
 
Nieuw ingekomen 
Uit Leeuwarden: Kas Kuperus en Raana van der Heiden, De Tsjotter 14, 
9001HP Grou  
Uit Drachten: mw. M.I. Klijnman Vlet 34 1, 9001HW Grou 
Uit Sneek: mw. I.C. Kramer, Yn'e Lijte 1, 9001ZR Grou 
 
De gemeente wenst u allen alle goeds op uw nieuwe adres. 
 
Overleden  
Op 26 september is overleden mw. R. Wester-Castelein, De Boldert 23 
 
Gedachtenis 
In de gedachtenisdienst op zondag 24 november werden de namen genoemd 
van de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar:  

Overleden op: 
 25 december 2018 dhr. S. van der Vlugt 86 jaar 
 30 december 2018 mw. W. Smit-Norg 71 jaar 
 20 maart 2019 mw. P. Berghuis-de Haan 98 jaar 
 03 april 2019 mw. J.H. Krans-de Vries 82 jaar 
 10 april 2019 mw. L.M. Veltink-Westerbeek van Eerten 95 jaar 
 26 april 2019 dhr. H. Hobma 70 jaar 
 08 mei 2019 mw. H.A. Schiere-Visser 92 jaar 
 26 juni 2019 mw. P. Hofstra-de Jong 93 jaar 
 21 juli 2019 mw. A. Sytema-Inia  73 jaar 
 26 september 2019 mw. R. Wester-Castelein  92 jaar 
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Interview  
 
met Tholly Jellema 
 
Dit is een wat ander interview dan gebruikelijk in deze rubriek. In het interview 

met Sjirk Seinen in de vorige Tsjerkelûden gaf Sjirk de pen door aan Tholly 

Jellema, met hart en ziel betrokken bij onze gemeente, met de vraag: lieve Tholly 

hoe beleef jij de kerkdiensten op zondagmorgen?  

Tholly (Grou, 1931) was zo verrast dat ze de pen ter hand nam en een verhaal 

schreef, met als uitgangspunt deze vraag. ‘Ik kin sels noch wol skriuwe en bin net 

sa’n type foar fragen en antwurden. Dit is wa’t ik bin.’ Haar verhaal is in het 

Fries. ‘Dat past by my.’ 

 

‘Ik lies de nije Tsjerkelûden troch en fansels ek Sjirk syn ferhaal. En doe kaam 

ik by de lêste rigel mysels tsjin. Och heden, sjoch dêr. Wat no, it waard sa ‘leaf’ 

frege. Dan kinne jo der net foarwei.  

Ik, Tholly Jellema-Rinzema gong eartiids al jong mei nei de Kapel oan de 1e 

Oosterveldstrjitte. Dat wie de ortodokse tsjerke. De bern gongen moarns mei, 

ús heit en mem giene middeis noch in kear. 

Doe’t ik, tink ik, sa’n fyftjin, sechtsjin jier wie, waard ik troch it geloof rekke. Ik 

kin dit net útlizze, mar it leauwen krige grûn. En no is it geloof myn treast. 

Us heit siet jierren yn de tsjerkeried fan de Kapel en doe’t ik troude kaam ik 

dêr fuortendaliks by de frouljusferiening. Dat gie eartiids sa. Juffrou De Jong 

wie de liedster en wylst sy foarlies wiene wy oan it breidzjen. Dat wie myn 

hobby beslist net, mar laitsje wol! 
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Doe’t de Kapel sluten waard, gongen wy oer nei de grutte tsjerke, de Sint Piter. 

Dêr fûn ik al gau myn plakje, yn tsjerke en by de frouljuskontakgroep. Letter 

wie der middeis in groep âlderen.  

Doe’t Ype en ik mei de winkel opholden, bin ik yn de tsjerkeried kaam en by 

de kantorij. Kinst my net in sjongeres neame, mar ik hie der nocht oan (al 

waard ik wolris wat besjoen as in enfant terrible leau ’k).’ 

 

‘Mar no wurd ik hast it minste beantsje yn ’e kofjepûde en dan moatte jo 

dingen oerjaan. Der binne dagen dat ik noch nei tsjerke gean. Sa as de lêste 

snein fan it tsjerklik jier, it betinken fan de minsken fan ús gemeente dy’t ús 

foargongen binne. En mei Peaske, op tongersdeitejûn en Goed Freedtejûn. 

Foar my de belangrykste tiid, mei al syn moaie lieten, foaral ‘U zij de glorie, 

opgestane Heer’.  

De oare sneins set ik moarns alles op tafel en om healwei tsienen sit ik klear. 

Ik bin och sa atechnysk, dat it mislearret wolris, mar meastentiids komt it 

klear en kin ik de tsjinst mei lústerje. Yn tinzen sit ik dan yn tsjerke en besjoch 

ik alles fanút de tsjerkeriedsbank. Ik ha dus goed oersjoch. Ik wit wêr’t 

sommigen sitte. Sjoch de bern stean dy’t de kearsen oanstekke. Sjoch de 

dûmny en de lektor. Ik bin der by, moai net? 

Ik sjong mei (net te sunich!) en lês mei út ’e bibel. Dit wie en is noch foar my it 

sneinsgefoel.  

En omdat ik altyd de tsjerketsjinsten yn Friesma Hiem mei fersoarge (Sjirk 

ek), gean ik no frij geregeld nei de tsjinsten op sneintejûn yn FriesmaState. Ik 

wurd brocht en helle. Wy sjonge dêr in soad, bekende lieten. Ik hâld fan dy 

âlde lieten, sa as ‘De dag door uwe gunst ontvangen’ en ‘Blijf mij nabij 

wanneer het duister daalt’, mar ek ‘Hear wês mei ús oant in oare kear’. Jo 

kinne it oan de minsken dêr fernimme dat sy it ek moai fine. Weardefolle 

jûnen. 

Nuver, ik bemuoi my noch mei dingen dêr’t ik niks mear foar dwaan kin, mar 

ik wol it noch graach witte. Sa bliuw ik der ek by. 

Ik fiel my echt ien fan de gemeente. Wy tinke net allegearre gelyk oer alles, 

mar it omtinken en it byinoar wêzen, rekket my djip.’  

  

Tholly Jellema geeft de pen door aan Geartsje Postma. 
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Bernelûden 
 

De ezel en de os 
 

Toen de herders weg waren gegaan, werd het stilletjes aan weer rustig in de 

stal. De man zat te dommelen op een houtblok bij de deur. De vrouw lag in het 

stro en rustte uit. Af en toe ritselde het, als ze zich bewoog. 

De kleine baby, in zijn voerbak, was vast in slaap. Toen snoof de ezel een paar 

maal diep, om de aandacht te trekken van de os die, met nog steeds verbaasde 

ogen, stond te herkauwen. 

‘Ik ben al een ezel zolang ik me kan herinneren’, zei ze tenslotte langzaam. 

‘Mijn leven lang heb ik voor de mensen gezwoegd en gesjouwd. Al wat ze op 

mijn rug hebben geladen, heb ik voor ze gedragen. Bij dag en nacht, langs 

moeizame wegen, over de bergen nog wel, als ze dat wilden, blij met een korst 

brood of een hap groen.’ 

‘Dan zeggen ze wel: zo dom als een ezel, maar hoe moet je dit dan ook 

begrijpen.’ 

 

Ze keek even naar de os en toen ze zag dat hij luisterde ging ze verder. ‘Komen 

ze hier binnenbonken, dat rauwe herdersvolk, vallen ze op hun knieën, huilen 

ze en strelen de baby en ze vertellen dan dat er op hem gewacht is, al eeuwen. 

Zo praten ze door elkaar, over dat het licht geworden is bij hen op de velden. 

Licht, midden in het donker en dat er engelen van God gekomen zijn, die hun 

gezegd hebben dat er een nieuwe mens geboren is, die Gods vriend, Gods 

zoon, zal zijn. Een mens door wie iedereen zal weten wat vrede is. Zo was het 

toch daarnet, of niet soms?’ 
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De os knikte, ook hij heeft het gezien en gehoord. ‘Wel’, zei de ezel, 

‘gisteravond ben ik met ze half Betlehem doorgesjouwd. De man zeulde me 

voort aan mijn touw, de vrouw in pijn en tranen op mijn rug. Zevenentwintig 

keer hebben ze nee tegen ons gezegd. Zevenentwintig keer stuurden ze ons 

door naar de volgende deur, terwijl iedereen toch kon zien dat de baby 

geboren moest worden, dat ze een plek moest hebben om te kunnen gaan 

liggen. Het is vol, zeiden ze, het is vol! Er kan niemand meer bij. 

En thuis heeft ze een wiegje dat hij heeft gemaakt, hij is timmerman, en een 

kist met luiers en kleertjes, alles stond al klaar. En dan komt er een bericht dat 

iedereen geteld moet worden. Dan heb je niets meer te vertellen, dan moet je 

maar gaan, door wind en weer en regen om, God mag weten waar, ergens je 

kind te krijgen. Langs de kant van de weg, of – als je boft – in een stal op een 

hoop stro. Wat moet er toch van zulke kinderen worden? Voor wie tellen ze 

mee? Wat hebben ze voor kans?’ 

 

‘Ik weet ook niet veel’, zei de os, bedachtzaam een hap doorslikkend. ‘Ik ben 

maar een os. Ze hebben een werkkracht van me gemaakt, de mensen, meer 

verlangen ze niet, alleen dat ik werk, me afbeul op hun onwillige akkers. Als de 

winter voorbij is, scheur ik de aarde open met de ploeg, daar houd ik van. Ook 

van het zaad dat wordt gestrooid, dat sterkt en kiemt en dan weer koren 

wordt.’  

Verlegen kijkend naar de ezel vervolgt hij: ‘Ik zie dat de herders juist komen 

vertellen dat kinderen wél kansen hebben. Dat het weer iets gaat worden. Ze 

kwamen vertellen dat God zich opnieuw met hen zal bemoeien. En zoals de 

aarde gaat bloeien als er zaad is gezaaid, zo zullen ook de mensen toekomst 

hebben, omdat God je toefluistert, toezegt, toezingt: Jij bent mijn kind, vrede, 

gloria. Ook al ligt dat kind onder vodden in een voerbak.’ 

Toen knikte de ezel… en een tijdlang stonden ze, in vrede, samen te luisteren 

naar de geluiden vlakbij.  

De man zucht. Hij is tegen de deur in slaap gevallen. De vrouw slaapt ook, af en 

toe ritselt het stro. De kleine in de voerbak zuigt op zijn knuistjes en voelt zijn 

eerste honger. 

 
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 

    € 

22 september Collecte Vredeswerk 
Nijkleaster 

75,30 
41,40 

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

102,70 
34,60 

6 oktober Hand-in-hand schools 
Nijkleaster 

82,15 
46,64 

13 oktober Fountain of Hope Youth Initiative in Kenia 
Nijkleaster 

111,80 
42,65 

20 oktober Op school het geloof ontdekken (PKN) 
Nijkleaster 

73,00 
38,05 

27 oktober Sun Friesland 
Nijkleaster 

58,10 

32,20 

3 november Stichting Support Fryslân 
Nijkleaster 

93,52 
55,10 

10 november Voedselbank Grou 

Nijkleaster 

182,00 

63,20 

17 november Stichting De Oase Dokkum 

Nijkleaster 

138.77 

53,10 
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Collecterooster 
 

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. 

 

8 december – Stichting Present Leeuwarden (pba) 

Stichting Present Leeuwarden wil mensen verbinden die iets hebben te bieden 

met mensen die daarmee kunnen worden geholpen. Zo biedt Present de 

mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in hun eigen omgeving in te zetten 

voor mensen die te maken hebben met armoede of sociaal isolement. Een 

uniek concept waarin ontmoeting plaatsvindt tussen de leefwereld van de 

hulpverlener en die van de hulpvrager. Uw bijdrage wordt gebruikt om het 

werk van Present te kunnen blijven doen. 

 

15 december – Onderwijs voor groeiende kerk Zambia (KIA) 

In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De 

theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt 

kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten 

worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun 

geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de 

opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, 

mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De 

studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar 

uit Nederland: Thijs en Marike Blok. 

 

22 december – Diaconaal Platform Leeuwarden (pba) 

De noodhulp aan de uitgeprocedeerde asielzoekers in Leeuwarden is dringend 

nodig aangezien er vanuit de overheid geen Bed-, Bad- en Broodvoorziening 

is. Deze mensen vallen tussen wal en schip. Ze mogen hier niet blijven, maar 

dienen in alle rust na te denken over waar hun toekomst zal liggen. Daarbij 

zijn bed, bad en brood maar vooral ook begeleiding hard nodig. De DPF 

Leeuwarden is volledig afhankelijk van de kerken.  
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24 december – Help mij leven 

Stichting Help mij Leven en Robert Smits zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Help Mij Leven zet zich in om Braziliaanse kinderen in nood te 

helpen en doet dit door het welzijnswerk van Robert Smits en de door hem 

opgerichte organisatie Remer in Brazilië te ondersteunen.  

Remer is in Rio de Janeiro in vijf favela’s (sloppenwijken) actief om door 

middel van sport, spel en (bij)scholing de kinderen in die wijken uit de handen 

van de drugsbendes te houden en hen een ander perspectief te bieden. 

Daarnaast biedt Remer in het dorpje Pequeri op Sítio Shalom een veilig 

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

geen veilig thuis meer hebben. Remer is vrijwel volledig afhankelijk van giften. 

 

25 december – Kinderen in de knel (KIA) 

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de 

bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en 

jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende 

kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op 

onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de 

kerk. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren? 

 

29 december – VPTZ Hospice Smelnehaven te Drachten (pba) 

Zorg voor de kwetsbare mens, met name in de laatste levensfase, is een 

diaconale taak bij uitstek. In Hospice Smelnehaven en in de thuissituatie 

worden mensen in de laatste terminale levensfase geholpen en begeleid, 24 

uur per dag. Het hospice streeft ernaar een ‘thuis’ te zijn voor terminale 

gasten en hun familie. Een groot aantal vrijwilligers zet zich hiervoor in, 

ondersteund door professionele werkers uit de gezondheidszorg. Uw bijdrage 

wordt gebruikt voor gasten die financieel niet in staat zijn een bijdrage te 

geven voor hun opname. Daarnaast wordt deze gebruikt voor 

opleidingskosten en teambuildingsbijeenkomsten voor vrijwilligers. 

 

31 december – Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Friesland (pba) 

De Stichting stelt zich ten doel om mensen die iemand door een zelfdoding 

hebben verloren te ondersteunen. Uw bijdrage wordt gebruikt voor 

lotgenotencontacten, deskundigheidsbevordering van (semi-)professionele 

hulpverleners en vrijwilligers. Daarnaast wordt uw bijdrage gebruikt voor het 

verspreiden van nieuwsbrieven, het organiseren van themadagen voor 

nabestaanden en het geven voorlichting aan o.a. scholen en 

begrafenisondernemers. 
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5 januari – Stichting Doch dyn Dream 

Stichting Doch Dyn Dream zet zich in voor ruim 200 kinderen in Matunda 

(West-Kenia). Doelstelling van de stichting is om voor deze kinderen een 

veilig onderkomen en onderwijs te creëren. In februari 2020 gaan acht 

dorpsbewoners uit Easterwierrum en Mantgum naar Kenia om een nieuw 

schoollokaal te bouwen en de bestaande lokalen op te knappen. Daarvoor is 

circa 10.000 euro nodig. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de 

weeskinderen. De bouwers betalen zelf de reis- en verblijfkosten. Wellicht wilt 

u ook een financieel steentje bijdragen aan het behalen van dit doel.  

 

12 januari – Stichting Aanloophuis Leeuwarden 

Doelstelling van het Aanloophuis Leeuwarden is beschikbaar te zijn voor de 

medemens die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden, waar 

warmte en aandacht voor is mensen die veelal op straat leven, met psychische 

problemen kampen en/of weinig sociale contacten hebben. Dit Aanloophuis 

van de kerken, in de Bagijnestraat 36 te Leeuwarden, is een plek waar een 

huiselijke sfeer heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het is een 

plek waar tijd is voor een gesprek, waar iemand even op adem kan komen of 

een moment van stilte kan vinden. Ook zijn er spelletjes, liggen er kranten en 

natuurlijk is er koffie, thee, brood en soep. Graag ondersteunen wij als 

diaconie dit aanloophuis in Leeuwarden.  

 

19 januari – Goed verhaal (PKN) 

Het thema van de Protestantse Kerk voor het seizoen 2019/2020 is ‘Een goed 

verhaal’. In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons 

vertelt. Voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook 

een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is. In de dienst, in 

gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken 

zijn kerken bezig met dat goede verhaal. De Protestantse Kerk biedt hiervoor 

ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden andere initiatieven 

ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia. In deze 

Maand van de Spiritualiteit wordt gecollecteerd voor het ontwikkelen van 

materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om 

de Bijbel te openen. 

 

26 januari – Sirkelslag: collecte jeugdwerk (KIA) 

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs 

en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep 

uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel 
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Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale 

media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om 

ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een 

bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak een missionaire 

rol. Er is een kant-en-klaar programma voor twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag 

KIDS (8-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). Wij bevelen deze collecte 

bij u aan, zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven ontwikkelen voor jeugd 

binnen én buiten de kerk. 

 

2 februari – Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân (pba) 

De interkerkelijke werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân stelt zich ten doel 

boeren, burgers en buitenlui in Fryslân dichter bij elkaar te brengen door 

middel van ethisch-theologische reflectie op de waarden van samen leven in 

deze tijd. Een tijd waarin zowel boeren als burgers zich bezinnen op de vragen 

die de ontwikkeling van een duurzame levensstijl aan ieder van ons stelt. 

Daarnaast wil de werkgroep de pastorale of diaconale steun aan agrarische 

ondernemers bevorderen, o.a. door zelf een luisterend oor te zijn, door middel 

van doorverwijzing en door activering en scholing van onder andere 

predikanten en andere wervers in de kerken. De werkgroep zet zich vrijwillig 

in en bestaat uit agrariërs of anderen met inhoudelijke kennis t.a.v. de 

agrarische sector en pastoraal werk. De werkgroep wordt gefinancierd vanuit 

de bijdragen van PKN-diaconieën en van de Katholieke Caritas-instellingen. 

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.  

 
9 februari – Stichting Fier Leeuwarden 

Bij Stichting Fier wordt aan kwetsbare kinderen en jongeren een veilige plek 

en de zorg geboden die ze nodig hebben. Om slachtoffers van geweld te helpen 

naar een veilige toekomst zonder geweld, is heel veel aandacht en zorg nodig. 

Ze hebben vaak geen diploma, waardoor ze een zwakke positie hebben op de 

arbeidsmarkt. Ze hebben weinig mogelijkheden om financieel onafhankelijk te 

zijn. Daarom wordt door Stichting Fier ingezet op participatie. Het gewone 

leven moet centraal staan. Meedoen. Een gezond netwerk opbouwen. Een 

diploma halen. Leuk werk vinden. Dromen en ambities najagen. Kortom: een 

normaal leven opbouwen. Dat kan Stichting Fier niet alleen en daarom is de 

steun van fondsen, bedrijven, serviceclubs, kerken en particulieren 

onmisbaar. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan.  
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16 februari – Kameroen - Samen werken aan een stabiele toekomst 

(werelddiaconaat, KIA) 

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio 

met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de 

woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de 

omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied 

werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om 

via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren 

training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan 

vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied 

met uw bijdrage. 

 

23 februari – Hulp voor mensen zonder papieren (binnenlands 

diaconaat, KIA) 

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder 

verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel 

aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland 

niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie 

ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien 

is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie 

ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en 

Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die 

ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Helpt u mee 

om al dit werk mogelijk te maken? 

 

1 maart – De kracht van bijbelverhalen (werelddiaconaat, KIA) 

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is 

een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk 

door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en 

de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze 

graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de 

storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij 

bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat 

naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak 

een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. 

Bemoedig hen met uw bijdrage! 

________ 
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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
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