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Kerkdiensten 

K = kinderdienst en oppas  = koffiedrinken na de dienst 
 

 

Zondag 23 februari 
7de zondag na Epifanie (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 
 

Zondag 1 maart K 
1de zondag van de 40-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 
 

Zondag 8 maart    
2de zondag van de 40-dagen (paars) 
9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 
 

Zondag 15 maart  K  
3de zondag van de 40-dagen (paars) 
9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Dienst Protestantse Gemeente 
 

Zondag 22 maart   
4de zondag van de 40-dagen (paars) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 

 

Zondag 29 maart 
5de zondag van de 40-dagen (paars) 
9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. A. Terlouw, Dronrijp 
organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Dienst Rooms-Katholieke parochie 
 

Zondag 5 april  K 
Palmzondag (rood) 
9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser  
 

Donderdag 9 april  
Witte Donderdag (wit) 
Heilig Avondmaal 
19.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 

 

Vrijdag 10 april 
Goede Vrijdag (paars) 
19.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 

 
Zaterdag 11 april 
Stille Zaterdag (wit) 
Passiecantate en Heilig Avondmaal 
21.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 
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Zondag 12 april   K 

1e zondag van Pasen (wit) 

9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 

organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Zangdienst Protestantse Gemeente 
 

Zondag 19 april  K 

2e zondag van Pasen (wit) 

9.30 uur Sint Piterkerk  
dhr. C. van Rijn, Sneek 

organist Carl Visser 

Zondag 26 april 

3e zondag van Pasen (wit) 

9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 

organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Dienst Doopsgezinde Gemeente 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stille Zaterdag/Paaswake 

De viering van de Paaswake op zaterdagavond 11 april zal een ander karakter 

dragen dan de voorgaande jaren. Een projectkoor met als basis de Sint 

Pitercantorij zal de passiecantate ‘Lam Gods’ uitvoeren. De muziek is van 

Johan Bredewout op teksten van Hans de Ruiter. 

Het uitgangspunt van deze cantate is het evangelie naar Marcus waarin hij het 

verhaal beschrijft van het lijden en de opstanding van Jezus Christus. Het is 

een kort en bondig verhaal. Het lijkt alsof de schrijver destijds haast had. 

Het is een werk voor koor, voorganger én gemeente. De rol van de voorganger 

is het voordragen van de teksten, die in dit stuk zijn opgenomen. De gemeente 

zal enkele cruciale koralen op bekende melodieën meezingen. 

Het koor vormt de rode draad. Hierbij zal het gaan om de getoonzette vorm 

van het verhaal, de sfeerimpressies die het verhaal ondersteunen of juist de 

roepende menigte als het gaat om het “kruisigt Hem!” 

Het stuk omvat intieme alsook heftige emoties. De meeste melodieën echter, 

bekend of onbekend, spreken voor zichzelf en raken je. Akkoorden die 

prachtig zijn door de samenstelling of juist door de bepaalde noot bij een 

speciaal woord, aan alles is gedacht!  

Op een passende plek in dit geheel wordt het Heilig Avondmaal gevierd. 

U bent van harte welkom. Aanvang: 21.30 uur in de Sint Piterkerk. 
 

Ruurke Schat, met dank aan Carl Visser 
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Overdenking 
 
Een betoverende symfonie 
 

“De zaligsprekingen klinken als een ouverture van een betoverende symfonie, 

die in ons schijnbaar verloren leven tonen van heimwee en terugkeer laten 

klinken… tonen van belofte… en van gevonden worden. Ze klinken op, in de 

hoop jou ertoe te brengen je vertrouwen te stellen, éindelijk je vertrouwen te 

stellen op die waarheid die van begin af aan sluimert in jouw ziel: dat je een 

kind van God bent, in tijd en eeuwigheid.” (Eugen Drewermann, Das 

Mattheüsevangelium) 

 

Onlangs verscheen Zalige eenvoud, het nieuwe boek van ds. Hinne Wagenaar. 

Dat gaat, zoals de titel al enigszins doet vermoeden, over de zaligsprekingen 

(Mt. 5: 1-10). 

Uit de kring van Nijkleaster, de pioniersplek in Jorwert, werd een aantal 

mensen gevraagd om over een van die zaligsprekingen een korte bijdrage te 

leveren aan het boek. Ik was er een van; ik heb een stukje geschreven over de 

eerste: ‘Zalig de armen van geest.’ 

Rondom de uitgave van dit boek heb ik me eens wat meer verdiept in deze 

ouverture van de Bergrede. U heeft daar in de preek van 2 februari al iets over 

kunnen horen. 

 

Om in muziektermen te blijven: die preek preludeerde al wat op de 

Veertigdagentijd van dit jaar. Toen ik met die even prachtige als wonderlijke 

uitspraken van Jezus bezig was, dacht ik: het zou mooi zijn om die eens als 

leidraad te gebruiken voor de tijd naar Pasen toe! 

Tot mijn aangename verrassing ontdekte ik een tijdje later dat het 

Bijbelrooster dat we sinds enige tijd volgen (Bible basics) voor dit jaar de 

Bergrede op het rooster heeft staan voor de Veertigdagentijd. 

Dat komt dus heel mooi uit. 

 

Daarnaast kwam er vanuit de gemeente een vraag of er ook weer eens een 

groot huisbezoek georganiseerd zou kunnen worden. Daar moest ik even over 

nadenken. Ik vraag me namelijk af of dat in de ‘oude vertrouwde’ vorm (per 

aantal straten / per wijkje mensen uitnodigen voor een gespreksavond) nog 

aan zou slaan. Dat nadenken resulteerde uiteindelijk in een aantal 
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gespreksbijeenkomsten in de weken naar Pasen toe, zowel overdag als ’s 

avonds, rondom de zaligsprekingen. Elders in deze Tsjerkelûden leest u er 

meer over. 

 

De Zaligsprekingen dus.  

Wat voor alle bijbelteksten in het algemeen geldt, geldt in het bijzonder voor 

deze acht uitspraken van Jezus: de wijze waarop ze uitgelegd worden is van 

een grote verscheidenheid. 

Het zou heel mooi zijn als het ons op een of andere wijze in die tijd naar Pasen 

toe lukt om onze eigen visie erop wat helderder te krijgen. Zeker als je je 

realiseert dat we met deze woorden raken aan de kern van Jezus’ boodschap! 

 

ds. R.E. Nummerdor 

 

Berichten 
Parttime 

Op de laatstgehouden gemeenteavond heeft u kunnen horen dat de 

kerkenraad ermee in heeft gestemd dat ik vanaf 1 januari j.l. part time zal gaan 

werken (80 %). In de praktijk zal dit inhouden dat ik op maandag t/m 

donderdag aan het werk ben. En uiteraard op de zondagen dat ik voorga in de 

Sint Piter. Op deze dagen ben ik dan in principe telefonisch of anderszins 

bereikbaar. 

‘In principe’, want in bepaalde situaties zal ik uiteraard ook op vrijdag (of 

zaterdag) beschikbaar zijn, als er bijvoorbeeld op die dag een uitvaart zal 

plaatsvinden. Of als er zich een andere acute situatie voordoet.  

 

ds. R.E. Nummerdor 

 

  

Op weg naar Pasen 

Het lukt dit jaar niet om een eigen Lees- en viergids voor de veertigdagen-

tijd samen te stellen. Daarom wordt in plaats daarvan dit jaar de landelijke 

veertigdagenkalender Op weg naar Pasen van Kerk in Actie verspreid. 

Tegen 26 februari – dan begint de veertigdagentijd – kunt u deze tegemoet 

zien. 
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Gespreksbijeenkomsten Zaligsprekingen 
 

In de overdenking in dit nummer van Tsjerkelûden heeft u er al iets over 

kunnen lezen: in de Veertigdagentijd staat dit jaar de Bergrede – en meer in 

het bijzonder het begin ervan, de Zaligsprekingen – centraal. Op de zondagen 

waarop ik zelf voor zal gaan, zal er steeds zo’n zaligspreking centraal staan. 

Waar mogelijk wordt deze verbonden met andere gedeelten uit de Bergrede. 

 

Leidraad voor het geheel vormt het boek De Grondwet voor geluk, geschreven 

door Hein Stufkens. 

 

Voorafgaand aan zo’n zondag zal er in de week daarvoor een gespreks-

bijeenkomst worden georganiseerd over de desbetreffende zaligspreking. Aan 

de hand van een paar korte tekstfragmenten uit het boek van Stufkens kunnen 

we met elkaar in gesprek gaan. 

 

De middagbijeenkomsten zijn met name bedoeld voor de oudere 

gemeenteleden, maar iedereen die kan is uiteraard welkom. 

 

Via de nieuwsbrief leest u er t.z.t. meer over, onder andere wanneer u zich 

kunt aanmelden en op welke locatie we bij elkaar komen, maar hierbij noem 

ik u alvast de data en tijden van de bijeenkomsten zoals ze nu gepland staan: 

 

dinsdag 3 maart 15.30 – 17.00 uur 

maandag 9 maart 20.00 -21.30 uur  

dinsdag 17 maart 15.30 – 17.00 uur  

dinsdag 31 maart 15.30 – 17.00 uur  

woensdag 1 april 20.00 – 21.30 uur 

 

ds. R.E. Nummerdor 
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Van de kerkenraad 
 
Sint Pitersnein 
 
Op zaterdag 8 februari was het weer 

zover: Sint Piter en Swarte Pyt 

kwamen aan in Grou.  

Zoals gebruikelijk namen ze hun intrek 

in de consistorie van onze Sint 

Piterkerk. Dit jaar hadden ze de dag 

erna, op zondag 9 februari, weer tijd 

om aanwezig zijn bij de Sint 

Piterdienst.  

 

Een feestelijke, laagdrempelige dienst, 

waarbij de kinderen de gelegenheid 

kregen om Sint Piter en Swarte Pyt 

vragen te stellen, Sint Piter ook een gesprekje met een paar grote mensen had 

en we bekende Sint Piterliedjes met elkaar zongen die door de kinderen volop 

werden meegezongen.  

Dominee Nummerdor hield een mooie korte preek over Petrus die over het 

water liep en wat dat oude verhaal nu voor ons kan betekenen, en we zongen 

tot slot ons mooie officiële Sint Piterlied. 

 

Na de dienst zette de Sint Pitersnein zich voort in het catechisatielokaal met 

koffie en taart, een drankje en een quiz, en als afsluiting heerlijke soep. Al met 

al een prachtige Sint Pitersnein. 
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Aankondigingen 
 

Activiteiten in de periode maart – april 
 
Woensdag 11 maart, 15.30-17.00 uur, Mienskip 
Een middag voor 75+’ers, beginnend met een korte bijeenkomst in de Sint 
Piterkerk, gevolgd door een ongedwongen nazit met koffie/thee en 
oranjekoek. De nadruk ligt op ontmoeting. 
 
Woensdag 11 maart, 17.00 – 19.00 uur, voedselinzameling 
Op de Biddag voor Gewas en Arbeid, zoals die vanouds werd gehouden, is er 
nu gelegenheid om voedsel bijeen te brengen voor mensen die het financieel 
moeilijk hebben. Breng houdbare producten zoals rijst, pasta, thee, koffie etc. 
naar de Sint Piterkerk. De Voedselbank zorgt ervoor dat deze etenswaren bij 
de juiste mensen terechtkomen. 
 
Vrijdag 20 maart, Nationale Pannenkoekendag 
Op de Nationale Pannenkoekendag geven wij in Grou en Jirnsum aandacht aan 
mensen die daaraan behoefte hebben door iemand (of een gezin) uit te 
nodigen voor een gezellige visite of misschien wel voor een maaltijd (wel of 
niet met pannenkoeken). Kijk om u heen en neem zelf het initiatief. 
 
Vrijdag 20 maart, PubQuiz, Help mij leven  
Zie hiervoor verder op bladzijde 13. 
 
Zondag 5 april, 9.30 – 10.30, Palmpasen, palmpasenstok versieren  
Wie van de kinderen in de basisschoolleeftijd met een palmpasenstok mee wil 
lopen in de mini-optocht in de Sint Piterkerk, moet vooraf thuis alvast een 
houten kruis maken en dat versieren met crêpepapier. Zorg ervoor dat boven 
in de stok een spijker zit voor het broodhaantje. Tijdens de kerkdienst worden 
de stokken onder deskundige leiding ‘afversierd’ met allerlei spullen en met 
het broodhaantje. 
 
Dinsdag 7 en woensdag 8 april, 19.30 – 21.30 uur, workshop 
bloemschikken 
Met het oog op Pasen geeft Esther Smit een workshop bloemschikken. Dat 
gebeurt in de Workshopruimte Stylester in FitConcept, Oedsmawei 24k. 
Zie voor meer informatie hierover het activiteitenboekje Happiness, blz. 22 en 
23. 
 
Zie voor uitvoeriger informatie de bladzijden 21 t/m 23 van het 
Activiteitenboekje 2019-2020 Happiness.   
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Wel en wee 
in de afgelopen periode 

 
De boeketten uit de kerkdiensten gingen als groet en bemoediging naar 
17 november mw. M. Stelma Súdfinne 12 
24 november fam. Westra De Waring 8 
 1 december fam. Nanninga De Tsjotter 16 
 8 december mw. A. Breeuwsma Gruttostraat 10 
 15 december mw. S. Mein De Vlet 8 
 22 december fam. J. Hoekstra De Setangel 10 
 25 december dhr. B. Abels De Boech 9 
 29 december dhr. K. Vos Sjonnema 1 
 4 januari fam. Hornstra Moedt It Skûtsje  24 
 11 januari mw. D. de Boer De Tsjotter 18  
 19 januari mw. G. de Kroon Sjonnema 11 
 26 januari mw. Van der Meulen De Skou 10 
 
 
 
 
Verjaardagen 
27 november dhr. K. Wapstra Hôfsgrêft 4 
 7 december mw. S. Castelein-Wijngaarden Oostergoostraat 152 
 7 december mw. B.E. van Amerongen-Pijpers Hoxma 31 
 8 december mw. A. van de Veen-de Vries Gruttostraat 29 
 14 december dhr. S. Hogeboom De Middelline 8 
 14 december dhr. L.D. Hania Oostergoostraat 51 A 
 21 december mw. A. ten Cate-Terwee It Roer 13 
 28 december mw. D. de Boer-Hoekstra De Tsjotter 18 
 30 december mw. P.C. Nauta-Schotanus De Kûpe 32 
 06 januari mw. T.A. Jellema-Rinzema Drachtsterweg 10 
 11 januari dhr. E. Meijer De Karper 12 
 14 januari dhr. J.L. van Vlijmen De Tsjotter 25 
 25 januari mw. R. Fortuin-Hiemstra Gruttostraat 29 
 27 januari mw. W. van Vlijmen-Markerink De Tsjotter 25 
 7 februari mw. K.A. Greijdanus-Kuik Súdfinne 22 
 12 februari mw. W. van der Wal Prinses Beatrixweg 7 
 13 februari mw. J.R. Hogeboom-Rusch De Middelline 8 
 14 februari mw. T. Dijkstra-van der Wal Oostergoostraat 5 
 19 februari mw. B.F. Brouwer-Wielinga Stationsweg 31 
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Geboren   
Op zondag 19 januari stond er een roos op de tafel voor Yris Flore Faber, 
dochtertje van Hilbrandt Yde Faber en Hendrike Hoogeboom en zusje van 
Mare. Ze is geboren op 6 januari. De familie Faber woont op Jochum 
Nieuwenhuisstraat 52. 
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en heel veel geluk met z’n 
viertjes. 
 
Huwelijksjubilea    
30 november  dhr. en mw. D. Baas  De Fûke 17  40 jaar 
 30 december  dhr. en mw. J. Hoeksma  De Vlet 56 1   50 jaar 
 31 januari  dhr. en mw. G. Wester  Garde Jagerswei 2  45 jaar 
 13 februari  dhr. en mw. G. Hilberink De Middelline 6  50 jaar 
 
Alsnog van harte gefeliciteerd.  
 
Verhuisd 
dhr. D.K. Hooghiemstra: van Seinpolle 47 naar Seinpolle 42 
dhr. D. Del Grosso: van De Tichtset 7 naar Parallelstraat 8 
dhr. R.R. Jünemann: van Oostergoostraat 12 naar De Tsjalk 1  
mw. A.A. Dijkstra: van Kerkstraat 36 naar Kerkstraat 7 
fam. Van der Heide: van De Setangel 48 naar de Waring 27 
dhr. M.L.A. Schotel en mw. Y.L. Schotel-Groenveld: van It Swurd 2 naar De 
Flechtreed 26, 8567KC Oudemirdum 
mw. I.C. Kramer: van Yn ’e Lijte 1 naar Snilen 1, 8467SZ Vegelinsoord  
 
Ingekomen: 
mw. K. van Slooten: van Akkrum naar Master Wielsmaplein 4, 9001JZ Grou  
dhr. J. Ronner: van Ferwert naar Paviljoenstraat 21, 9001BN Grou  
 
Overleden 
Op 21 december 2019 is overleden mw. J. Praamstra, Oosterhoutstraat 22  

 

Passage – christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
 

Dinsdag 10 maart 
dhr. G. Riemersma 
Het werken van een edelsmid 
 
Mei 
Reisje: verrassingstocht 

Dinsdag 21 april 
dhr. W. Wiltstra 
Over de kust met K.N.R.M. 
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Ingekomen brief 
 

Zeer geachte gemeenteleden, dominee en kerkenraad, 

 

Hartelijk dank voor het kerstgeschenk en de vele kaarten. Hieruit blijkt dat ik, 

door omstandigheden, misschien wel een beetje “uit het zicht” ben, maar 

niet vergeten. 

De bijgevoegde foto toont aan dat ik zo goed mogelijk op het geschenk pas.  

Van “groene vingers” is bij mij 

geen sprake en ik weet echt niet of 

ik veel of weinig water op of naast 

de bol moet gieten. Desondanks is 

de bloem prachtig uitgekomen en 

gaan bloeien. 

Wij hoeven ons geen zorgen te 

maken dat wij niet alles begrijpen. 

Ons geloof en vertrouwen is een 

veel grotere steun en toeverlaat 

dan wij ons beseffen. 

Nogmaals hartelijk dank voor de aandacht die u aan mij besteedt en wees 

ervan verzekerd dat ik u allen echt niet vergeet. 

  

Met een hartelijke groet vanaf het eiland Yn ’e Lijte, 

Jan Zetzema 
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Flessenbonnenactie Stichting Help mij Leven 

Van 24 juli tot 14 augustus 2020 gaan wij als groep naar Brazilië om in Rio de 

Janeiro en Pequeri vrijwilligerswerk te doen. We klussen bij de projecten van 

Remer en ook doen we veel activiteiten met de kinderen in de favela’s en op 

de Sitio Shalom. Daarnaast hopen we te kunnen bouwen aan een veilige zaal 

en overdekking van het speelveld bij de Escolinha Feyenoord FQQ in Rio. In 

Bicas willen we bouwen aan het nieuwe huis voor de kinderen van de Sitio 

Shalom. Hoe meer we inzamelen, hoe meer we samen kunnen doen! 

Daarom worden er vele acties georganiseerd. Een van de acties is de volgende. 

In de Jumbo van Grou staat in de maand maart een box waarin u uw 

statiegeldbon van lege flessen kunt doen. We willen deze graag ontvangen. Op 

een later tijdstip komt de box bij de Poiesz te staan.  

Het geld van de acties is bedoeld voor klusmateriaal. De reis- en verblijfkosten 

worden door de deelnemers zelf betaald. 

Bij voorbaat dank voor uw/jullie medewerking.  

Namens de groep 2020 Brazilië, Sietse Postma   
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Interview  
 
met Geertje Postma 
 
Hoe kwam je in aanraking met onze gemeente? 

Dat was september 1973. Toen wij in 1972 in Grou kwamen wonen gingen we 

eerst naar de Kapel (evangelisatie) 

in de Oosterveldstraat. In juli 1973 

werd onze oudste dochter Gea 

geboren en in september gedoopt. 

De sacramenten mochten niet in de 

Kapel bediend worden en dus 

moesten we hiervoor naar de Sint 

Piterkerk. Voor ons geen 

vertrouwde omgeving. Van de 

gemeente kenden we bijna 

niemand. Bovendien was het de 

eerste autoloze zondag zodat er 

weinig familie was. 

Na vele gesprekken tussen het 

bestuur van de Kapel en de 

kerkenraad van de Sint Piter gemeente werd er samengegaan in de oude 

dorpskerk. 

 

Wat is je favoriete bijbelverhaal? 

Ik ben niet bijbelvast. Het verhaal van Job vind ik heel indrukwekkend. Als je 

zo op de proef wordt gesteld en dan toch blijft geloven is bijna 

bovenmenselijk. Dit zie je vaker als mensen in nood toch houvast aan hun 

geloof hebben en daarin veel steun ervaren. 

De Paascyclus van Witte Donderdag tot en met Pasen vind ik ieder jaar weer 

een bijzondere ervaring. Door het lijden op weg te gaan naar het Licht van 

Pasen. 

 

Wat is je favoriete lied? 

Er zijn veel liederen die ik mooi vind. De Irish Blessing, oerset troch Hindrik 

van der Meer: ‘dat ’t paad op dy takomt’. ‘Jesus bleibet meine Freude’ vind ik 
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prachtig als Anne en Betty dit spelen op fluit en piano. Ook ‘God fan fier en 

hein ús Heit’, en ‘Gabriella’s Song’ uit de film As it is in Heaven vind ik mooi. 

 

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

Mijn ouders hebben mij met het geloof opgevoed. In die tijd was het voor mij 

wel een verplichting om naar de kerk te gaan. De manier van leven van mijn 

ouders vanuit het geloof was voor mij een voorbeeld. In de periode van Rob 

Kuijlenburg (predikant in de Sint Piterkerk van 1975-1989, red.) ben ik zeker 

geïnspireerd om actief kerkelijk betrokken te zijn. De kerkelijke gemeente 

hield zich niet alleen intern bezig maar ook met maatschappelijke problemen. 

Uit een leerhuisavond is het woord ‘dabar’ – woord en daad – mij bijgebleven 

en dat spreekt mij erg aan. Zo heb ik van Tholly Jellema – die de pen aan mij 

doorgaf – in 2007 het bezoekwerk in Friesmahiem (later -State) 

overgenomen, draai ik mee in de groep ‘bloemendames’ en zet ik mij in voor 

de bloemenzondag in september. Ook ben ik in de zomerperiode een paar 

keer aanwezig bij de verkooptafel in de kerk tijdens de open dagen. 

 

Wat spreekt je aan in onze gemeente? 

Het omzien naar elkaar. Het is voor mij heel wezenlijk om als gemeente zorg 

voor elkaar te hebben. Verder: de uitleg van de preek met name om de 

toepassing in het dagelijks leven. De ondersteuning in de diensten door de 

cantorij en met muziek en zang. 

Respect heb ik voor de leiding van de kinderkerk om alles draaiende te 

houden! Ook de dames van de Pickwickdiensten verdienen een pluim. 

 

Wat mis je of zou je graag anders willen? 

De Vespervieringen mis ik. Tegelijk besef ik heel goed dat een klein groepje 

mensen zich enorm inzet om alles draaiende te houden. Belangrijk is dat er 

een goede communicatie is binnen het kerkenwerk. 

 

Aan wie geef jij de pen door?  

Ik zou de pen graag doorgeven aan Jaap Verbeek.  
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Bernelûden 
 

Doorgaan! 
 
Sommige dingen lijken op elkaar ook al zijn ze verschillend. Bijvoorbeeld deze 

twee verhalen. Eén van tweeduizend jaar geleden en één van een jaar geleden. 

Verschillend en toch…?  

 

Toen Jezus gestorven was, waren zijn vrienden en vriendinnen verslagen. Hoe 

had het kunnen gebeuren? Met hun verdriet kropen ze weg in het diepste van 

hun huizen. De volgende dag zeiden ze tegen elkaar: ‘Laten we maar niet meer 

denken aan Jezus van Nazaret en aan zijn plannen. Het gaat nu allemaal toch 

niet meer door. We kunnen alles wat hij gezegd heeft maar beter zo snel 

mogelijk vergeten.’  

‘Wij worden maar weer visser, net als vroeger’, zeiden er twee. ‘Want wat 

moeten we hier nog? We gaan weer terug naar waar we eerst woonden.’ 

Onderweg liep er een man met hen mee. Ze spraken met hem over Jezus en 

over alles wat er gebeurd was.  

‘Heeft die Jezus dan nooit met jullie gepraat over wat jullie moesten doen als 

hij er niet meer bij zou zijn?’ vroeg de man.  

‘Jawel’, zeiden ze, ‘nog vlak voor hij doodging zelfs. Als je je brood deelt met 

elkaar, als je je leven deelt, dan zal ik erbij zijn, zei hij.’ 

‘Waarom doen jullie dat dan niet?’ vroeg de man.  

De vissers zeiden niets, maar toen ze 

bij hun huis kwamen, vroegen ze de 

onbekende man mee naar binnen. Ze 

dekten de tafel. Toen nam de 

vreemdeling het brood, sprak een 

zegengebed, brak het en deelde uit. 

Met open mond zaten de twee 

vissers te kijken, want ineens zágen 

ze: Jezus van Nazaret was nog 

springlevend, met al zijn ideeën en 

plannen. Je moest er alleen gewoon 

mee doorgaan. 
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Nu het tweede verhaal, dat erop lijkt, ook echt gebeurd, in Irian Jaya. 

 

Aan de rand van een moeras woonde een groep mensen. Zij hadden er altijd al 

gewoond, ook al was het land zo vochtig dat zij er niets op konden verbouwen. 

Het was onzin een andere plek te zoeken, want tot ver in de omgeving was het 

land nat en onvruchtbaar. 

 

Toen kwam er een man bij hen wonen, Carel heette hij. ‘Zeg maar broer’, zei 

hij, want daarvoor was hij gekomen. ‘Waarom hebben jullie geen akkers?’ 

vroeg hij, toen hij zag dat ze moesten leven van wat de jagers meebrachten en 

dat dat niet altijd genoeg was. En toen hij merkte dat ze niet wisten wat akkers 

waren, vertelde hij ervan. 

Hij vertelde van kool en bonen, van sla, spinazie en aardappelen, en van graan 

vooral, waar je brood van kunt maken, dat je dan kunt delen met elkaar. Ze 

werden enthousiast, die mensen, en de oudsten vroegen: ‘Hoe kom je aan 

akkers?’ 

‘Die moet je maken’, zei broer Carel. 

‘Laten we beginnen, vandaag nog’, zeiden de mensen. 

‘Het is veel werk’, zei broer Carel. ‘Je moet sloten graven en kanalen om het 

water weg te laten lopen. Durven jullie dat wel?’ 
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‘Jij zegt dat het kan’, zeiden de mensen. 

‘Dan beginnen we nu’, zei broer Carel en hij stroopte zijn mouwen op. 

Ze begonnen met één schop, die van Carel, en veel blote handen. En Carel 

schreef naar huis: Ik vraag aan iedereen een schop voor mijn verjaardag. Stuur 

alle schoppen maar die je vinden kunt, want ik heb ze nodig. 

En er kwamen schoppen, een schip vol. Toen konden ze pas echt aan de slag. 

Het was een groot werk, een heel groot werk, het was een karwei van jaren. 

Het was niet altijd even gemakkelijk de moed erin te houden. Soms was het 

moeilijk te geloven dat die groentetuinen er ooit zouden komen. Maar broer 

Carel geloofde erin en werkte door, en daarom werkten de mensen mee. Tot 

het eindelijk klaar kwam.  

Het water vond zijn weg naar de sloten en de akkers kwamen boven. Het 

wonder gebeurde, het land werd droog! 

‘Spit het nu maar om’, zei Carel. ‘Maak het schoon en glad, dan ga ik zaad en 

koren halen in het land waar ik vandaan kom. En als ik terugkom gaan we 

zaaien. Dan worden de akkers tuinen, zoals ik heb beloofd.’ 

Hij vertrok en de mensen maakten de akkers klaar. Alle stokken en stenen 

werden opgeraapt en weggehaald, alles werd omgespit. Toen begon het 

wachten … 

Tot er een boodschapper kwam uit de stad aan de kust. ‘Jullie broer Carel is 

dood’, zei hij. ‘Gestorven in het land ver weg.’ De mensen staarden hem aan. Ze 

waren verslagen. Hoe kon zoiets gebeuren, hoe kan zoiets waar zijn? Ze waren 

verdrietig en zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het allemaal maar vergeten en 

nooit meer over die droomtuin praten, er komt toch niets meer van.’ 

‘Maar wacht even’, zei de boodschapper, ‘ik heb nog iets meegekregen.’ Uit zijn 

boot haalde hij zakken en pakken en dozen. ‘Dit is van de broers en zussen van 

Carel’, zei hij. ‘Zaad en graan en koren. Van nu af zullen zij jullie helpen, 

hebben ze gezegd.’ 

De mensen keken verbaasd naar de zakken op de oever. ‘Wat nou’, zeiden de 

oudsten tot elkaar.  

‘Zaaien natuurlijk’, riep een klein meisje. ‘Dat heeft broer Carel toch gezegd.’ 

De oudste van de mannen tilde het kleine meisje op en gaf haar een kus op 

beide wangen. ‘Jij bent de verstandigste’, zei hij. Toen pakte hij een zak. ‘Kom’, 

zei hij, ‘dan gaan we door!’ 

 

 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 2019-2020 

  € 

24 november Eenzaamheid draaglijk maken (pkn) 
Nijkleaster 

137,97 
88,85 

1 december Tûmba Leeuwarden (pba) 
Nijkleaster 

33,97 
26,75 

8 december Stichting Present Leeuwarden (pba) 
Nijkleaster 

68,05 
42,71 

15 december Onderwijs voor groeiende kerk Zambia (KiA) 
Nijkleaster 

101,90 
 55,60 

22 december Diaconaal Platform Leeuwarden (pba) 
Nijkleaster 

66,50 
35,65 

24 december Help mij leven 384,95 

25 december Kinderen in de knel (KiA) 
Nijkleaster 

203,49 
 88,30 

29 december VPTZ Hospice “Smelnehaven” te Drachten (pba) 
Nijkleaster 

38,25 
26,65 

31 december Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Friesland (pba) 
Nijkleaster 

25,40 
16,40 

5 januari Stichting Doch dyn Dream 
PKN Grou-Jirnsum 

75,30 
43,35 

12 januari Stichting Aanloophuis Leeuwarden 
PKN Grou-Jirnsum 

78,55 
48,50 

19 januari Goed verhaal (PKN) 
PKN Grou-Jirnsum 

71,85 
50,14 

26 januari SIRKELSLAG: Collecte Jeugdwerk (KIA) 
PKN Grou-Jirnsum 

42,65 
38,10 

2 februari Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân (pba) 
PKN Grou-Jirnsum 

78,70 
64,75 

9 februari Stichting Fier Leeuwarden 
PKN Grou-Jirnsum 

111,75 
 63,65 
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Collecterooster 
 

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! 
 
8 maart – Budgetmaatje Fryslân (pba) 
Veel mensen in Nederland zijn niet in staat hun maandelijkse rekeningen te 
betalen of om onverwachte inkomensdalingen op te vangen. Deze mensen 
hebben naast professionele hulpverlening ook behoefte aan concrete 
aanvullende en morele steun bij hun financiële problemen. Budgetmaatjes, 
onder andere uit de kerken, kunnen deze steun bieden. Uw bijdrage wordt 
gebruikt voor uitbreiding van Budgetmaatje Fryslân, voor coördinatie van het 
project en voor ondersteuning van de Friese maatjes. 
 
15 maart – Zuid-Soedan - Overleven in een burgeroorlog (KIA) 
De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen 
proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk 
helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen 
voeden. Ze krijgen gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen 
training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun 
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kinderen naar school kunnen laten gaan. Help mee en ondersteun zo ouders in 
hun uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen. 
 
22 maart – Nederland - Vakanties met aandacht (KIA) 
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten 
ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van 
een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit 
grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens 
deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om 
de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de 
activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in 
Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen 
genieten van een zorgeloze vakantie. Geef gul, zodat we deze steun ook in 
2020 weer kunnen bieden. 
 
29 maart – Ghana - Nieuwe kansen voor straatmeisjes (KIA) 
De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de 
landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote 
stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, 
onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen 
met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische 
zorg en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook 
werken we aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de 
meisjes vandaan komen. Help mee en geef straatmeisjes een nieuwe kans! 
 
5 april – De Arme Kant van Fryslân 
De Arme Kant van Fryslân (AKF) zet zich als kerkelijke organisatie in om de 
armoedeproblematiek bespreekbaar te maken en om plaatselijke kerken 
hierbij te ondersteunen en te stimuleren hierop beleid te maken. Zo is de AFK 
betrokken bij het project Activerende Aanpak Armoede (A-3) waarbij in vier 
regio’s in Fryslân voor de periode van twee jaar een diaconaal opbouwwerker 
is aangetrokken. Rond de Dag van de Armoede (17 okt.) worden er regionale 
conferenties gehouden. Ook draagt AFK bij in de kosten van de kledingbus in 
Súdwest Fryslân. Uw bijdrage wordt gebruikt om deze activiteiten te kunnen 
ondersteunen.  
  
9 april (Witte Donderdag) – Wilde Ganzen 
Met uw donatie steunt u kleinschalige projecten in arme gebieden wereldwijd. 
Deze projecten zijn opgezet door lokale mensen en hun gemeenschap, samen 
met bevlogen Nederlanders. Wilde Ganzen helpt met kennis, ervaring en 
financiële steun. Dat leidt tot een directe, blijvende verbetering. Daar helpt u 
met iedere gift aan mee!  
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11 april (Stille Zaterdag) – Amnesty International 
Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld 
omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. 
Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf, na een 
oneerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. Met 
uw bijdrage kan Amnesty International meer onderzoek doen, meer acties 
voeren en meer mensen redden. 
 
12 april (1e paasdag) – Stichting Help mij Leven Brazilië (Robert Smits) 
Stichting Help mij Leven ondersteunt het werk van Robert Smits en zijn 
organisatie Remer in Brazilië. 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 
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. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Robert Smits en zijn 
team hun werk kunnen blijven doen. 

 
19 april – Wheels4Africa 
Vanuit de grote behoefte aan degelijk, goed en geschikt vervoer in West-
Afrika, is de stichting Wheels4Africa ontstaan. Deze Stichting heeft inmiddels 
veel ervaring opgedaan met het vervoeren van motorvoertuigen naar West-
Afrika en het werven van sponsoren hiervoor. Het is mooi en humaan als men 
tot doel heeft een bijdrage te leveren aan mensen of organisaties in Afrika die 
vaak geen enkele mogelijkheid hebben om aan een goed en geschikt voertuig 
te komen. Wheels4Africa houdt blijvend toezicht op het gebruik en het 
onderhoud van de voertuigen. De stichting is een non-profitorganisatie en kan 
alleen maar bestaan door de giften, van wie, en op welke manier dan ook. 
Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan.  
 
26 april – SUN Friesland - Stichting Urgente Noden (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. Gemeenten dragen bij in 

de bureaukosten.  

________ 
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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, Stationsweg 26 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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