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telefoon 06 30 14 24 83 
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Kerkdiensten  Klaas Stelma 
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Walter Miedema 
Ekemahôf 33 
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Distributie, bezorging 

Evert Bergsma 
It Skûtsje 48 
telefoon 0566 62 31 17 
 
Website 

www.sintpiterkerk.nl 
 

De wekelijkse digitale nieuwsbrief verschijnt iedere zaterdag. 
Informatie: Klaas Stelma, telefoon 0566 62 27 32 
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Kerkdiensten 

K = kinderdienst en oppas  = koffiedrinken na de dienst 

Tot en met 31 mei mogen geen diensten worden gehouden.  
Onderstaande diensten zijn gepland, onder voorbehoud van de richtlijnen van 
de landelijke Protestantse Kerk in Nederland 

 

 

Zondag 7 juni  K 
1e zondag na Pinksteren (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. J. Overeem, Stiens 
organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Dienst Protestantse Gemeente 
 

Zondag 14 juni 
2e zondag na Pinksteren (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 

 
Zondag 21 juni  K 
1e zondag van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. R.E. Nummerdor 
Afscheid kinderkerk 
organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Zangdienst Protestantse Gemeente 

Zondag 28 juni 

2e zondag van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk  
ds. D. Posthuma, Burgum 

organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Zangdienst Protestantse Gemeente 
 

Zondag 5 juli  

3e zondag van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk  
drs. G. de Haan, Oosterzee 

organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Dienst Doopsgezinde Gemeente 
 
 
 
 
 

 foto Henk Methorst 
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Op weg naar Pinksteren 

 

Zoals het er nu naar uitziet zullen we in ieder geval tot en met Pinksteren geen 

normale kerkdiensten kunnen houden. Daarmee volgen we in Grou de 

richtlijn van de landelijke PKN. Onze rooms-katholieke zusters en broeders 

houden nog een slag om de arm als het gaat om Eerste Pinksterdag. 

 

Hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen, dat blijft natuurlijk koffiedik kijken. 

Maar het zou me niet verbazen als we ook na Pinksteren nog niet aan onze 

gewone diensten toe zullen zijn. Voor zolang als het duurt zijn we heel blij met 

de deskundige en enthousiaste inzet van Walter en Thomas Miedema, die het 

mogelijk maken dat we in aangepaste vorm, via filmpjes op sintpiterkerk.nl, 

toch iets eigens kunnen laten zien en horen, elke zondag! 
 

De reacties op de vorm waarvoor we gekozen hebben, zijn tot nu toe heel 

positief te noemen. Het is goed om te weten dat we er als kerkenraad voor 

hebben gekozen om de opnames van deze diensten in principe helemaal 

‘eigen’ te laten zijn. Dat wil zeggen: met orgelspel door onze eigen organist, 

muzikale medewerking van eigen gemeenteleden, een overdenking door de 

eigen predikant etc. 
We maken dus geen gebruik van liederen van buitenaf, zoals dat onder andere 

gebeurt in de (mooie) uitzendingen die onze landelijke kerk verzorgt op de 

zondagmorgen. 
 

Als u dit leest, zijn we al op weg naar Pinksteren. Op de eerste twee zondagen 

na Pasen hebben we geluisterd naar schriftlezingen uit het slot van het 

evangelie, twee van de  zogenaamde verschijningsverhalen. Daarna kies ik 

ervoor om een aantal zondagen aan te sluiten bij het alternatieve rooster van 

De Eerste Dag: lezingen uit het boek Exodus. Dat boek staat niet zo vaak op het 

rooster; het lijkt me mooi om er een aantal zondagen bij stil te staan. 

Bovendien geeft het me de gelegenheid om me in deze weken wat te 

verdiepen in het recent verschenen boek Exodus, boek van de bevrijding, 

geschreven door de Britse rabbijn Jonathan Sacks. 

 

ds. R.E. Nummerdor 
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Overdenking 

 

Flecte quod est rigidum… 
 
Een regeltje uit een bijzonder gebed uit de 12e eeuw:  

Veni Sancte Spiritus – Kom, heilige Geest. 

Vermoedelijk geschreven door de abt Stephan Langdon. Bijzonder omdat het 

gebed niet gericht is tot God de Vader, zoals de meeste gebeden. Of tot Jezus, 

Gods zoon, zoals in sommige kringen wel gebeurt. Maar tot de Derde persoon 

van de heilige Drieëenheid: de Geest. 

 

Het is een prachtig gebed, waarvan ook in deze uitzonderlijke dagen dat ene 

zinnetje me bijzonder raakt en aanspreekt: Flecte quod est rigidum – maak 

zacht/buig wat is verstard. Wat is versteend, zou je misschien zelfs kunnen 

zeggen. 

Een bede tot de heilige Geest om wat is verstard, weer vloeibaar te maken. In 

beweging te zetten. 

Nieuwe wegen te vinden. Nieuwe vormen… nieuwe mensen?! 

 

Die hele coronacrisis zet veel op z’n kop, in onze samenleving. Een positief zij-

effect vind ik dat er ineens allemaal creatieve ideeën ontstaan om op andere 

manieren met elkaar om te gaan. Er voor elkaar te zijn. In het onderlinge 

contact, waardoor we tegelijkertijd – meer dan daarvoor – weer beseffen hoe 

wezenlijk dat directe, persoonlijke contact voor ons mensen is. In de manier 

waarop we ons werk kunnen blijven doen. Ook in de manier waarop we, door 

alle beperkingen heen, toch gemeente van Christus kunnen zijn. 

In die creativiteit zie ik iets van dat “flecte quod est rigidum” van de heilige 

Geest terug. 

 

Een vraag die in de week dat ik dit stukje schrijf, voorzichtig steeds vaker 

klinkt is: hoe zal de samenleving / de wereld eruit zien als deze crisis voorbij 

is?  

Dat vind ik een spannende vraag. En dan bedoel ik niet in de eerste plaats of 

de economie weer als vanouds zal kunnen opbloeien. Alhoewel ik de 

economische schade die mensen en bedrijven ondervinden, zeker niet wil 

bagatelliseren. 
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Ik bedoel vooral of er door dit hele gebeuren een bewustwording zal ontstaan 

die ook nadat alles weer “normaal” is geworden, zal blijven bestaan. 

Het roept de vraag op of de situatie voor de crisis wel zo normaal was. 

Voor ons, Nederlanders, bijvoorbeeld: of het normaal is om je leven lang (ik 

wel tenminste) te leven in een land waar geen oorlog is. Geen onderdrukking. 

Goede gezondheidszorg. Waar in principe niemand armoede hoeft te leiden. 

Waar schoon water uit de kraan komt. Waar we een koning hebben met hart 

voor zijn volk.  

 

Maar ook een land waarin de economische belangen leidend blijken te zijn. De 

welvaart steeds hoger lijkt te moeten worden. Schiphol wel uit móet breiden… 

Lelystad open móet… we besluiten om géén kinderen uit Lesbos op te 

vangen… de natuur moet wijken voor de economie etc. etc. 

 

Zo’n virus, waaraan zoveel mensen overlijden, dat zoveel mensen verdriet 

bezorgt en angstig maakt, – dat komt niet “van God”. Dat is geen straf op de 

zonde, in mijn beleving. 

 

Het kan wel zorgen voor een nieuwe bewustwording. Een heroriëntatie: op 

wat nu eigenlijk van wezenlijk belang is. Voor jou, als mens. Voor een 

samenleving als de onze. Voor deze ene wereld die we allemaal met elkaar 

delen. Waar iets dergelijks gaat gebeuren, dáár is in mijn beleving die Geest 

aan het werk: Ze maakt vloeibaar wat in beton gegoten leek. Maakt zacht wat 

was verstard: overtuigingen, meningen, belangen.  

 

In die zin hoop ik dat het na deze crisis juist níét 

weer “als vanouds” wordt. 

 

De wereld van vandaag is ons  

vanouds al toegedacht 

als dansvloer waar de liefde leidt  

en waar de hoop ons wacht. 

(Lied 706: 1b) 

 
Ik wens u allen gezegende Pinksterdagen toe, 
 
ds. R.E. Nummerdor 
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Van de kerkenraad 
 
Graag deel ik enkele ontwikkelingen waar de kerkenraad mee bezig is en 

zaken die in de afgelopen periode in onze gemeente zijn gebeurd of die 

momenteel gaande zijn. De periode begint nog voor de coronatijd, maar u kunt 

zich vast voorstellen dat we de afgelopen weken vooral gericht zijn geweest 

op het anders inrichten van onze verantwoordelijkheden. 
 

De afgelopen weken is veel anders verlopen dan gepland was en zo zal het ook 

nog wel een aantal weken doorgaan. Veel gemeenteleden zetten de schouders 

eronder en bedenken creatieve manieren van omzien naar elkaar. Ik wil dit 

bericht dan ook beginnen met het bedanken van al deze mensen die op eigen 

wijze de waarde laten zien van onze mooie Sint Pitergemeente.  

 

Kerkdiensten 

Geen reguliere bijeenkomsten maar digitale verbinding.  

We zouden op 22 maart afscheid nemen van Daniël van der Meulen als 

ouderling kerkrentmeester. We gaan dit afscheid op een later moment formeel 

organiseren, want met zoveel jaren trouwe dienst verdient dit de aandacht 

van ons allen.  
 

Eddy van der Noord en Klaas Vos zorgen ervoor dat iedere zaterdag de 

nieuwsbrieven rondgebracht worden bij een aantal gemeenteleden. Klaas 

Stelma zorgt, zoals gebruikelijk voor de digitale verzending.  

Walter Miedema maakt opnames van muzikale intermezzo’s, lezingen en 

overdenkingen en hij monteert alle beelden tot een prachtig geheel. Zodoende 

kunnen we iedere zondag in deze coronatijd genieten van een kleine Sint 

Piterdienst.  

 

Jeugd in onze gemeente 

Helaas was er dit jaar met Palmpasen geen mooie optocht met prachtig 

versierde Palmpasenstokken en Jezus op een ezel door de kerk. De 

kinderkerkleiding heeft alle kinderkerkkinderen een tasje gegeven met daarin 

de attributen om de Palmpasenstok zelf thuis te versieren. Tevens zat er een 

mooi verhaal bij. Zo kwam Palmpasen toch een klein beetje dichterbij.   

 

Pastoraat 

Er is gewerkt aan een brochure waarin uitgewerkt wordt hoe wij in onze 

gemeente het pastoraat vormgeven. Er zijn al langere tijd geen ouderlingen 
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die hierin een leidende rol vervullen. Er zijn gelukkig wel diverse kanalen 

waarlangs het pastoraat ingevuld wordt. Overzicht en inzicht is goed, zodat 

we dit ook bijvoorbeeld op onze site kunnen plaatsen voor mensen die 

hierover vragen hebben.  
 

In deze tijd van corona proberen we te blijven omzien naar elkaar. We zijn nu 

nog meer afhankelijk van signalen die gemeenteleden oppikken. We zouden 

het erg fijn vinden wanneer u deze signalen ook doorgeeft aan onze dominee, 

zodat er altijd centraal overzicht blijft. Zeker in deze tijd willen we voorkomen 

dat we mensen missen. Nu direct contact niet of nauwelijks mogelijk is, 

zoeken we naar andere wegen om aan het pastoraat gestalte te geven. Dit 

gebeurt inmiddels via telefoon en e-mail. Gemeenteleden waarvan we 

vermoeden dat ze op de een of andere manier wat praktische hulp zouden 

kunnen  gebruiken of anderszins een steuntje in de rug, worden benaderd 

door middel van een brief en een kleine attentie. 

 

Onderhoud Sint Piterkerk 

Voor de verbouwing van de Sint Pitertoren zijn mooie stappen gezet en ligt de 

aanvraag voor de vergunning nu bij de gemeente. Tevens wordt onderzoek 

gedaan naar het repareren van het stucwerk in de kerk zelf. Dit zou weleens 

een grootschalig project kunnen worden, zodat de kerkrentmeesters hier 

grondig voorwerk voor aan het verrichten zijn.  

Ook blijft de verbouwing van het catechisatielokaal een prioriteit. Een kleine 

werkgroep is met input vanuit de kerkenraad scenario’s aan het uitwerken. 

Voor deze verbouwing krijgen we ook te maken met de benodigde 

vergunningen. 

 

De voormalige kosterswoning wordt momenteel opgeknapt en zal onder 

strikte voorwaarden steeds tijdelijk verhuurd worden. Zodoende levert deze 

woning ook inkomsten op. 

 

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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Wel en wee 
in de afgelopen periode 

 
De bloemen uit de kerkdiensten gingen als groet en bemoediging naar 
 2 februari dhr. S. Seinen Rijksweg 15, Jirnsum 
 9 februari dhr. E. Mulder De Jol 15 
 16 februari mw. G. Visser Kievitstraat 35 
 23 februari dhr. H. Hornstra Moedt It Skûtsje 24 
 1 maart mw. G. de Kroon Sjonnema 11 
 8 maart naam bij redaktie bekend 
 
In verband met het coronavirus zijn er vanaf zondag 15 maart geen diensten 
in de kerk geweest.  Besloten werd om vanaf die datum geen boeket meer te 
bezorgen. Dit mede omdat het meestal een kwetsbare doelgroep is die het 
boeket ontvangt, die we niet onnodig bloot willen stellen aan het verraderlijke 
virus. 
 
Verjaardagen 
 22 februari mw. J. Wiersma-Koopmans Súdfinne 5 
 25 februari mw. N.F. van der Meulen-Valk Oostergoostraat 62b 
 2 maart mw. A. Kronemeijer-Jagersma Zevenhuizen 12 
 5 maart mw. T. Wartena-Cnossen De Boldert 19 
 11 maart mw. G.J.C. Spriensma-van der Zee Hearewei 159, Dronryp 
 15 maart dhr. J. Fokkema Oostergoostraat 77 
 21 maart dhr. R.I.I. Spriensma Brêgepaad 16 
 23 maart mw. K. de Kroon-Zwier Oostergoostraat 150 
 25 maart mw. G. Rusticus-de Boer Oostergoostraat 62 
 29 maart dhr. R. de Jong Gjaltema 16 
 31 maart mw. S.A. Rooks-Otto Kievitstraat 56 
 8 april dhr. J. de Boer Gravinnewei 15, Jirnsum 
 9 april mw. K. Fokkema-Wijbenga De Boldert 21 
 12 april mw. C.C.A. Meijer-van Straten De Karper 12 
 17 april mw. N. Breimer-Posthuma It Skûtsje 49 
 19 april dhr. J. Breimer It Skûtsje 49 
 19 april mw. A. Postma-Hoekstra De Waring 19 
 20 april dhr. T. Rooks Kievitstraat 56 
 
Huwelijksjubileum 
Op 21 april vierden J. van Dijk en J.E. van Dijk-de Boer dat ze  25 jaar getrouwd 
waren. Hun adres is de Fûke 36. 
 
Alle jarigen en jubilerenden namens de gemeente alsnog hartelijk gefeliciteerd.  
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Verhuisd 
mw. Y. Heidinga-Monsma: van Oostergoostraat 62 naar Erasmushiem, 
Legedyk 155, 8935 DN Leeuwarden  
mw. A.R. Hendriks: van De Setangel 40 naar Skaverij 3, 9001 DA Grou  
 
Ingekomen 
mw. G. Rusticus-de Boer: van Leeuwarden naar Oostergoostraat 62, 9001 CM 
Grou 
 
Overleden 
Op 1 april 2020 is, in de leeftijd van 90 jaar, overleden mw. W. Leijstra-van 
Dijk, Leppedyk 37, 8491 GJ Akkrum  
 
 
 

Bernelûden 
 

Plannenmaker 
 
Iedereen verveelt zich wel eens, maar zoals meneer Penningmeyer zich zit te 
vervelen is bar en boos. Hij is nog te vervelend om het knopje van de televisie 
in te drukken, kun je nagaan. 
Zijn vrouw is naar buiten gegaan. Vervelen kun jij je wel alleen, heeft ze 
gezegd. Nu zit meneer Penningmeyer al een uur lang in zijn stoel te hangen en 
verveeld rond te draaien, tot ie er draaierig van wordt. ‘Als ik nu niets ga doen 
word ik doodziek’, zegt hij ten slotte. ‘Ik moet tegen iemand kunnen praten. 
Opbellen dan maar. Maar wie?’ 
Hij draait nog eens met de wereldbol. 
‘Het land dat ik het eerste zie, als ie 
stilstaat, dat pak ik’, zegt meneer 
Penningmeyer, en hij leest: Brazilië. 
Gelukkig weet hij hoe dat moet, 
opbellen naar dit verre land. Eerst 
0055 intoetsen, even wachten, en dan 
een heleboel nummers achter elkaar… 
Ja stil, daar komt iemand.  
‘Hallo’, zegt een jongetje aan de 
andere kant van de wereld. 
‘Hallo, met meneer Penningmeyer’, 
zegt hij terug, ‘uit Nederland. Ik wou 
eens weten, wat ben jij aan het doen?’ 
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Het jongetje vertelt dat hij Antonio heet en met andere kinderen aan het 
spelen is. Ze maken paardjes en ezeltjes van modder, zijn zusje maakt 
wagentjes van plankjes en flessendoppen, dat zijn de wielen. Ze zoeken 
steentjes en spelen dat ze alles wegbrengen.  
‘Hebben jullie geen speelgoed?’ vraagt meneer Penningmeyer. 
‘Niet meer’, zegt Antonio. ‘Eerst hadden we met z’n allen een bal, maar die is 
lek. Nu spelen we gewoon iets anders. We vervelen ons nooit. Nou dag, en de 
groetjes van ons allemaal’, zegt Antonio nog.  

 

Meneer Penningmeyer staat een poosje na te denken. Ze hebben geen 
speelgoed en toch vervelen ze zich nooit. En dan wil hij meer weten over 
Brazilië. Hij toetst weer een heleboel nummers in na de eerste nullen en 
vijven.  
‘Hallo, met Olivia’, zegt iemand. 
O jee, een mevrouw. ‘Met meneer Penningmeyer, uit Nederland. Mag ik weten 
wat u aan het doen bent?’ 
‘Dat mag’, zegt Olivia. ‘Wij koken eten, mijn man en mijn zoon en ik. Wij 
hebben de kookbeurt en dan koken wij eten voor zes families, voor 
eenenveertig mensen.’ 
‘Wat een hoop werk’, zegt meneer Penningmeyer. ‘Waarom kookt niet 
iedereen gewoon zelf zijn eten?’ 
‘O nee’, zegt Olivia, ‘wij zijn arme mensen, begrijpt u, de een heeft wat meel, de 
ander wat groente, sommigen hebben bonen of vlees en anderen hebben 
helemaal niks. Als we alles samen doen, heeft iedereen wat te eten. Als je deelt 
heeft iedereen genoeg en het is nog gezellig ook, met zoveel mensen om de 
tafel. We maken er iedere dag een feest van, dus ga ik nu gauw verder koken. 
Dag meneer Penningmeyer.’ 



12 

Weer denkt meneer Penningmeyer 
na. Ze delen het eten wat ze hebben 
samen en dat is nog gezellig ook, zei 
ze.  
Dan toetst hij nog wat nummers in. 
‘Met Manuel’, zegt een man. 
‘Met Penningmeyer, meneer 
Manuel, wat bent u aan het doen?’ 
‘Wij spitten de akker’, zegt Manuel. 
‘Met vier buurmannen samen 
hebben we een stukje grond 
gekocht. Struiken hebben we 
weggehaald en nu spitten we met 
zijn allen de grond om, dan hebben 
we straks een juweel van een 
groentetuin. We hebben nog wel 
geen zaad om te zaaien, want dat is 
erg duur hier, maar we gaan sparen, 
wij buren met z’n allen. Als we zaad 
kunnen kopen, maken we een 
mooie groentetuin. Maar nu ga ik 
weer aan de gang, dag meneer.’ 
 

Meneer Penningmeyer denkt weer na. Zo doen ze dat dus, in Brazilië, zegt hij. 
Samen spelen, samen koken en het eten delen, samen je tuin omspitten en 
samen sparen om zaad te kunnen kopen. 
Ik krijg er een plan door. Ik krijg een idee! Ik ga ook mensen vragen om met 
mij samen iets te doen. Samen zaad kopen voor de mensen in Brazilië 
bijvoorbeeld, of samen een gezellige brief schrijven met veel tekeningen voor 
de kinderen daar. Ik ga mensen uitnodigen om mee te doen.  
Hij ging aan tafel zitten om zijn plannetje op te schrijven en te versturen aan 
een heleboel vrienden. 

 
 Uit Han van Uden, Als het op vieren aankomt 

Uitgever: Gooi en Sticht, Baarn, 1991 

ISBN 90 304 06011 
 

De foto’s zijn van Groep Brazilië 2019. 
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Interview  
 
met Otto Visser 

Hoe kwam u in aanraking met onze gemeente? 

Wij wonen sinds 17 november 1964 in Grou op het adres Kievitstraat 35. Dat 

wordt dit jaar 56 jaar Kievitstraat! Er is in die tussentijd veel gebeurd. We 

kwamen in die maand met onze kinderen Ineke en Klaas vanuit Berlikum in 

een winterse sneeuwbui met 15 graden vorst in de Kievitstraat aan met de 

verhuiswagen van de fa. Postma uit Leeuwarden. Toen we hier nog maar kort 

woonden kwam er op zekere dag een gemeentelid bij ons aan de deur met de 

vraag of wij lid wilden worden van de AR (nu CDA). De vraag hebben we eerst 

maar even laten bezinken voordat we uitsluitsel gaven. Het is wel naar ieders 

tevredenheid opgelost. 

Ik kom oorspronkelijk uit Sneek en Gre uit Leeuwarden. Op zekere dag pakte 

ik mijn fiets om intensief op zoek te gaan naar de gereformeerde kerk, die ik 

na lang speurwerk uiteindelijk ontdekte aan het einde van de straat waar wij 

woonden. Een gebouw zonder toren en klok, zodat ik dit gebouw aanzag voor 

een boerenschuur (scheef dak met kleine raampjes).  

Wij hebben sedertdien vier gereformeerde predikanten gehad en ik heb nogal 

wat functies bekleed, onder meer ouderling, koster (12,5 jaar) en preek-

voorziener. In die tijd was er ook een Evangelisatiekoor ‘God is mijn Lied’, 

waarvan ik voorzitter was. Dit koor stond onder leiding van Wiepie de Wit. 

We hebben eens medewerking verleend aan een evangelisatiedienst in de 

open lucht met als voorganger ds. Zelle uit Leeuwarden. Hij kwam dan aan op 

zijn racefiets vanuit Leeuwarden naar Jirnsum (plek bij de Doopsgezinde 

Kerk) en daar stak hij zijn preek af.  

Na een eerste poging in de jaren tachtig tot samenwerking met onze 

hervormde medegelovigen moest het nog ruim twintig jaar duren voor het tot 

eenwording kon komen. We hebben er geen spijt van dat we samen als 

christenen onder één dak samenkomen in onze aloude Sint Piterkerk! Dat we 

elke zondag in alle vrijheid mogen samenkomen is een groot goed. Op menige 

plek in de wereld zou dat op dit moment ondenkbaar zijn.  

Wat is uw favoriete bijbelverhaal? 

Ik vind het verhaal van de storm op het meer altijd pakkend. Dat Petrus over 

het water naar Jezus toe gaat en dreigt te zinken. 

Het tweede verhaal dat ik altijd zeer indringend vind, is de worsteling van 

Jezus in de hof van Getsemane en dat een engel Hem bijstaat en ondersteunt.  
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Wat is uw favoriete lied? 

Lied 601 uit Liedboek 2013: Licht dat ons aanstoot in de morgen. 

Wie heeft u geïnspireerd in de manier waarop u uw geloof beleeft? 

Mijn ouders hebben mij geïnspireerd om mijn geloof vorm te geven. Later nam 

dit nog vastere vormen aan doordat ik mij aanmeldde voor het volgen van 

catechisatie in de Oosterkerk. In diezelfde kerk in Sneek deed ik op 6 april 

1958 (Eerste Paasdag) belijdenis van het geloof. Er deden toen in die dienst 

22 mensen belijdenis!  

 

Wat spreekt u aan in onze gemeente? 

Het met elkaar vieren van de zondagse eredienst. Het beluisteren van de 

preek, het samen bidden en met elkaar zingen. Ook de voorbeden wanneer 

onze predikant met de microfoon bij de rijen langs gaat, vind ik wel een 

samenbindend element doordat wij als geheel een hart onder de riem 

ontvangen. 

Wat mist u of zou u graag anders willen? 

Ik mis eigenlijk niets in de dienst, maar ik zou wel graag willen dat de opkomst 

op zondagmorgen wat beter zou zijn. 

Aan wie geeft u de pen door?  

De volgende pen is voor Douwe Ybema. 

En nog een aanvulling: daar we ons nu in een allesomvattende crisis bevinden, 
staan nu de diensten in de Sint Piterkerk stil. Maar aan het einde van deze 
zwarte tunnel zal het licht van Pasen doorbreken.  
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Van de diaconie 
 

Collecteopbrengsten  

  € 

16 februari Kameroen - werelddiaconaat, KIA 

PKN Grou-Jirnsum 

14,35 

50,70 

23 februari Hulp voor mensen zonder papieren  
(binnenlands diaconaat, KIA) 
PKN Grou-Jirnsum 

 
76,15 
60,45 

1 maart De kracht van bijbelverhalen (werelddiaconaat, KIA) 
PKN Grou-Jirnsum 

43,50 
35,20 

8 maart 
 

Budgetmaatje Fryslân (pba) 
PKN Grou-Jirnsum 

88,75 
44,70 

 

 
Inzameling collectegeld in coronatijd 
 
Op dit moment verkeren we door de coronacrisis in de onwerkelijke situatie 
dat er geen wekelijkse kerkdiensten meer worden gehouden. Gedurende deze 
periode kan ook de inzameling voor collectedoelen niet meer worden gedaan 
in de kerk. Dat vinden we jammer als diaconie. Daarom willen we de 
mogelijkheid bieden, aan een ieder die toch een financiële bijdrage wil doen, 
om geld over te maken.  
 
Het bankrekeningnummer waar u het bedrag van de diaconale gift naar kunt 
overmaken, is: NL66 RABO 0356 2178 84 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Grou-Jirnsum o.v.v. ‘gift diaconie’. De ontvangen gelden zullen door 
ons gelijkmatig over de verschillende diaconale doelen worden verdeeld.  
 
Wellicht wilt u ook een gift doen voor de gebruikelijke tweede collecte die 
bestemd is voor onze eigen gemeente. Dit kan naar hetzelfde banknummer, 
alleen dan vragen we u om in de omschrijving te vermelden welk bedrag 
daarvan bestemd is voor onze eigen gemeente. Op grond daarvan maken wij 
een interne overboeking naar de betreffende rekening.  
 
Alvast hartelijk dank voor uw gift.  

Diaconie PKN Grou-Jirnsum  
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Collecterooster 
 

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.  

 

3 mei – Nigeria: Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram (KIA) 

Op 5 mei herdenken we dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is 

waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo 

lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. 

Onder hen kinderen, die soms de verschrikkelijkste gruweldaden hebben 

gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma 

voor traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd kinderen per jaar krijgen 

intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en krijgen hulp 

om hun leven voort te zetten, ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers 

getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking. 

Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en tegelijk onze naasten in 

Nigeria financieel steunen. 

 

10 mei – 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. Deze 

stichting koppelt sociaal zwakkere en eenzame kinderen 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. 

 

17 mei – Stichting Present Leeuwarden (pba) 

Stichting Present Leeuwarden wil mensen die iets hebben te bieden verbinden 

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 
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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. 

 

24 mei – Oeganda: Nieuwe kansen voor straatkinderen (KIA) 

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze 

worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar 

school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie 

organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, 

proberen hen te herenigen met hun familie, zorgen dat ze weer naar school 

gaan en werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen 

vandaan komen. Geef straatkinderen een nieuwe kans via deze collecte. 

 

31 mei – Marokko: Steun in de rug voor jonge open kerk (KIA) 

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-

Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko 

Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn 

christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in 

Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt 

predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en 

culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van 

mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit 

werk. Geef, juist met Pinksteren, voor deze kleine maar groeiende kerk in 

Marokko. 

 

7 juni – 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 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 doen voor hun 

opname. Daarnaast wordt het gebruikt voor opleidingskosten en 

teambuildingsbijeenkomsten voor vrijwilligers.  

 

14 juni – Nederland: Dorpskerken willen van betekenis zijn (KIA) 

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen 

dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te 
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blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag ‘Hoe lang 

redden we het nog als krimpende gemeente?’, maar: ‘Hoe draagt onze kerk bij 

aan de leefbaarheid van ons dorp?’ Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en 

diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, 

open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het 

dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en 

regiobijeenkomsten rond kerk- en-leefbaarheidsvraagstukken van groot 

belang. Met uw gift ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken 

naar nieuwe wegen op oude gronden. 

 

21 juni – Colombia: Opvang en hulp voor ontheemden (KIA) 

Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen 

de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen 

van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook 

para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van 

de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van 

hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken 

belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen om 

daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of 

winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun 

trauma’s. Help mee om dit mogelijk te maken. 

 

28 juni – Stichting Nijkleaster  

Nijkleaster nabij Jorwert heeft als ambitie om een ‘klooster nieuwe stijl’ te 

realiseren. Een plek voor rust, inspiratie en gemeenschap. Voor stilte, 

bezinning en verbinding. Een bijzondere plek, waar je je in alle rust kunt 

terugtrekken voor een adempauze en stille tijd. Tegelijkertijd een plaats waar 

mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier 

en recreatie. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.  

 

5 juli – Nederland: Vakantiepret voor kinderen in armoede (KIA) 

Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Een op de 

negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat zijn er twee per klas! 

Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk 

voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen we 

diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder 

ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij 

kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomer-

vakantie door kunnen komen. Helpt u mee? 
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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  65 91 84 

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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