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Kerkdiensten 
 
Alle diensten worden gehouden in de Sint-Piterkerk.  
Voorlopig zijn er geen diensten in FriesmaState. 
Tot en met 5 september wordt aansluitend aan de dienst gezamenlijk koffie 
gedronken. 
 
Zondag 4 juli, 9.30 u.   

3de zondag van de zomer (groen) 

ds. J. Kamerling, Franeker 

organiste Mea Stelma 

 

Zondag 11 juli, 9.30 u. 

4de zondag van de zomer (groen) 

ds. C. Corporaal, Bolsward 

organist Carl Visser 

 

Zondag 18 juli, 9.30 u. 

5de zondag van de zomer (groen) 

ds. P. de Buck, Heerenveen 

organist Carl Visser 

 

Zondag 25 juli, 9.30 u. 

6de zondag van de zomer (groen) 

ds. D. Posthuma, Burgum 

organist Carl Visser 

 

Zondag 1 augustus, 9.30 u. 

7de zondag van de zomer (groen) 

ds. P. Hollander, Oldeholtpade 

organiste Mea Stelma 

 

Zondag 8 augustus, 9.30 u. 

8ste zondag de zomer (groen) 

ds. D. Deuzeman, Heerenveen 

organiste Mea Stelma 

 

 

Zondag 15 augustus, 9.30 u. 

9de zondag van de zomer (groen) 

da. J. van Doorn, Tytsjerk  

organiste Mea Stelma 

 

Zondag 22 augustus, 9.30 u. 

10de zondag van de zomer (groen) 

ds. H. le Cointre, Leeuwarden 

organist Carl Visser 

 

Zondag 29 augustus, 9.30 u. 

11de zondag van de zomer (groen) 

ds. G. Timmer, Kollum 

organist Carl Visser 

 

Zondag 5 september, 9.30 u. 

12de zondag van de zomer (groen) 

da. D. Hofstra, IJlst 

organist Carl Visser 

 

Zondag 12 september, 9.30 u.   

13de zondag van de zomer (groen) 

ds. A. Veldhuizen, Sneek 

organist Carl Visser 

 

Zondag 19 september, 9.30 u. 

14de zondag van de zomer (groen) 

Startdienst 

ds. H. le Cointre 

organiste Mea Stelma 
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Overdenking 
 

 

Hij is buiten zichzelf  
Fragmenten uit een preek 

 

Op zondag 6 juni preekte ik over het verhaal uit Marcus 3, waar de familie van 

Jezus buiten staat om hem naar huis te roepen. Jezus heeft volgens hen zijn 

verstand verloren (Hij is buiten zichzelf) door in stad en land rond te gaan; de 

heerschappij van God te verkondigen, zieken te genezen en kwade geesten uit 

te drijven. Al doende heeft hij de Schriftgeleerden en andere invloedrijke 

mensen tegen zich in het harnas gejaagd, omdat hij het niet zo nauw nam met 

de regels en gebruiken en koos voor de underdog. 

Jezus beweegt zich (tot ergernis van de clerus) vrij door stad en land; huis in 

huis uit; binnen of buiten: het maakt hem niet uit, zolang er maar iets kan 

gebeuren dat de godsheerschappij dichterbij brengt of zichtbaar maakt. 

 

Anders gaan kijken 

Jacobine Gelderloos heeft onderzoek 

gedaan naar de godsheerschappij in 

dorpen en ze heeft er een mooi 

boekje over geschreven: Sporen van 

God in het dorp heet dat. 

Daarin schrijft zij dat wanneer 

kerken in de dorpen werkelijk kerk 

met en voor het dorp willen zijn er 

een perspectiefwisseling plaats moet 

vinden. 

Kerkmensen, zegt zij, moeten anders 

gaan kijken naar het dorp en naar de 

mensen die er wonen en ook naar 

zichzelf. 

Ze moeten niet meer denken in wie is 

binnen of wie is buiten, zoals de 

familie van Jezus. 

Ze moeten met de ogen van Jezus 

leren kijken met zijn oren leren 

luisteren. Waar je ook bent, wie je 
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ook tegenover je hebt: wat is hier nodig? Waar is hier de godsheerschappij 

nabij? 

Op welke manier is God werkzaam in het leven en in deze persoon? Hoe 

kunnen we dat beamen, versterken, bevestigen en vieren? 

Wanneer je zo gaat kijken, zegt Jacobine Gelderloos, wordt het welzijn van 

mensen en de leefbaarheid in de dorpen ook een zaak van geloof, omdat 

overal de godsheerschappij  

op het spel staat. 

 
Geen binnen of buiten 

Wanneer ik mensen bel om te vragen of ze het fijn vinden als de dominee eens 

langskomt, zeggen mensen vaak verontschuldigend: ja, maar wij zijn niet zulke 

kerkgangers. 

En soms als ik kerkmensen vraag: zal ik die of die eens vragen is de reactie 

vaak: o maar die komt niet in de kerk. 

Ik denk dan altijd: so what? Het gaat er niet om wie wel of niet in de kerk 

komt. Het gaat er niet om wie binnen of wie buiten is. Jezus is overal en 

nergens; ga daar maar van uit. 

 

Buiten jezelf 

Hij is buiten zichzelf, zegt zijn familie en dat klopt ook. Hij rekent niet meer 

vanuit zichzelf zeg maar van binnen uit. Hij keert de zaken om en denkt buiten 

zichzelf, vanuit de ander; vanuit wat die ander nodig heeft of in zich heeft aan 

goeds dat er misschien nog niet uit komt, maar wel naar buiten geroepen moet 

worden. Om mee te kunnen doen aan het dichterbij brengen van de 

godsheerschappij. 

Hoe leefbaar zijn onze dorpen; waar lopen mensen tegen aan; in de zorg, op 

school, in de culturele sector en het bedrijfsleven? In hoeverre is hun zorg ook 

onze zorg?  

Wanneer een kerk erin slaagt om zich minder met zichzelf bezig te houden, 

dan wordt zij zelf ook goed nieuws. Waar geen binnen of buiten meer bestaat, 

waar de ontmoeting centraal staat daar kan de geest gaan waaien. 

 

ds. Helmer le Cointre 
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Van de kerkenraad 

 
De kerkenraad deelt graag met u wat er in de afgelopen tijd in onze gemeente 
is gebeurd en waar we mee bezig zijn.  
 
In dit nummer van Tsjerkelûden vragen we wederom aandacht voor 
gemeenteleden die afscheid nemen van hun activiteiten in onze gemeente. 
Marriet Trip en Anne-Marije Methorst zijn na de Pasen gestopt met de 
kinderkerk. Ze hebben dit lange tijd met zeer veel enthousiasme en plezier 
gedaan. Daarvoor bedanken we ze natuurlijk hartelijk. Ook Kees Del Grosso 
heeft afscheid genomen als kerkrentmeester. Hij zette de afgelopen periode de 
schouders onder zware dossiers. Heel hartelijk dank daarvoor.  
 
Na een lange tijd van digitale diensten hebben we per 6 juni j.l. weer een live 
dienst in onze Sint Piterkerk mogen vieren. Wat is het fijn om elkaar weer in 
het echt te mogen treffen en elkaar vanuit de kerkbank weer te kunnen zien. 
De digitale diensten waren een prachtige manier om wel verbonden te blijven 
met de Sint Piterkerk en de eigen ambtsdragers op zondagochtend te kunnen 
zien en horen. Toch hebben we elkaar ook gemist. Als kerkenraad houden we 
de vinger aan de pols en kijken we steeds wat mogelijk is en wat we 
verstandig vinden om te doen.  
 
De beroepingsprocedure loopt nog niet naar behoren. We hebben de 
buurgemeenten gesproken zoals ik in het vorige nummer van Tsjerkelûden 
heb aangegeven. Op dit onderdeel hebben we groen licht gekregen. Een 
sluitende meerjarenbegroting voor de start van de beroepingsprocedure is 
een lastige opgave. We zien dat er te weinig geld binnenkomt om wederom 
een 0,8 fte-aanstelling voor een nieuwe predikant te mogen uitzetten. Daarbij 
speelt natuurlijk ook het aantal leden een rol. Dit proces is nog in behandeling 
bij het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) van 
de PKN. Als kerkenraad willen we beheersbare risico’s nemen om onze 
gemeente naar de toekomst te leiden. Dit maakt dat de beroepingscommissie 
nog steeds niet met een opdracht naar buiten kan. Gelukkig hebben we wel, op 
basis van de input vanuit de gemeente, een profiel kunnen opstellen van de te 
werven predikant. Ook wil ik u melden dat Corrie Gosman de beroepings-
commissie heeft verlaten. De beroepingscommissie kwam voor haar nu niet 
op het juiste moment. Een verstandig besluit van haar om dit tijdig aan te 
geven en uit de commissie te stappen. Als kerkenraad vinden we het 
natuurlijk erg jammer om een deskundig gemeente lid te laten gaan, maar we 
staan natuurlijk achter haar besluit. We willen Corrie zeker bedanken voor 
haar getoonde bereidwilligheid om deze taak op zich te nemen.  
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Doordat het beroepingsproces dus nog niet echt van start kan, hebben we als 
kerkenraad in samenspraak met ds. Le Cointre zijn ambulante aanstelling bij 
onze gemeente weten te verlengen tot 1 november van dit jaar. Hij zal de 
komende maanden voor 16 uren per week onze gemeente blijven 
ondersteunen. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee, want Helmer heeft al laten 
zien dat hij veel voor onze gemeente betekent. Op vele terreinen is hij actief en 
zien we beweging.  
 
Zo bij het aanbreken van het mooie zonnige weer zien we kleine puntjes licht 
die hoop brengen in het met elkaar gemeente zijn. De start van de diensten in 
de Sint Piterkerk, de beroepingscommissie die staat te popelen om verdere 
actie te ondernemen, een duidelijke boodschap vanuit de gemeentescan om in 
te zetten op de dorpskerk zijn nog maar een paar mooie hoopvolle 
ontwikkelingen.  
 
Daarnaast is onze nieuwe koster Tjitske van Lievenoogen in de kosterswoning 
komen wonen. Wat fijn dat ze niet meer die afstand hoeft af te leggen en bij 
ons in Grou is komen wonen! 
 
Als u een idee heeft, inspiratie of een vraag, laat het dan vooral weten.  
 
Namens de kerkenraad, 

Marieke Meinderts 
 
 
 

Bloemen uit de kerk 
 
Sinds kort staan er ’s zondags weer bloemen op 

de tafel. Deze gaan naar gemeenteleden die wel 

een bemoediging kunnen gebruiken! 

Dankzij een gift kunnen we ons financieel nog 
redden, maar… de bodem van ons bloemenpotje 
is in zicht. Er zijn nog geen kerkdiensten waarbij 
we de bloemenschaaltjes in de hal kunnen 
zetten. Daarom doen we nu een beroep op u om 
een bijdrage te doneren op rekening NL66 RABO 0356 2178 84 van de 
diaconie met vermelding: “bloemenpot”. Zo hopen we dat dit mooie gebaar 
door kan gaan! 
 
Alvast bedankt namens de bloemendames  
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Opnieuw opstarten? 
 

Opengaan… 

Op het moment van schrijven gaat ons land stapsgewijs weer open. Horeca, 

musea, theaters en ook kerken kunnen door de versoepelingen weer veel 

meer doen dan kort geleden.  

Laten we hopen dat er niet een nieuwe variant de kop opsteekt om roet in het 

eten te gooien (in Engeland gaat momenteel alweer een Indiase variant rond). 

Laten we hopen dat na de zomer ook het kerkelijk leven weer terug kan naar 

normaal. 

Tegelijk roept dat de vraag op: kan dat nog wel; terug naar zoals het was? Er is 

zoveel gebeurd met mensen, met de samenleving en ook met het kerkelijk 

leven; willen en kunnen we nog wel op de oude voet doorgaan? 

 

Verbinding 

In de afgelopen periode is er veel minder contact geweest tussen mensen. Ja, 

er waren digitale hulpmiddelen, zoals Zoom. Daar heeft ook de kerkenraad en 

de beroepingscommissie gretig gebruik van gemaakt. Maar via een 

beeldverbinding communiceren is toch wel iets anders dan van aangezicht tot 

aangezicht. Je mist veel non-verbale taal. Het risico op misverstanden en 

miscommunicatie is groot. Bovendien is niet iedereen digitaal aangesloten. 

Een geloofsgemeenschap leeft voor een groot deel van… inderdaad: 

gemeenschap. Ontmoeting, gesprek, delen van lief en leed, inzichten, hoop en 

vragen. 

Een geloofsgemeenschap kwijnt weg zonder ontmoeting. En juist die 

ontmoeting werd enorm ingeperkt vanwege corona. 

Hoe vinden we de weg terug? Dat gaat denk ik niet vanzelf. We zijn een beetje 

gewend geraakt om in onze eigen bubbel te leven, denk ik. Misschien ook wel 

een beetje mensenschuw geworden. Daar komt bij dat het in deze tijd steeds 

lastiger lijkt te zijn geworden om iets als saamhorigheid en verbinding te 

organiseren en te beleven. 

Toch is dat waar veel mensen naar verlangen. Althans de uitkomst van de 

gemeentescan gaf het duidelijk aan: zoeken naar onderlinge verbondenheid, 

samenhang en een gevoel van samen gemeente te zijn staat bovenaan het 

verlanglijstje van de mensen die de scan invulden. Zie elders in dit nummer. 

Samen zal het de komende tijd zoeken en tasten zijn: hoe kunnen we de 

ontmoeting en de verbondenheid in de gemeente en in de dorpen weer nieuw 

leven inblazen? 

Suggesties en ideeën zijn altijd welkom! 
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Verschillen en tegenstellingen 
In de samenleving hebben we gemerkt dat mensen heel verschillend omgaan 
met deze pandemie en alle maatregelen eromheen. Er zijn er die het hele 
bestaan ervan ontkennen en zelfs hele complottheorieën ontwikkelen. 
Extreem is het oproepen tot geweld tegen representanten van de wetenschap, 
de journalistiek en de overheid. Anderen vertrouwen op de wetenschap en op 
de vaccins die in een razend tempo zijn ontwikkeld. Mondiaal blijft de 
ongelijke verdeling van vaccins een schrijnende werkelijkheid, die laat zien 
dat de mensheid (met name het rijke deel) nog een hoop te leren heeft als het 
om solidariteit gaat. 
Ook in de kerk groeiden de meningsverschillen. Elke kerkenraad en gemeente 
kent z’n rekkelijken en preciezen; ook hier in Grou-Jirnsum. Het is dan een 
lastige puzzel om er samen uit te komen en een verantwoorde lijn uit te 
zetten. De kerk van Grou is voorzichtig geweest. Volgens sommigen te 
voorzichtig. Tegelijkertijd zijn er hier wel besmettingen geweest, maar niet via 
de kerk. Dat is positief. Nu zal de vraag zijn hoe ook in onze gemeente het 
kerkelijk leven weer kan opbloeien. Belangrijk is hierbij denk ik dat we 
elkaars drijfveren honoreren en niet verdacht maken. De één voelt zich 
bijvoorbeeld meer verantwoordelijk voor het voorkomen van besmettingen 
en de ander wil bijvoorbeeld wat inspireert niet verloren laten gaan. 
Ergens zullen we elkaar moeten kunnen vinden met respect voor ieders inzet. 
Laat het er in de kerk in dit opzicht anders, opener en liefdevoller toegaan dan 
op veel andere plekken… 
 
De kerkdienst 
De kerkdienst was een poos alleen met geluid en soms ook met beeld te 
volgen. Er werden ook andere vormen uitgeprobeerd (de video-overwegingen 
van ds. Nummerdor; de zoekerfilmpjes van ondergetekende; de 
avondgebeden in de 40-dagentijd). De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de 
kerkdiensten zoals wij die kennen slechts voor een handjevol mensen 
kennelijk in een behoefte voorzien. Online vieringen werden doorgaans meer 
bezocht dan normaal gesproken de kerkdienst. Velen keken naar de diensten 
via Omrop Fryslân. 
Wat betekent dit voor de toekomst van de erediensten? Moet er niet een 
grotere diversiteit aan vieringen komen, die een breder publiek bedient? 
Het zijn ingewikkelde vragen, waar niet zomaar een antwoord op is, maar die 
wel op het bordje van de gemeente en de kerkenraad komen te liggen. 
We gaan een spannende tijd tegemoet en voor een nieuwe predikant/e liggen 
er heel wat uitdagingen. 
Maar eerst: een goede zomertijd gewenst! 

ds. Helmer le Cointre, ambulant predikant  
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De uitkomst van de gemeentescan nogmaals 

In het vorige nummer van Tsjerkelûden schreef ik dat de deelname aan de 

gemeentescan teleurstellend gering was. Dit blijkt nu toch niet helemaal juist. De 

afgelopen weken kwamen onverwacht nog 33 formulieren boven water van 

mensen die de moeite hadden genomen de gemeentescan in te vullen. 

Dit betekent dat niet 24, maar 48 mensen de scan volledig hebben ingevuld. 

Negen mensen vulden de scan niet of onvolledig in, zodat die resultaten niet 

meegenomen konden worden. Wel zijn hun opmerkingen meegenomen. 

Hieronder een herziene weergave van de uitkomsten van de gemeentescan. 

1. Deelname, betrokkenheid en ‘eigenaarschap’ 

De deelname is dus aanzienlijk beter geweest dan aanvankelijk leek. Met bijna 

10% van de gemeenteleden die deelnamen is deze scan dus redelijke 

representatief. 

Wat onmiddellijk opvalt is (nog steeds) de totale afwezigheid van de 

twintigers in de respons en (dat is nieuw) de duidelijke ondervertegen-

woordiging van de groep tussen 46 en 55 jaar. 

De grootste deelname zat in de groep vitale ouderen (66-75 jaar): 35% van 

het geheel, terwijl zij slechts 18% van de gemeente omvatten. Tachtig (80!) 

procent van de reacties op de gemeentescan komt van de groep 

gemeenteleden van 56 jaar en ouder. 

De conclusie blijft dus dat de groep vitale ouderen in de gemeente zich het 

meest betrokken voelt en zich het meest beschouwt als ‘eigenaar’ van dit 

proces en de twintigers en ook de groep tussen 45-55 daarentegen het minst.  

Hieronder een vergelijking van de deelname aan de gemeentescan en de 

leeftijdsopbouw van de gemeente. Eerst in absolute getallen en vervolgens in 

procenten weergegeven.  
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Deelname aan gemeentescan per leeftijdsgroep  
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In procenten uitgedrukt: 
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Jeugd en jongeren 

In zijn algemeenheid roepen deze cijfers de vraag op: hoe gaan kerkenraad en 

gemeente om met het gegeven dat de leeftijdsopbouw wijst op een behoorlijke 

vergrijzing van het ledenbestand (zoals dat ook landelijk het geval is) en met 

de indicatie dat de jongere generatie zichzelf ook niet of veel minder 

beschouwt als deel van de kerk, laat staan als ‘mede-eigenaar’ van een 

beroepingsproces. Vanuit de gemeente klinkt in de gemeentescan dan ook de 

roep om aandacht voor en verbinding met de jongere generatie. 

 

De inhoud 

Nu naar de inhoud van de uitkomst. Hoe beoordelen gemeenteleden hun eigen 

kerk op de zeven kenmerken van een gezonde gemeente (zie de toelichting bij 

de gemeentescan die iedereen thuis heeft gekregen)? 

Hieronder de scores van deelnemende gemeenteleden. In elke kolom zie je 

hoeveel mensen een bepaalde score hebben ingevuld. In de kolom Totaal zijn 

de totalen per score bij elkaar opgeteld en in de kolom gemiddeld zie je de 

gemiddelde score voor dit kenmerk. 

 

 

Wat betekent dit? 

Bloeifactoren 

De naar buiten gerichte blik en ook zich tot een paar taken beperken en 

die goed doen worden onder deelnemende gemeenteleden als duidelijk 

aanwezig gezien (gemiddeld 4,9 en 4,7). Ook het bezield zijn door geloof, de 

veranderbereidheid, en het ruimte scheppen voor iedereen worden 
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1. Bezield door geloof 1 3 19 2 23 2 199 4,1 

2. Naar buiten gerichte blik   1 3 16 24 7 237 4,9 

3. Zoeken naar wat God wil 2 5 14 15 4   134 2,8 

4. Kosten van verandering  

 en groei onder ogen willen zien 3 3 8 19 15 3 202 4,2 

5. Functioneren als gemeenschap 3 6 9 13 7 2 141 2,9 

6. Ruimte scheppen voor iedereen 1 6 11 11 15 7 207 4,3 

7. Zich beperken tot een paar taken  

 en die goed doen     8 20 18 5 224 4,7 
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positief beoordeeld (iets boven de 4 gemiddeld). Op deze punten kun je 

zeggen dat de focus op kerk-zijn in en met het dorp breed gedragen en 

gewaardeerd wordt door deelnemende gemeenteleden. Wel wordt opgemerkt 

dat de kerkenraad zijn best zou moeten doen om het draagvlak te verbreden: 

‘niet steeds dezelfde mensen op de voorgrond’; ‘betrek meer mensen erbij’. 

Voor het gemeenteleven wil dit zeggen dat men voort wil en kan op de 

ingeslagen weg naar (nog meer) verbinding met het dorp en dorpsgenoten, 

of men zich nu ‘gelovig’ noemt of niet. 

Voor een nieuwe predikant(e) betekent dit dat hij of zij affiniteit zal moeten 

hebben met het kerk-in-het-dorp zijn en ook op dat vlak zich verbindend 

zal moeten kunnen opstellen. 

 

Groeikansen 

Uit deze gecompleteerde gemeentescan komen duidelijk twee punten naar 

voren die als verbeterpunten worden aangemerkt: ‘zoeken naar wat God 

wil’ (gemiddeld 2,8=enigszins aanwezig) en het functioneren als 

gemeenschap (gemiddeld 2,9). 

Overigens valt ook de vrij grote spreiding op bij punten als ‘gemeenschap’, 

maar ook bij ‘ruimte scheppen voor iedereen’. 

Dit roept de vraag op waar hem dat verschil in beleving in zit. In het verlengde 

hiervan ligt de roep om ‘verbinding’, pastoraat en gemeenteopbouw, die 

vanuit de gemeente sterk naar voren komt. 

Voor het gemeenteleven betekent dit dat men wil investeren in onderlinge 

verbondenheid en contact: niet iedereen heeft het gevoel ‘erbij te horen’ en 

dat geldt in het bijzonder voor de jongere generatie en de groep 45-55. 

Voor een nieuwe predikant(e) betekent dit dat hij of zij zich zal moeten 

inzetten voor gemeenschapsopbouw en verbinding, niet alleen met het 

dorp, maar ook onder de groep mensen die zich tot de kerk rekenen. 

Speciale inzet voor de jongere generatie wordt gevraagd.  

 

Samengevat 

De focus op kerk zijn in en met het dorp wordt door deelnemende 

gemeenteleden breed gedragen en gewaardeerd. Aan de onderlinge 

samenhang en verbondenheid (thuisgevoel) binnen de gemeente zelf willen 

deelnemende gemeenteleden graag werken. Vooral de jongere generaties 

vragen daarbij aandacht en inzet, volgens deelnemende gemeenteleden. Ook 

het stimuleren van deelname vanuit de gemeente en de inzet van gaven wordt 

hierbij genoemd (verbreding). 

Inspiratie, de versterking en verdieping van het geloof tenslotte worden 

vanuit de gemeente als verlangen benoemd. 
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Samenvatting aanvullende vragen gemeenteleden herzien 

A. Als gemeente wil men werken aan: 

1. Gemeenschapsvorming staat bij de gemeenteleden bovenaan (10x 

genoemd). Hierbij worden genoemd: gemeenschapszin (3), verbinden, ook 

van de generaties onderling (3), het verbreden van betrokkenheid (kleine 

dragende groep uitbreiden) (1). Er zijn mensen die vinden dat er meer 

aandacht moet komen voor de gemeente zelf en minder voor ‘buiten’ (1). Ook 

het ‘ruimte bieden aan diversiteit’ (1) kun je zien als iets dat met de kwaliteit 

van het gemeenteleven te maken heeft.  

 

2. Pastoraat is een goede tweede (7). Daarmee verwant: omkijken naar elkaar 

(1), geheeld dagelijks leven voor jong en oud (1) en speciaal genoemd hierbij: 

aandacht voor kinderen (2).  

 

3. De verbondenheid van kerk en dorp wordt ook vaak genoemd (7x). 

Activiteiten voor ieder, lid of niet (bijv. vespers) (1); samenwerking met dorp 

(Om ’e toer) (1); betrokkenheid alle dorpelingen (1); er is meer gemeenschap 

dan kerk alleen/kerk in de maatschappij (2). Nog meer naar buiten toe keren 

is een wens van redelijk veel respondenten. 

 

4. Zaken die te maken hebben met geloofsvorming worden ook genoemd: 

leren van elkaar (1); herstellen balans vorm-inhoud (1); theologische 

verdieping (spreker, thema) (1); zingeving (1) Bijbel vertalen naar nu (1). Bij 

richten op groei (1) is niet duidelijk of hier kwantitatieve groei bedoeld wordt 

of (ook) kwalitatieve groei in geloof.  

 

5. Dan zijn er nog een paar andere zaken die genoemd worden, zoals: de 

schwung, inspiratie en sfeer in de gemeente (3) en in de kerkdiensten (1), 

goede communicatie (3) en een goed zittend interieur van de kerk (1). Ook 

wordt genoemd dat de gemeente te veel wil en dat dit niet goed gaat (1). 

 

 

B. Wat de nieuwe predikant(e) vooral moet komen brengen: 

1. Verbinding is het woord dat het meest genoemd wordt (15x). Soms wordt 

hier wat meer inhoud aan gegeven door erbij te vermelden: tussen jong en 

oud of traditioneel en modern (1). 
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2. Contact kunnen maken. Aandacht en gevoel hebben voor kinderen en 

jeugd wordt tamelijk veel expliciet genoemd (9). Maar ook ouderen (5) en 

‘geïnteresseerde aanhangenden’ (1) worden genoemd. 

 

3. Wat betreft de persoonskenmerken springt bezielend of inspirerend (12) 

in het oog. Vernieuwend, creatief vindt men ook belangrijk (8). Ook 

sociaal/meelevend (6), humor en opgewektheid (5); vlot/toegankelijk 

(5); actief (4), pastoraal en luisterend (4) worden belangrijk gevonden.  

Verder worden genoemd: warm (1), echt (1), structuur gevend (1). Enkelen 

geven aan de voorkeur te hebben voor een vrouw (2) of voor een jong iemand 

met gezin (2). 

 

4. Wat betreft de theologische kwaliteiten of ‘ligging’ worden genoemd: 

vernieuwend (8), gelovig (3), vanuit eigen innerlijke beleving prekend (3), 

breed georiënteerd (1), preken dichtbij mensen/dagelijks leven (4), 

oecumenisch (1), vrijzinnig (1), inhoud (1), niet zweverig. 

 

5. Dan zijn er nog mensen die aandacht vragen voor de verbinding met de 

leefomgeving. 

Hierbij worden genoemd: actief in het dorp (1), samenwerkend met 

netwerken (1), Frysk. 

 

ds. Helmer le Cointre 
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tekst: Angelus Silesius/ Johannes Scheffer 
vertaling: Bertus ten Doeschot en Rob van der Hoeden 

 

  

HET ENE IS IN HET ANDERE 

Ik leef niet buiten God en God niet buiten mij: 

ik ben zijn licht en luister, hij is mijn bloemenwei. 
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Wel en wee 
in de afgelopen periode 

 
Weer boeketten uit de kerkdiensten als groet en bemoediging 
Na een lange tijd mochten we 25 april weer beginnen met het zondagse 
boeket. Helaas konden nog geen gemeenteleden bij de diensten aanwezig zijn, 
maar waren die live te beluisteren en in de namiddag te volgen via de 
opnames door Walter Miedema gemaakt. Het boeket werd na de dienst door 
de dienstdoende ouderling bij de hieronder genoemde gemeenteleden 
gebracht als ondersteuning en meeleven. 
 
 25 april Carl Visser, gebracht door onze koster Tjitske 
 2 mei naar het oorlogsmonument, voor hen die voor onze vrijheid 

hebben gestreden 
 9 mei Anne en Bettie Westra De Waring 8 
 16 mei Jannie Nanninga De Tsjotter 13 
 23 mei Jelmer en Wietske Hoekstra Setangel 10 
 30 mei Diny van Amerongen Hoxma 31 
 5 juni Annie Spithost Parkleane 10 
 

 
Verjaardagen 
 4 april dhr. J. de Boer Gravinnewei 15, Jirnsum 
 9 april mw. K. Fokkema-Wijbenga De Boldert 21 
 12 april mw. C.C.A. Meyer-van Straten De Karper 12 
 17 april mw. N. Breimer-Posthuma It Skûtsje 49 
 18 april mw. B. de Haan-Woudstra Kievitstraat 60 
 19 april dhr. J. Breimer It Skûtsje 49 
 19 april mw. A. Postma-Hoekstra De Waring 19 
 20 april dhr. T. Rooks Kievitstraat 56 
 20 april dhr. H. de Jong De Pluut 11 
 24 april dhr. A. de Haan Kievitstraat 60 
 27 april mw. S.B. Krol-Wester H. Dunantlaan 132, Groningen 
 30 april mw. F. Hania-Pelsma Oostergoostraat 51A  
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 4 mei mw. T. Duiker-Boerke  Kerkstraat 24 
 10 mei dhr. S.H. Veenstra Tjallinga 9 
 12 mei dhr. W. Knossen Hoxma 30 
 12 mei mw. M. Hoeksma-Woudstra Mr. P.J. Troelstrawei 36 
 17 mei dhr. H. Postma De Tichtset 1 
 24 mei dhr. A.R. Westra De Waring 8 
 2 juni mw. W. Hoekstra-Cnossen  De Setangel 10 
 3 juni dhr. J. Hoekstra De Setangel 10 
 4 juni mw. A. Breeuwsma-van Dijk Gruttostraat 10 
 5 juni mw. J.V. Spithorst-Ridderikshof Parkleane 10 
 16 juni  mw. B. van der Meulen-Postma De Skou 10 
 16 juni  dhr. B. Greijdanus Súdfinne 22 
 21 juni mw. A.H. Inberg Friesmastrjitte 11 
 24 juni mw. S. Mein-Porte De Vlet 8 
 25 juni dhr. J. Beintema Lyts Blijema 33 
 29 juni dhr. H. Hornstra Moedt It Skûtsje 24 
 

Geboren 
Bij Susanna Scholten en Egbert Schouwstra en dochterje Eelkje (De Kûpe 20, 
9001 MC Grou) is op 12 juni jongstleden een zoon geboren. Hij heet: Sybren 
David en zijn roepnaam is Sven. Hoewel Sven iets eerder geboren werd dan 
verwacht, maken moeder en zoon het uitstekend. 
Ook vanaf deze plek van harte gelukgewenst en veel zegen op jullie levenspad 
als ouders en kind. 
 

Huwelijksjubilea  
dhr. en mevr. A. en B. de Haan-Woudstra, Kievitstraat 60, 6 mei, 55 jaar 
dhr. en mevr. E. en A. Bergsma-Moolhuizen, Kievitstraat 68, 26 mei, 45 jaar  
Namens de gemeente alsnog onze hartelijke felicitaties voor de bruidsparen, 
en we hopen dat elk toch een mooie bijzondere dag heeft gehad, ondanks dat 
er nog beperkingen waren in verband met het coronavirus. 
 

Verhuisd 
dhr. en mevr. A. en B. de Haan-Woudstra, van Wytgaard naar Kievitstraat 60, 
9001 EP Grou  
dhr. en mevr. A. en S. Hoekstra-Hiemstra, van Zevenhuizen (Gr) naar 
De Fûke 32, 9001 NH Grou 
mevr. T. van Lievenoogen, van Nunspeet naar Kerkstraat 2, 9001 AA Grou 
dhr. T. Miedema, van Ekemahof 33 naar de Vlet 60, 9001 HX Grou  
mw. A.R. Hendriks, van Skaverij 3 naar De Foarplecht 4, 9001 JK Grou  
dhr. en mevr. J. en J. Nagtegaal-van Egmond, van Kerkstraat 2 naar 
Wergeasterdyk 58 c, 8941 ZX Leeuwarden  
 

Samenstelling Henny Reitsma  
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Even voorstellen: de nieuwe koster 

Op 1 april ben ik officieel begonnen met deze baan op 111 km afstand vanaf 

Nunspeet. Dat betekende: zoveel mogelijk werkzaamheden rond de zondag-

ochtend plannen, om het een beetje efficiënt te houden. Op 17 mei ben ik naar 

Kerkstraat 2 verhuisd. Inmiddels zijn de meeste dozen wel uitgepakt, en dan 

blijkt dat ‘schattige huisje’ toch ook nog heel veel ruimte te bieden. Dat had ik 

bij de eerste rondgang in maart echt anders ingeschat. De achtertuin is met 

vereende krachten aangepakt, over de perenboom heb ik al heel wat verhalen 

gehoord, het is een gezellig buurtje en ik voel me hier al aardig thuis.  

Maar het is wel een grote omschakeling – en een heel ander leven. Ik ben 

namelijk ruim dertig jaar beroepschauffeur geweest, waarvan de laatste 

dertien jaar voornamelijk op een betonmixer. Heel veel uitzendwerk, soms 

ook langere tijd voornamelijk bij één firma, maar dan ook weer bij meerdere 

vestigingen van zo'n concern. Het wordt wel eens wat denigrerend ‘Rondje om 

de kerk’ genoemd, omdat je niet veel kilometers maakt, maar je ziet wel heel 

veel van Nederland. Grote infra-projecten, een aanbouwtje op een woonerf, 

mestkelders bij boeren, en monumentale panden die een nieuwe functie 

krijgen als appartementencomplex of school. En vaak manoeuvreren op de 

vierkante centimeter. Dat trekt me meer dan lange einden rijden. Nederland is 

best wel mooi, daar was ik me ook vóór corona al van bewust.  

 

Nu doe ik dat rondje om de kerk dus met de grasmaaier en de kruiwagen. Met 

de auto kan ik niet eens bij huis komen. Sterker nog, auto’s hoor je hier niet 

eens. Een heel aparte gewaarwording: het lijkt wel vakantie. Met de nadruk op 

LIJKT, want er moet best wel wat gebeuren, maar ik kan voor een groot 

gedeelte mijn werkuren vrij indelen. Die vrijheid is een groot goed, maar 18 

betaalde uren is nét te krap om rond te komen.  
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Op termijn wil ik daarom wel graag weer een dag in de week gaan rijden, dat 

heb ik immers altijd met veel plezier gedaan. Na dertig jaar in de overuren 

wilde ik dat een paar jaar geleden wel wat gaan minderen. Zelfs met  vier 

dagen in de week kom je ook nog vaak royaal boven de veertig uur. En hoe 

leuk het allemaal ook is/was: op een bepaald moment geeft je lichaam aan dat 

voldoende rust geen luxe, maar een noodzaak begint te worden. De wekker 

hoeft nu niet langer op ‘iets dat met een 4:.. begint.’  

 

Sinds januari mag ik elke maand een fotoreportage aanleveren voor TRUCKS, 

Magazine over Vrouwen in het Transport. Zo blijf ik ook een beetje betrokken 

bij het chauffeurswereldje. 

 

Ik was al langere tijd op zoek 

naar een baan die het me 

mogelijk zou maken om terug te 

verhuizen naar Fryslân. Al negen 

jaar heb ik een lieve LAT-vriend 

in Workum. De reisafstand is 

nu met meer dan de helft 

ingekort, voor beide kanten 

prettig. Mijn moeder woont nog 

steeds in Heerenveen, in het huis 

waar we in 1976 zijn komen wonen, na zeven jaar in de Randstad. De eerste 

vier jaar woonde ik op ’t Eiland in Sneek. 

 

Na de middelbare school heb ik de lerarenopleiding Engels en Duits gedaan en 

daarna ook zes weken voor de klas gestaan, vervanging i.v.m. zwangerschaps-

verlof. Onderwijsbanen waren schaars in die tijd, maar ik kon wel als data-

typiste op kantoor komen bij Schaper's Lijndiensten en Verhuisbedrijf in 

Heerenveen. Van het één kwam het ander. Zo ik ben letterlijk het transport in 

gerold. Begonnen op een VW Transporter bestelauto, groot rijbewijs gehaald, 

zeven jaar voor de Nederlandse Pakketdienst gereden, daarna nog zeven jaar 

voor Sikkens de Verfgrossier. 

 

Dat werk hield op. Mijn huwelijk hield na twintig jaar geen stand. Ik verhuisde 

naar de Veluwe en kon ik via diverse uitzendbureaus overal in het land op de 

betonmixer terecht. Korte samenvatting: daarna werd het leven niet makke-

lijker, maar wel gezelliger. Mijn dochter Demelza is inmiddels 30, woont in 

Dronten en werkt van huis uit voor DHL Express. 
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In 2012 kwam ik op het Truckstar 

Festival in gesprek met oud-NPD-

collega Fokke, die daar op het 

oldtimerterrein met z’n TT Ford 

truckje stond. Na 16 jaar moesten 

we nodig even bijpraten... en we 

praten nog steeds. Samen hebben 

we in de afgelopen jaren aan heel 

wat oldtimerevenementen mee-

gedaan, soms een weekend weg, 

soms een tourrit van een dag. En hij 

vindt het leuk dat ik met dat oude 

spul kan en wil rijden. Weekendjes 

weg met het tot campertje omgebouwde D-Fordje van 1970 zal nu wel wat 

lastiger worden, maar dat zien we na corona wel weer. Ook een koster schijnt 

recht te hebben op een paar vrije zondagen per jaar. 

 

Vorig jaar heb ik via de vakbond een omscholingstraject gedaan. Eigenlijk heb 

ik veel te veel interesses, maar om bij alles wat ik leuk vind een passende 

– betaalde – baan te vinden, dat viel nog niet mee. Totdat Fokke me in januari 

attendeerde op deze vacature. Er werd bij vermeld dat men het op prijs zou 

stellen, als de nieuwe koster in de dienstwoning zou willen komen wonen. 

Zolang je gezond van lijf en leden bent, is het een fenomenaal mooi plekje. 

Dus: JA GRAAG! Dit werk is iets totaal anders dan wat ik ‘altijd’ gedaan heb, 

maar ik kon wel het hele wensenlijstje afvinken: een prachtig oud gebouw, 

werken in de buitenlucht, werken met mensen, eigen tijdsindeling, gastvrouw, 

live muziek... Om Loesje even vrijelijk te citeren: Het leven is een feestje, als je 

zelf de vlag mag uitsteken! Dát gaat nog even duren, i.v.m. de verbouwing van 

de toren, maar de overige taken komen er nu wel stukje bij beetje bij. Van 

opgenomen erediensten naar voorlopig maximaal dertig gasten, in het Lokaal 

wordt weer door de voltallige kerkenraad op 1,5 m vergaderd en in de kerk-

tuin hoef ik me ook nog niet te vervelen.  

 

In mijn vrije tijd lees ik graag, en ik hoop de handwerkhobby weer op te 

pakken. Datzelfde geldt ook voor de tenorsax. Ik was 25 jaar korpsmuzikant, 

bij de Harmonie in Heerenveen en Nunspeet, en daartussen bij de fanfare in 

Onna (bij Steenwijk). De laatste vijf jaar was het niet meer met werk te 

combineren, maar die ‘smoes’ heb ik niet meer. Dus daar wil ik nu ook mee 

aan de slag om het oude amateurniveau weer te halen.  
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Ik hoop dit werk nog jaren te 

mogen doen, zoveel mogelijk 

tot ieders tevredenheid. Dat 

zal nooit 100% slagen, maar 

ik doe mijn best. De Sint 

Piter is een kerk voor ALLE 

mensen die in Grou wonen 

en/of er te gast zijn. Daar wil 

ik graag mijn steentje aan 

bijdragen.  

 

Van huis uit ben ik (vrijzinnig) Hervormd opgevoed. Mijn jong overleden 

vader was van roomse huize. In mijn jeugd waren er kloostertantes in vele 

varianten en mijn Deense oma (van hetzelfde bouwjaar als mijn huisje!) is 

haar hele leven betrokken gebleven bij de (Lutherse) Sømandskirken in 

Rotterdam.  

 

 

 

Onderzoek alles en behoud het goede....  

 

Met hartelijke groeten, 

Tjitske van Lievenoogen 

 

PS: Telefonisch ben ik niet altijd bereikbaar (zie adreslijst achter in 

Tsjerkelûden), maar mailen en appen kan altijd. Die berichten worden z.s.m. 

beantwoord.  



24 

Interview 

 

met Marieke Meinderts 

 

Hoe kwam u in aanraking met onze gemeente? 

Alweer 13 jaar geleden ben ik in Grou komen wonen. Toentertijd was er in 

Grou nog een Gereformeerde kerk en een Hervormde gemeente, maar er 

werden al wel gezamenlijk diensten gehouden. We hebben na onze verhuizing 

het eerste telefoonnummer gebeld dat we op internet tegenkwamen om ons in 

te schrijven. Dit bleek het nummer van Thijs de Jong te zijn en dus werden we 

ingeschreven bij de Gereformeerde kerk. Hiervoor woonden we in Leek en 

zaten we bij een Samen-op-weggemeente nadat ik uit de Katholieke kerk 

kwam en Alle uit de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk. Mijn zus Ûlkje woonde 

ook in Grou en verzorgde de kinderkerk in de Sint Piterkerk, dus ik had al een 

lijntje met de gemeente. En net voordat ik verhuisde naar Grou werd ik door 

Ûlkje gestrikt om één van de drie koningen te spelen in de Kerstwandeling die 

door de kinderkerk werd georganiseerd 

dat jaar. Voor mij volledig uit mijn 

comfortzone om verkleed en geschminkt 

een voorstelling te geven aan zoveel 

mensen en kinderen, maar ook een erg 

mooie manier om te zien hoe betrokken 

het dorp bij de kerk en vice versa is.  

 

Wat is uw favoriete bijbelverhaal? 

Een lastige vraag en ik heb lang zitten denken over wat mijn favoriete 

bijbelverhaal is, maar ik kom er niet uit. Er staan zoveel mooie verhalen in de 

Bijbel. Zo vaak heb ik in de kerk gezeten en dan luisterde ik naar de preek en 

dan leek de tekst precies op mijn situatie of mijn zorgen of uitdagingen van 

toepassing. Het was vaak niet de lezing uit de Bijbel waar ik direct door werd 

geraakt. De teksten zijn van lang geleden en meestal neem ik niet de tijd om 

goed na te denken over wat hiermee gezegd wordt. Juist de uitleg tijdens de 

preek of in ieder geval een zienswijze van een predikant om over na te denken 

geven mij de inspiratie en weten mij vaak te raken. Dit moment van bezinning 

op de zondagochtend na alle drukte op de andere dagen vind ik een belangrijk 

moment voor mezelf. De bijbelverhalen en dan met name mooie spiritueel 

uitdagende preken zorgen bij mij voor reflectie en inspiratie.  

Wat is uw favoriete lied? 



25 

Ik ben niet een grote fan van het Liedboek, maar ik kan wel genieten als we 

met z’n allen uit volle borst samen zingen. Zeker ook als onze cantorij, 

meerstemmig, een nummer ten gehore brengt. Het is dan vooral de belevenis, 

denk ik, die mij raakt. Veel hedendaagse nummers weten mij te raken en dat 

komt omdat de tekst beter te begrijpen is ook al is het soms in een andere taal. 

Een prachtig voorbeeld vind ik het nummer Gabriellas sang.  

 

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

Het geloof is voor mij een hele zoektocht geweest en ik weet bijna zeker dat ik 

er ook nog niet ben. Door de omstandigheden in mijn leven heb ik vanuit 

verschillende perspectieven het geloof mee mogen maken. Met opgroeiende 

kinderen word ik nu ook steeds weer uitgedaagd om over het geloof na te 

denken en met Niels, Jurre en Thyrza in gesprek te blijven over wat zij zien en 

hoe zij het beleven, wat hun vragen zijn. Ds. Nummerdor heeft de afgelopen 

jaren mij zeer zeker geïnspireerd in het geloof. Doordat hij de juiste vragen 

wist op te werpen ben ik zelf kritischer gaan nadenken over het geloof en de 

wijze waarop ik dit beleef. Wederom een beetje uit mijn comfortzone ben ik 

geïnspireerd in mijn geloof.  

 

Wat spreekt u aan in onze gemeente? 

De gemeenteleden die omzien naar elkaar. We kunnen allemaal heel 

verschillend denken over hoe we de kerk inhoudelijk of misschien bestuurlijk 

moeten neerzetten maar uiteindelijk als het er echt op aan komt, staan we 

voor elkaar klaar. En niet alleen voor de eigen leden, maar voor de mensen om 

ons heen. Bij deze mensen wil ik graag horen.  

 

Wat mist u of zou u graag anders willen? 

Ik zou zo graag willen dat we meer mensen bij onze gemeente weten te 

betrekken en onze gemeente bij meer mensen. Van jong en oud. Bezinning, 

stilte, ontmoeting, omzien en verbinding zijn zo belangrijk om ook door te 

geven naar volgende generaties.  

 

Aan wie geeft u de pen door? 

Ik geef de pen door aan Thijs de Jong. Hij was het eerste gemeentelid in Grou-

Jirnsum waar ik contact mee had en hij heeft mij in die zin gekoppeld aan deze 

gemeente.   
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Bernelûden 
 

Dit is de dei... 

 

Sara en Simon folgje Jezus  
 
troch Foekje-Fleur Fink  
 
Sara en Simon belibje – mei harren grutte broer Daniël, 

heit en mem, pake en oare famylje – de ferhalen fan ‘Dit is 

de dei...’. Se folgje Jezus op syn reizen troch Palestina en op de besiten dy’t Er ôfleit. 

Soms binne Sara en Simon derby as Jezus minsken better makket. Of se hearre fan 

oaren oer Jezus.  

Sara en Simon binne op deselde dei berne, in twilling dus. Sara is de âldste en tige 

nijsgjirrich. Simon is de jongste, mar wol de grutste. Sara fynt Simon eins mar in 

wiisprater, want dy hat op alle fragen wol in antwurd. Simon fielt himsels, as Daniël net 

thús is, de grutte broer en neamt Sara ‘myn suske’. Dat makket Sara poer. “Mar ik bin 

lekker de âldste fan ús beiden!” ropt se dan.  

 

De synagoge yn Nazaret  

(Lukas 4,14-30)  

 

“Jezus komt yn Nazaret!”, rôp Daniël bliid.  

“Fan wa hasto dat heard?”, fregen Sara en Simon.  

“Ik wie juster noch yn Nazaret. Dêr hearde ik it fan Jezus syn heit.”  

Simon wie altyd bliid as Daniël wer thús wie. Syn grutte broer hie altyd wol 

wat te fertellen. Hy reizge as keapman troch Palestina om kamielen te keapjen 

en wer te ferkeapjen.  

Heit kaam der ek by stean en frege: “Wannear komt Jezus yn Nazaret?”  

“Dizze sabbat al!”, antwurde Daniël, “en ik gean derhinne.”  

Simon seach fan heit nei syn grutte broer. Se wiene hást like grut. Simon syn 

eagen glommen doe’t er frege: “Mei ik mei dy nei Nazaret, Daniël?”  

Daniël seach heit oan en sei: “It mei fan my!”  

De oare moarns betiid giene Simon en Daniël tegearre op wei nei Nazaret.  

 

De sinne wie al hast ûnder doe’t Simon en Daniël by de synagoge oankamen.  

“Kom gau mei,” sei Daniël, “it sil wol drok wêze.”  

Daniël pakte Simon by de hân en luts him mei de synagoge yn. Foaroan wie 

noch in plakje. Dêr koene se alles goed sjen.  
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“Sjoch,” sei Daniël, “de heit fan Jezus is der ek!”  

“Soe hy it moai fine dat Jezus hjir is?”, frege Simon. 

“Rekkenje mar!”, sei Daniël, “doe’t Jezus hjir noch yn Nazaret wenne, hat er yn 

’e synagoge leard om de boekrol te lêzen.”  

 

Nei’t elkenien in plakje fûn hie, kaam Jezus oerein. De minsken seagen 

allegearre nei Him. Wat soe Jezus sizze wolle?  

Hy pakte de boekrol en rôle dy iepen... It waard stil!  

Jezus lies:  

Ik bring jim goed nijs!  

God hat my stoerd.  

Ik kom foar de earmen,  

foar de blinen sil Ik it ljocht wêze  

en wa’t bang is, jou ik leafde.  

 

Hy rôle de boekrol wer op en gie sitten.  

It bleau mûsstil..., want de minsken ferwachten mear fan Him. Dêrom gie Jezus 

opnij stean en sei: “It is safier! Wat ik jim foarlêzen ha, sil no barre.”  

De minsken seagen inoar oan. Begriepen se Him wol goed?  

De man dy’t njonken Daniël en Simon siet, sei: “Is dat net de soan fan Joazef en 

Maria?” Daniël knikte.  

De man prate troch en sei: “Joazef wie oars mar in gewoane timmerman, mear 

net!” Simon skrok. Hy skode wat tichter tsjin Daniël oan. Miskien koene se mar 

better fuortgean. Aanst soe dy man noch mear oan Daniël freegje. De minsken 

begûnen allegearre trochinoar hinne te praten...  

Ien sei: “Hoe doart Er! Hy praat oer leafde, wylst Er mei ferkearde minsken 

omgiet.”  

In oarenien: “Hy yt sels mei harren.”  

De man dy’t njonken Simon en Daniël sitten hie, sei: “Koartlyn seach ik dat Er 

mei in tolgarder stie te praten. Jim witte wol, dy man dy’t ús altyd te folle jild 

ôffreget.”  

“Stjoer Him fuort!”, rôp de man njonken him.  

De minsken wiene poerlilk. Nimmen woe it goede nijs fan Jezus hearre.  

Doe draaide Jezus him om en sei: “Gjin profeet is wolkom yn it plak dêr’t syn 

famylje wennet. Dus ik ek net!”  

Daniël en Simon slûpten tusken de minsken troch, de synagoge út. Sûnder wat 

te sizzen rûnen se nei bûten ta. Se skammen har foar de minsken yn Nazaret. 
  

Mei tastimming oernommen fan http://www.foekjefleurfink.nl/verhalen.php  
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Van de diaconie 
 

Collecterooster 

 
In coronatijd ontvangt de diaconie uw gaven graag op rekening 
NL66 RABO 0356 2178 84 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Grou-Jinsum. 
 
4 juli – Actie Vakantietas (Kerk in Actie) 

Actie Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen. Je zult maar elke 

zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld 

hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een 

vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een 

ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt 

een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in 

hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in 

Actie kinderen in armoede helpt. 

 

11 juli – Werelddiaconaat Kameroen (Kerk in Actie) 

Samen werken aan een stabiele toekomst. In het noorden van Kameroen 

kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het 

regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar 

geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in 

Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst 

meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt 

zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd 

een vreedzame samenleving. 

 

18 juli - Tûmba Leeuwarden (pba) 

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

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.  
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25 juli – Markol (schippersdienst) 

Stichting Gehandicapten Watersport Grou stelt zich ten doel het, zonder 

winstoogmerk, bevorderen van watersportgebonden recreatie in Friesland 

voor mensen met een beperking. Om deze doelstelling te realiseren heeft het 

bestuur in 2007 het schip de Markol in de vaart genomen waarmee mensen 

met een beperking in de gelegenheid gesteld worden watersport gebonden 

activiteiten te ontplooien. Instellingen, scholen, stichtingen of 

belangenverenigingen voor mensen met een beperking kunnen de Markol 

voor één of meerdaagse tochten huren. 

 

1 augustus - Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers (IKW) te Drachten 

(pba) 

De Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers, die valt onder de Diaconie van de 

Protestantse Gemeente Drachten, helpt uitsluitend asielzoekers zonder 

verblijfsvergunning in Drachten en wijde omgeving. Uit heel Friesland weten 

mensen hen te vinden en krijgen ze financiële ondersteuning en begeleiding 

bij hun procedure. Uw bijdrage wordt gebruikt voor zaken die de asielzoekers 

ten goede komen (zoals bijv. leefgeld van 50 euro per persoon per maand en 

vergoeding van medische kosten waarvoor mensen niet verzekerd zijn. 

Daarnaast ook reiskosten naar advocaat, rechtszaak of bezoek aan de GGZ. 

 

8 augustus - Stichting De Oase Dokkum (pba) 

Stichting De Oase Dokkum ondersteunt de terminale zorg in instellingen en 

thuiszorg in Noordoost Friesland. Middels het Oasefonds wordt de kwaliteit 

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

scholing van professionals en vrijwilligers en het creëren van een huiselijke 

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

opleidingskosten van personeel en vrijwilligers.  

 

15 augustus – Pakistan (Kerk in Actie) 

Christenen staan sterker in hun geloof. In het islamitische Pakistan heb je het 

als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, 

gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel 

christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel 

van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen 

staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend 

mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren! 
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22 augustus – Nederlands Bijbelgenootschap  

Help mee de Bijbel door te geven. Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt al 

meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en 

buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods 

boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg 

verlicht. Dit werk kunnen we alleen doen dankzij de steun van leden, 

donateurs en kerken. Helpt u ook mee? 

 

29 augustus - 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 september – Ghana (Kerk in Actie) 

Een sterke kerk op een kwetsbare plek. Veel jongeren in het arme noorden 

van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. 

De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van 

jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun 

eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, 

zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen 

lezen en schrijven, en leidt ze voorgangers op. 

 

12 september – Kliederkerk (missionair werk Kerk in Actie) 

Jong en oud ontdekken de kliederkerk. De kliederkerk is inmiddels een begrip. 

Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 'gekliederd': op een creatieve manier 

bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker 

en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen 

met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk (weer) in aanraking met de 

Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de 

kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde. 
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Adressen 

Predikant / pastoraal contact helmerlecointre@gmail.com 

ds. Helmer le Cointre (ambulant) tel. 058 267 58 25 

Voorzitter kerkenraad kerkenraad@sintpiterkerk.nl 
 
Scriba kerkenraad p/a Prot. Gem. Grou-Jirnsum  Postbus 19, 9000 AA Grou 
Rutger Popkema-van Bolhuis  scriba@sintpiterkerk.nl 
 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 
Henk Methorst (tel. 0566 62 42 34) henk.methorst@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, Kievitstraat 68 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 
Tjitske van Lievenoogen tel. 06 1072 7536 

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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