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Kerkdiensten 
 
Door de geldende coronamaatregelen vinden de kerkdiensten in aangepaste 
vorm plaats. Zo zijn er voorlopig geen kinderdiensten, vervalt het gezamenlijk 
koffiedrinken na de dienst en mag er ook niet gezongen worden.  
Tot 1 juli kunnen maximaal dertig personen aan de diensten deelnemen, na 1 
juli maximaal veertig (gezien de verplichte 1,5 meter afstand).  
Aanmelden kan telefonisch op de zaterdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur 
bij Eddy van der Noord, 06 5498 3002. Na 11.00 uur zijn eventuele 
overgebleven plaatsen alsnog te reserveren op www.sintpiterkerk.nl. 
Zie ook het Gebruikersplan Sint Piterkerk, dat te vinden is op de website. 
 
 

Zondag 28 juni 
2e zondag van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
ds. D. Posthuma, Burgum 
organist Carl Visser 
 

Zondag 5 juli 
3e zondag van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
drs. G. de Haan, Oosterzee  
organist Carl Visser 
 

Zondag 12 juli 
4e zondag van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
ds. R. Praamsma, Tjalleberd 
organist Carl Visser 
 

Zondag 19 juli 
5e zondag van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 
 

Zondag 26 juli 
6e zondag van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
ds. R.E. Nummerdor 
organist nog niet bekend 

Zondag 2 augustus 
7e zondag van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
ds. R.E. Nummerdor 
organist nog niet bekend 
 

Zondag 9 augustus 
8e zondag van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
ds. J. Kamerling, Franeker 
organist nog niet bekend 
 

Zondag 16 augustus 
9e zondag van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 
 

Zondag 23 augustus 
10e zondag van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
ds. R.E. Nummerdor 
organist Carl Visser 
 

Zondag 30 augustus 
11e zondag van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
ds. C. Corporaal, Bolsward 
organist Carl Visser 
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Zondag 6 september 
12e zondag van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
ds. R.E. Nummerdor 
Afscheid ds. Nummerdor 
organist Carl Visser 
 

Zondag 13 september 
13e zondag van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
nog niet bekend 
organist Carl Visser 

Zondag 20 september 
14e zondag van de zomer (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
ds. J. van der Mark, Wolvega 
organist Carl Visser 
 
 
 
 
 
 

 

________ 
 

Uit de pastorie 
 

Beroep 
 
Via de nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat de streekgemeente De 

Slachsang een beroep op mij heeft uitgebracht. En dat ik dat enkele weken 

later heb aangenomen. 

In een eerder stadium had ik uiteraard de kerkenraad op de hoogte gebracht 

van het feit dat er een beroepingsprocedure gaande was. Het is denk ik goed 

om een stukje uit dat bericht ook aan u te laten lezen:  

 

‘… Ik besef dat dit zeer waarschijnlijk een onverwachte mededeling zal zijn. 

Het is immers zo dat het best goed gaat in Grou. In mijn beleving, tenminste. 

Het heeft dan ook niet zozeer met de gemeente hier te maken, maar veeleer 

met mijzelf: ik ben inmiddels 62 jaar. En heb al wat langer rondgelopen met de 

vraag of ik nog een overstap zou willen maken of niet. Zou ik tot mijn 

emeritaat hier blijven, dan zou ik hier 11,5 jaar als predikant hebben gestaan. 

Dat vind ik (te) lang. Niet vanwege deze gemeente, maar per definitie… Het 

heeft alles te maken met hoe ik zelf tegen het ambt van predikant aankijk en 

daaraan invulling geef. 

 

Als ik nog een nieuwe stap zou willen zetten, moest ik gezien mijn leeftijd 

natuurlijk niet te lang meer wachten. Eerlijk gezegd ging ik er niet van uit dat 

er zich een goede gelegenheid zou aandienen: naast mijn gevorderde leeftijd 

heb ik immers op zijn zachtst gezegd geen doorsnee profiel, als officieel 
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zenboeddhist. Als derde speelt mee dat een eventueel nieuwe gemeente in de 

directe omgeving van Nijkleaster zou moeten liggen. En als vierde dat men er 

geen probleem mee zou moeten hebben dat Trees en ik over zo’n anderhalf 

jaar naar Westerhûs zullen verhuizen. 

 

Een half jaar geleden kwam De Slachsang vacant. Ik ken het clubje daar 

inmiddels aardig goed: ik ga er regelmatig voor om 11.00 uur. Van het een 

kwam het ander. Alle bovengenoemde punten bleken geen enkel bezwaar te 

zijn, noch voor de beroepingscommissie, noch voor de kerkenraad. 

Het is voor mij vermoedelijk een unieke kans.’ 

 

Op het moment dat ik het bovenstaande schreef, was van een coronacrisis nog 

geen sprake. Toen die uitbrak, kwam de beroepingsprocedure een tijdje stil te 

liggen. Daarna is het op creatieve wijze weer opgepakt, met een beroep als 

resultaat. 

Ik ben er erg blij mee en had eerlijk gezegd niet meer verwacht nog eens 

opnieuw te kunnen beginnen. Toch is het dubbel, omdat ik mijn werk hier 

altijd met plezier heb gedaan en nog steeds doe.  

Ook in de reacties die ik in de afgelopen dagen van een aantal van u heb 

gekregen, mondeling of via app of mail, klinkt die dubbelheid door: ‘Heel 

jammer dat je vertrekt, maar we hebben er alle begrip voor.’ Ook daar ben ik 

blij mee.  

 

Op zondag 6 september zal het afscheid hier plaatsvinden en een week later 

de bevestiging daar (Boazum, Wiuwert, Britswert en Lytsewierrum). Hopelijk 

zal dat op een enigszins normale wijze kunnen gebeuren, tegen die tijd. Maar 

daarover valt in mijn beleving nu nog weinig zinnigs te zeggen. 

Eerst de zomervakantie maar! 

 
Reinier Nummerdor 
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Van de kerkenraad 
 

De kerkenraad deelt  graag met u wat er binnen onze kerk en gemeente is 

gebeurd of waarmee we bezig zijn. De afgelopen maanden stonden in een 

bijzonder kader door de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt.  
 

Belangrijk nieuws is natuurlijk dat onze predikant is beroepen door streek-

gemeente De Slachsang en dit beroep heeft aangenomen. In overleg met 

Reinier en De Slachsang is besloten om de afscheidsdienst van Grou/Jirnsum 

op 6 september te houden. U krijgt hier nog bericht over, aangezien de dienst 

hoogstwaarschijnlijk niet kan verlopen zoals we dat gewend zijn. Maar voor 

alles is een oplossing.  
Tevens hebben we nog twee speciale momenten in het verschiet: het afscheid 

van Bauke Ybema, omdat hij de kinderkerktijd achter zich zal laten, en het 

afscheid van Daniël van der Meulen als ouderling-kerkrentmeester. Beiden 

verdienen een mooi afscheid.  
 

Kerkdiensten 

De afgelopen periode konden we 

elke week kijken en luisteren naar 

de overdenking en orgelmuziek via 

onze website, www.sintpiterkerk.nl. 

Walter zorgde steeds voor de 

opnames. Iedere zondag verscheen 

Reinier in beeld, maar ook Carl, 

Anne Marije, Lolke, Ruurke, Tjeerd, 

Muriël en Sjirk kwamen op beeld 

voorbij. Wat fijn dat we dit met 

elkaar hebben weten neer te zetten. 

Bijgaande foto werd met Pasen in de kerk-appgroep gedeeld door Janke en 

geeft mooi weer hoe we onderling beelden uitwisselen om met elkaar in 

verbinding te blijven.  
Vanaf 14 juni zijn er weer kerkdiensten in de Sint Piterkerk, zij het met de 

nodige aanpassingen. De aantallen kerkgangers zullen nog beperkt zijn. De 

kerkenraad houdt in het oog hoe de diensten verlopen en hoe we langzaam 

weer meer reguliere gebruiken binnen de dienst kunnen invoeren. We willen 

hier zorgvuldig mee omgaan en geen overhaaste beslissingen nemen.  

De kerkdienst in de Sint Piterkerk is ook weer te volgen via de kerkomroep.  

Naast de dienst op zondagochtend zal Walter Miedema voorlopig de opnames 



7 

blijven verzorgen voor het digitale bezinningsmoment dat via onze website 

uitgezonden wordt.  
Eddy van der Noord en Klaas Vos blijven elke zaterdag de nieuwsbrieven 

rondbrengen bij een aantal gemeenteleden. Klaas Stelma zorgt, zoals 

gebruikelijk, voor de digitale verzending.  
 

Jeugd in onze gemeente 

De diaconie heeft in de tijd dat de schoolkinderen volledig thuis zaten contact 

gelegd met de scholen in Grou. Hier is gevraagd of er diaconale steun nodig is 

voor kinderen die door gebrek aan computer/laptop/tablet thuis geen 

schoolwerk kunnen maken. Daarnaast is ook aangegeven dat we als gemeente 

wel mensen kennen die kinderen willen helpen bij het doen van hun school-

werk thuis. Vanuit de scholen is zeer positief gereageerd, maar er is geen 

gebruik gemaakt van deze hulp.  

 

Pastoraat 

Het pastoraat heeft op een andere manier plaatsgevonden dan we gewend 

zijn. Veel meer telefonisch, via de post en natuurlijk hebben veel gemeente-

leden praktische hulp geboden aan gemeenteleden die dat nodig hadden. 

Sinds kort is het weer mogelijk om voorzichtig thuisbezoeken te brengen en 

dat gebeurt ook.  
 

Kerkrentmeesters 

De voormalige kosterswoning is in de afgelopen periode gerenoveerd en 

geschikt gemaakt voor huurders die tijdelijk woonruimte nodig hebben. 

Momenteel is de woning reeds tijdelijk verhuurd.  

Tevens is Eddy met een aantal gemeenteleden druk bezig geweest om de toren 

van de Sint Piterkerk op te ruimen. Via de 

kerkapp-groep werden verschillende 

spullen uit de toren aangeboden aan 

gemeenteleden. Hopelijk heeft de kribbe 

nog een mooie plaats gekregen tussen de 

schapen van Fokelien.  
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 

 
Boeketten als groet en bemoediging 
Omdat er in de afgelopen periode geen diensten in onze kerk zijn geweest, zijn 
er geen bloemen bezorgd bij gemeenteleden. Hopelijk kan dit weer verzorgd 
worden zodra het verantwoord is. 
 
Verjaardagen 
27 april mw. S.B. Krol-Wester H. Dunantlaan 20, Groningen 
30 april mw. F. Hania-Pelsma Oostergoostraat 51A 
 4 mei mw. T. Duiker-Boerke Kerkstraat 24 
 10 mei dhr. S.H. Veenstra Tjallinga 9 
 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 
 
Huwelijksjubilea 
 23 mei O. en H. Reitsma-Hoogsteen Sinia 15 45 jaar 
 29 mei N. en C. Gosman-de Jong J. Nieuwenhuisstr. 6E 50 jaar 
 20 juni E. en J. Pander-van der Veer Miniawier 3 40 jaar 
 
Namens de gemeente alsnog van harte gefeliciteerd. 
Hopelijk hebt u toch een mooie dag gehad ondanks het 
coronavirus. 
 
Verhuisd 
fam. Hijlkema-Bergsma: van Douwemastrjitte 86 naar 
Rijksweg 62, 9011 VE Jirnsum  

dhr. en mw. Nagtegaal: van De Fisker 25 naar Kerkstraat 2, 9001 AA Grou 

mw. G. Rusticus-de Boer: van Oostergoostraat 62 naar Jansoniusstraat 4 513, 
8934 BM Leeuwarden   
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Ingekomen 
mw. A.A. bij de Weg: van Groningen naar De Skeakels 26, 9001 NM Grou  
 
Overleden 
Op 27 april is overleden dhr. K. Winters, Oostergoostraat 64 
 

_________ 
 

Bernelûden 
 
Zomaar een verhaaltje uit het boekje met dierenverhalen Wij alleen van Toon 
Tellegen 
 
Op het feest van de kameel zat het vuurvliegje naast de aardworm. Het 

vuurvliegje glom en zei: ‘Weet je waar ik soms bang voor ben, aardworm?’ 

‘Nee’, zei de aardworm. 

‘Dat ik opeens niet meer aanga.’ 

‘O’, zei de aardworm. ‘Ik moet er niet aan denken dat ik opeens wel aanga.’ 

Ze keken elkaar verbaasd aan. Het was ook een raar gesprekje en lange tijd 

zeiden ze niets.  

Ten slotte vroeg het vuurvliegje: ‘Zou je niet één keer willen aangaan, 

aardworm, al is het maar met een heel klein glimpje licht?’ 

‘Nee,’ zei de aardworm. ‘Ik wou juist dat ik iets had waarmee ik alles kon 

uitdoen. Maar ja… hoe doe je iets uit?’ Hij wees naar de maan en zuchtte 

berustend. ‘En dan heb ik het nog niet eens over de zon,’ zei hij. 

‘Wat zijn wij verschillend, hè?’zei het vuurvliegje. 

‘Ja’, zei de aardworm. 

Daarna dansten zij. Het vuurvliegje gloeide zo zachtjes dat het vrijwel donker 

was om hem heen, terwijl de ogen van de aardworm glinsterden, ook al vond 

hij dat erg en deed hij ze telkens dicht. 

Het was een stille avond aan de rand van de woestijn. De kameel zat tevreden 

onder een rots zijn cadeaus te tellen. Een paar dieren stonden zwijgend nog 

wat taart te eten. Anderen waren in slaap gevallen. 

De aardworm en het vuurvliegje dansten urenlang.  

Maar toen de zon opkwam zei de aardworm: ‘Kom. Ik ga weer eens. Dag 

vuurvliegje.’ Hij verdween in de grond. 

‘Dag aardworm,’ zei het vuurvliegje. 

Toen vloog hij weg, in de richting van het bos. Vol bewondering keek hij naar 

de zon die in de verte boven de bomen hing.  
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Interview 
 

met Douwe Ybema  
 

Hoe kwam u in aanraking met onze gemeente? 

Elf jaar geleden zijn Janke en ik vanuit de Randstad naar Friesland verhuisd. 

We hadden in Haarlem een fijne kerk, waar we graag heen gingen en in ons 

nieuwe dorp Grou zochten we iets vergelijkbaars. De eerste zondag dat we 

hier woonden hebben we gelijk de Sint Piterkerk bezocht en hadden na de 

dienst leuk contact met andere ouders van jonge kinderen. Daar sprak ik met 

Thom en Ale. Als gezin zijn we toen blijven komen en hebben ons 

overgeschreven. Er was een crèche voor de allerjongsten.   

 

Wat is uw favoriete bijbelverhaal? 

De verloren zoon. Er zit veel in dat verhaal met een ruimhartige Vader. 

 

Wat is uw favoriete lied? 

Er zijn veel liederen mooi, helemaal nu met het nieuwe liedboek. Bijvoorbeeld 

liederen van Huub Oosterhuis zing ik graag, zoals Uit vuur en ijzer. Maar ook 

het lied Abba Vader is bij mij een favoriet. Omdat ik zelf graag muziek maak is 

het makkelijker om op basis van de melodie te kiezen. Zo vind ik het lied 

Morning has broken, dat nu ook in de Nederlandse vertaling in het liedboek 

staat prachtig om te spelen 

 

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

Mijn moeder, ze had een sterk geloof en is in veel dingen mijn voorbeeld. 

Zestien jaar geleden – terwijl ik een zeiltocht maakte – is ze plotseling tijdens 

een bruiloft overleden. Ze is nog altijd bij me. 

 

Wat spreekt u aan in onze gemeente? 

De tijd dat ik diaken was heeft mijn blik op het reilen en zeilen van de kerk 

verbreed en verdiept. We hebben toen nagedacht over de bindende elementen 

in de kerk. De stilte, de bezinning en de Mienskip. Het persoonlijk contact wat 

ik toen heb opgebouwd met verschillende mensen is me dierbaar. 
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Wat mist u of zou u graag anders willen? 

Een echte plek voor de jeugd. Nu – naast Maaike – ook Bauke naar de 

middelbare school gaat is er geen aansluiting of binding voor ons als gezin om 

vaak naar de Sint Piterkerk te gaan. Daarom kiezen we vaak op zondag op 

basis waar de kinderen zich voor uitspreken. Dat is vaak de Trinitaskerk in 

Heerenveen. 

 

Aan wie geeft u de pen door? 

Aan Jan Zetsema. Hij is veel actief geweest in de Sint Piterkerk en is op afstand 

nog betrokken. 
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Van de diaconie 
 
De diaconie van onze gemeente participeert in de stichting Stipe Grou. Deze 
heeft als enig doel om de in Grou werkzame ‘meitinkers’ optimaal te laten 
functioneren bij het activeren/ondersteunen van de vele hulpvragers.  
Onderstaand verslag van Stipe Grou over het werk in 2019 geeft een duidelijk 
beeld van de hulpverlening door de meitinkers. 
 
Namens de diaconie, Henk Feenstra 
 

Sociale ondersteuning door Stipe Grou  
 
Niet iedereen is in staat om op alle gebieden van het leven zelf de goede 
keuzes te maken en/of stappen te zetten. In de gemeente Leeuwarden is de 
stichting Amaryllis actief om daarbij te helpen. De doelstelling van Amaryllis is 
‘om kwetsbare inwoners van de gemeente Leeuwarden in staat te stellen 
om hun leven op een zinvolle manier te laten leven in verbinding met hun 
omgeving’.  
Daartoe heeft Amaryllis teams van sociaal werkers ingericht om in de wijken 
en dorpen van de gemeente uitvoering te geven aan het sociaal beleid. In Grou 
e.o. is het dorpenteam zuid actief. 
Het dorpenteam werkt volgens het principe: ‘een gezin, een plan, een sociaal 
werker’. Het team biedt laagdrempelige, eerstelijns ondersteuning aan 
bewoners die op een of meerdere leefgebieden in een situatie terechtkomen 
waar ze niet meer alleen uit kunnen komen. De sociaal werker (‘meitinker’ 
genoemd) stimuleert de zelfredzaamheid van de bewoner en zet in op 
samenwerking binnen het sociale netwerk. 
Als blijkt dat de meitinker niet alléén de ondersteuning kan leveren die voor 
de cliënt nodig is, dan wordt in overleg met de cliënt extra specialistische 
(tweedelijns) ondersteuning ingezet. 
 
Enkele kengetallen 
Ter indicatie van de omvang van de problematiek enkele cijfers uit de sociale 
index van de gemeente Leeuwarden: 

 48% van de huishoudens in Grou heeft een inkomen rond het sociaal 
minimum; 

 ruim 50% van de huishoudens in ons dorp besteedt meer dan de helft 
van het gezinsinkomen aan woonlasten; 

 15% van de huishoudens geeft aan niet – of nauwelijks – te kunnen 
rondkomen van het gezinsinkomen; 

 13% van de Grouster huishoudens doet jaarlijks met een hulpvraag 
een beroep op het dorpenteam. 
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Vaak financiële problematiek 
In de meeste gevallen lukt het de meitinker om samen met de cliënt een 
adequate aanpak te realiseren. In een deel van de gevallen speelt financiële 
problematiek echter een dermate grote rol dat de cliënt helemaal vast zit. Er 
kan dan een spiraal ontstaan waaruit het steeds moeilijker wordt om te 
ontsnappen. Gek genoeg kunnen kleine financiële tegemoetkomingen dan 
vaak al helpen. Het belang van dergelijke interventies kan niet worden 
overschat, want mensen kunnen daadwerkelijk voor verdere ellende worden 
behoed. Echter, de voorliggende voorzieningen van de gemeente voorzien 
meestal niet in deze vorm van ondersteuning. 
Waar gaat het over? 
 
Ondersteuning mogelijk door Stipe Grou 
Hoewel het belang van financiële ondersteuning door de meitinkers bijzonder 
groot is, zijn de gemeentelijke voorzieningen zoals hierboven aangegeven 
vaak niet aanwezig. Daarom is in 2018 het initiatief genomen tot oprichting 
van Stipe Grou. Stipe Grou heeft als doel de nodige financiën te verwerven 
waardoor de meitinkers net die armslag kunnen krijgen waardoor zij mensen 
direct kunnen helpen bij acute problematiek. 
 
Vormen van financiële ondersteuning 
In 2019 werd in Grou ruim vijftig keer een verzoek gedaan waarop de 
meitinkers konden inspringen. In alle gevallen gold bij de ondersteuning dat 
er geen sprake was van ‘handje contantje’: steeds ging het om hulp in natura, 
of tegoedbonnen e.d. 
 
Hieronder noemen wij een aantal voorbeelden. 

 Veel mensen die in de problemen zitten ‘komen niet meer van de 
bank’. Ze worden steeds minder actief en kunnen in een staat van 
afhankelijkheid en inertie terecht komen. Door ze uit te dagen weer 
actief te worden kan een positieve draai aan het leven worden 
gegeven. De meitinkers kwamen met een sportschool overeen om 
tegen een zeer sterk verlaagd tarief mensen te laten fitnessen (te 
betalen door het dorpenteam). Er maken al ca. twintig mensen van 
die mogelijkheid gebruik. Als tegenprestatie doen zij  
vrijwilligerswerk, of hebben ze aangegeven daarvoor beschikbaar te 
zijn. De doelstelling om meer sociale contacten te verkrijgen en een 
grotere vitaliteit werd behaald.  

 In een aantal gevallen van acute financiële nood hebben mensen 
tegoedbonnen gekregen die bij een supermarkt kunnen worden 
ingeleverd voor aanschaf van noodzakelijke levensmiddelen en 
dergelijke. 
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 Bij de kringloopwinkel kunnen bonnen worden ingeleverd, zodat 
kleding, huisraad en inrichting weer wat op orde kunnen worden 
gebracht. 

 In enkele gevallen werd een bon verstrekt voor persoonlijke 
verzorging (zoals kapper) ter gelegenheid van een bijzondere 
gebeurtenis, zoals een sollicitatiegesprek. 

 Er is een samenwerking aangegaan met de stichting Present; deze 
stichting doet klussen met behulp van vrijwilligers. De klussen 
kunnen niet altijd worden betaald door degene voor wie de klus 
wordt gedaan. Het dorpenteam kan dan bijspringen. 

 Er werden enkele leningen aangegaan met cliënten die zo de 
deurwaarder buiten konden houden (gaat om kleine bedragen die in 
de maanden daarna worden verrekend met de uitkering). 

 Enzovoort 

Gedurende het jaar 2019 nam de hulpvraag toe. In de loop van de tijd zal 
blijken hoe groot de omvang van de problematiek is. Maar duidelijk is in ieder 
geval dat de meitinkers zich enorm geholpen voelen door de extra financiële 
armslag die zij krijgen voor het bieden van hulp. 
 
Financiële ondersteuning Stipe Grou 
In 2019 werd Stipe Grou ondersteund door Pleatslik Belang Grou, de Diaconie 
van de protestantse gemeente Grou-Jirnsum, Stichting Groen Grou, 
Dorpsbudget Grou en UVV. 
 
Ondersteuning in andere dorpen 
Het dorpenteam kan ook andere dorpen in de gemeente Leeuwarden helpen, 
echter de financiën moeten daartoe dan worden opgebracht door de 
desbetreffende dorpsgemeenschap. Stipe Grou benadert in die gevallen 
partijen om tot ondersteuning te kunnen komen. Gedacht wordt dan 
bijvoorbeeld aan diaconieën of andere maatschappelijke organisaties. Zo heeft 
de diaconie van de protestantse gemeente in Reduzum al financiële 
ondersteuning toegezegd. 
 
Tot slot 
Het stichtingsbestuur van Stipe Grou is de protestantse gemeente Grou-
Jirnsum bijzonder erkentelijk voor de in 2019 ondervonden steun.  
Namens de meitinkers hartelijk dank daarvoor. Wij hopen in de toekomst 
opnieuw een beroep op u te mogen doen. 
 
Drieserée Dijkstra 
Henk Feenstra 
Feico Smeding  
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Opbrengst inzameling collectegeld in coronatijd 
 

In het vorige nummer van Tsjerkelûden werd de mogelijkheid genoemd om in 

coronatijd een bijdrage over te maken op de rekening van de diaconie. Daar is 

ruimhartig gebruik van gemaakt. De girale collecte bracht in de afgelopen 

weken € 800,– op. Alle gevers, hartelijk dank! 

Voor wie in de komende weken niet aan de kerkdiensten kan deelnemen 

noemen wij nog graag eens het banknummer: NL66 RABO 0356 2178 84. 

 

Collecterooster 
 

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 

zomervakantie door kunnen komen. Helpt u mee? 
 

12 juli – Tûmba Leeuwarden (pba) 

Tûmba zet zich in voor een welkom klimaat voor vluchtelingen, door middel 

van projecten waarin burgers, studenten en leerlingen kennismaken met 

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

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

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

over radicalisering en hoe hier mee om te gaan. 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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19 juli – Markol  

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 watersportgebonden 

activiteiten te ontplooien. Instellingen, scholen, stichtingen of 

belangenverenigingen voor mensen met een beperking kunnen de Markol 

voor een- of meerdaagse tochten huren. 
 

26 juli – Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Friesland (pba) 

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

verloren, te ondersteunen. Uw bijdrage wordt gebruikt voor 

lotgenotencontacten en deskundigheidsbevordering van (semi-)professionele 

hulpverleners en vrijwilligers. Daarnaast wordt uw bijdrage gebruikt voor het 

verspreiden van nieuwsbrieven, het organiseren van themadagen voor 

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

begrafenisondernemers. 
 

2 augustus – Diaconaal Platform Leeuwarden (pba) 

De noodhulp aan de uitgeprocedeerde asielzoekers in Leeuwarden is dringend 

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

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

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

bed-bad-en-brood maar vooral ook begeleiding hard nodig. Het Diaconaal 

Platform Leeuwarden is volledig afhankelijk van de kerken.  

 

9 augustus – Stichting Lichtpunt, opvang en ontmoeting (pba) 

In de praktijk van alledag merken we de grote nood die er heerst onder 

mensen. Mensen die om wat voor reden dan ook aan de zelfkant van de 

maatschappij terecht zijn gekomen. Met alle mogelijke hulpmiddelen en 

gebed, hopen we een bijdrage te leveren om het leven van deze kwetsbare 

groep weer op de rails te krijgen. Door de brand in december 2017 heeft het 

Lichtpunt extra kosten en minder inkomsten. Uw steun is daarom meer dan 

welkom. 

 

16 augustus – Rwanda: Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening (KIA) 

De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, 

armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het 
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gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij 

begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, 

armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De 

kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe 

landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen 

verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk 

zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te kunnen 

samenleven. Help mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.  

 

23 augustus – Stichting Kerken & Mensen met een Verstandelijke 

Handicap Friesland (KMVH-Friesland) (pba) 

De Stichting KMVH-Friesland wil lopende activiteiten op het gebied van 

zingeving voor mensen met een verstandelijke beperking onder de aandacht 

brengen. Daarnaast wil zij onderlinge contacten van mensen/groepen in de 

regio bevorderen om te komen tot onderlinge uitwisseling en inspiratie, voor 

vrijwilligers studiedagen organiseren en zo nodig bijstaan voor een financiële 

bijdrage voor het opstarten van initiatieven (o.a. piano voor een aangepaste 

kerkdienst). Met uw bijdrage kunnen deze initiatieven verder worden 

ontwikkeld. 

 

30 augustus – Stichting Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland 

(pba) 

De werkgroep heeft als doel om in de Friese kerkelijke gemeenten een basis te 

leggen en ze te versterken voor de verbetering van de integratie en acceptatie 

van homoseksualiteit. Daarvoor organiseert de werkgroep o.a. voorlichtings- 

en discussiebijeenkomsten in kerken. Daarnaast wordt jaarlijks een Roze 

Viering georganiseerd (2018 in Grou). Uw bijdrage wordt besteed aan het 

intensiveren van voorlichtings- en discussiebijeenkomsten. 

 

6 september – Ghana: Een sterke kerk op een kwetsbare plek (KIA) 

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen 

christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet 

alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen 

christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana 

voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast 

organiseert de kerk alfabetiseringscursussen, waarbij zowel volwassenen als 

jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten 

daarmee kun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. 

De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren.   
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13 september – Nederland: Kliederkerk geeft hoop (KIA) 

‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd 

hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk 

weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat 

is niet voor niets. Meer dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is niet 

betrokken bij de kerk, bijna eenderde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s 

en oma’s maken dankzij Kliederkerk kennis met bijbelverhalen en worden 

gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Collecteer mee om Kliederkerk 

te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende 

generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen om samen in 

het voetspoor van Jezus te gaan. 

 

20 september – Wereldwijd: Versterk de kerk (KIA) 

Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een 

baken van hoop en gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is 

echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk 

gevestigd is in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in 

verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, 

bijvoorbeeld bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat en 

noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door 

geweld getroffen regio’s. Help mee om deze kerken te versterken! 

 

27 september – Wereldwijd: Verlangen naar vrede (KIA) 

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor 

bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet 

gehoord worden. Als Protestantse Kerk in Nederland willen we er voor hen 

zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door 

vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de 

kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem 

aandacht en financiële steun voor. Doet 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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