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Kerkdiensten 
 

K = kinderdienst en oppas  = koffiedrinken na de dienst 

 

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

19.30 uur FriesmaState 
Zangdienst Protestantse Gemeente 

 
Zondag 27 september 
1ste zondag van de herfst (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
ds. S. Leene, Sneek 
organist Carl Visser 
 

Zondag 4 oktober  K 
2de zondag van de herfst (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
ds. R. Bosman-Romkema 
organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Dienst Rooms-Katholieke Parochie 
 

Zondag 11 oktober 
3de zondag van de herfst (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
ds. L. Westra, Lollum, Friese dienst 
 

Zondag 18 oktober  K 
4de zondag van de herfst (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
ds. E. Zwerver, Schettens 
organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Zangdienst Protestantse Gemeente 
 

Zondag 25 oktober 
5de zondag van de herfst (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
dhr. C. van Rijn, Sneek 
organist Carl Visser 
 

Zondag 1 november  K 
6de zondag van de herfst (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
ds. H. le Cointre, Leeuwarden 
organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Dienst Doopsgezinde Gemeente 

 
Zondag 8 november 
7de zondag van de herfst (groen) 
Oogstdient 
ds. G.S. Groeneveld, Bolsward 
organist Carl Visser 
 

Zondag 15 november  K 
8ste zondag van de herfst (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
ds. P. Hulshof, Jubbega 
organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Heilig Avondmaal Prot. Gemeente 
 

Zondag 22 november 
9de zondag van de herfst (groen) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
Laatste dienst v.h. kerkelijk jaar 
ds. H. le Cointre, Leeuwarden 
organist Carl Visser 
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Zondag 29 november 
1ste zondag van de advent (paars) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
dhr. H. van Egmond, Franeker  
organist Carl Visser 

19.30 uur FriesmaState 
Dienst Rooms-Katholieke Parochie 
 

Zondag 6 december  K 
2de zondag van de advent (paars) 
9.30 uur Sint Piterkerk 
ds. J. Overeem, Stiens 
organist Carl Visser 
 
 
 

 _________ 
 

Van de kerkenraad 
 

Vanuit de kerkenraad delen we graag wat er binnen onze kerk en gemeente is 
gebeurd of waarmee we bezig zijn.  
 
Op 23 augustus j.l. hebben we als gemeente afscheid genomen van Daniël van 
der Meulen, die al ruim negen jaar ouderling-kerkrentmeester was. 
 

 

Marieke Meinderts bedankt Daniël van der Meulen. Foto: Klaas Stelma 
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In deze dienst hebben we ook afscheid genomen van Bauke Ybema, die vanaf 
dit jaar naar de middelbare school gaat en dus niet meer naar de kinderkerk 
gaat.  
En ook Janke Ybema heeft afscheid genomen als leider van de kinderkerk.  
 

 

Anna Marije Methorst bedankt Janke Ybema. Foto: Klaas Stelma 

 
Naast het afscheid nemen stond deze dienst ook in het teken van de 
bevestiging van een nieuwe kerkrentmeester.  
 
En toen, op 6 september, hebben we afscheid genomen van onze dominee 
Reinier Nummerdor. Helaas kon niet iedereen bij deze dienst aanwezig zijn, 
maar binnen alle beperkende coronamaatregelen hebben we er een mooie 
dienst van gemaakt, waar vele gemeenteleden hun steentje aan hebben 
bijgedragen. Zelfs de kinderen waren digitaal aanwezig met mooie woorden. 
Na de dienst heeft een gezellige informele nazit in de tuin van de Sint Piter 
plaatsgevonden. Een geslaagd afscheid. (Meer daarover op blz. 6-13. Red.)  
 
Voor nu is het van belang om te melden dat we in een afrondende fase zitten 
met het aanstellen van een ambulant predikant. Helaas nog net te vroeg om 
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dit mee te nemen in Tsjerkelûden. De ambulant predikant zal tot de zomer van 
volgend jaar de kerkenraad ondersteunen. Belangrijke speerpunten zijn onder 
meer het pastoraat en de zondagse dienst (incl. rouw- en trouwdiensten).  
Deze overbrugging geeft meer lucht aan het beroepingsproces.  
Ook het instellen van een beroepingscommissie is zo goed als rond. Deze krijgt 
ruim de tijd, zodat er geen onnodige druk op dit proces komt te staan, met 
name nu de coronamaatregelen daarin ook beperkend kunnen zijn.  
 
Op deze plaats nemen we ook afscheid van Trees Nummerdor als redactielid 
van Tsjerkelûden. Twee jaar heeft zij met toewijding die taak vervuld. Haar 
plaats wordt ingenomen door Maria Del Grosso. 
 
Namens de kerkenraad, 
Marieke Meinderts 

 
Gebed afscheidsdienst Reinier 

Vandaag realiseren we ons opnieuw, misschien nog wel wat scherper dan 
eerder, hoe goed de afgelopen jaren met Reinier zijn geweest voor ons in 
Grou, en hoe wij daardoor zijn veranderd. 

We koesteren Reiniers buitengewone vriendelijkheid en zachtmoedigheid. 

We laten ons inspireren door zijn bereidheid om het bekende los te laten, alles 
op het spel te zetten en een nieuwe koers uit te zetten. Kerk zijn houdt niet op 
bij de muren van de Sint Piter. Wie zijn gewoonlijke zelf vergeet wordt 
verlicht door alle dingen. 

Het vertrouwen en de openheid waarmee hij zijn reis met ons heeft gedeeld 
en zijn gave om met woorden op te roepen wat in wezen onzegbaar is.  

We zijn daardoor geraakt en veranderd. 

Reiniers oproep om wakker te worden, het zelf te ervaren, vandaag nog, blijft 
hier klinken. Om tot inkeer te komen, het licht naar binnen te richten en in de 
stilte, soms heel even, jezelf en de ander te zien door Gods ogen. 

Zo steekt het ene licht het andere aan. 

We nemen ons voor om zo ook de vriendelijkheid en zachtmoedigheid in 
onszelf en de ander te herkennen en te koesteren.  

Dan wordt misschien op een wonderlijke manier het onmogelijke mogelijk. 

We wensen Reinier en Trees een prachtige en gelukkige toekomst en 
verheugen ons met de Slachsang in wat komen gaat.  

Amen. 
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Toespraak 
bij het afscheid fan ds. Reinier Nummerdor  

 

Zeven jaar geleden hebben we als gemeente gekozen voor dominee 

Nummerdor. En zoals Otto Visser mij erop wees, dit is exact zeven jaar 

geleden. In september 2013 begon Reinier in Grou. Een grondig doorlopen 

beroepingsprocedure door de toenmalige beroepingscommissie, maar 

afgezien van de meer algemene kwaliteiten die een predikant met zich 

meebrengt, is het interessant om achteraf te bekijken wat deze predikant 

bijzonder maakte voor de beroepingscommissie. Waarom nu juist Reinier? 

Achteraf denk ik dat we kozen voor een dominee die bezinning, eigenwaarde 

en een stevige dosis droge humor met zich meebrengt. Het is dus een tijd 

geweest waarin we werden uitgedaagd om na denken wie we zelf zijn, wat ons 

raakt, waar wij bevlogen van raken, zonder oordeel, altijd ook zo mooi 

terugkomend in de preken, waarbij de woorden ‘naar mijn mening’ of ‘zo voel 

ik dat’ rijkelijk vloeiden en ons dus een visie gaven om over na te denken, ons 

inspireerden en soms uitdaagden om te bouwen aan ons eigen geloof.  

 

Ik zie de afgelopen jaren dan ook als jaren waarin we bouwden aan onze kerk, 

onze gemeente. De tijd dat de kerk vol zat en letterlijk en figuurlijk het middel-

punt van het dorp was, ligt al een tijd achter ons. Wij kozen Reinier, omdat hij 

humor en stilte en bezinning vervlocht. In Jorwert is in 2015 onder jouw 

leiding een heldere visie neergezet, 

waarbij de thema’s bezinning, 

ontmoeting en de omgeving een 

centrale plaats kregen. Natuurlijk de 

zondagse dienst, maar naast het 

bezinningsmoment werd ook de 

ontmoeting van elkaar centraal gesteld 

en werd de blik naar buiten gekeerd 

en verbinding met het dorp gezocht. 

Een prachtig voorbeeld ontstond al 

eind 2015, toen de kerk werd 

opengesteld voor vluchtelingen om in 

de Sint Piterkerk tweedehands kleding 

en schoenen aan te bieden. Je startte 

ook een groepje op voor vluchtelingen 

die graag met jou in gesprek wilden en 

samen met een tolk heb jij deze men-
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sen weten te raken, een gesprek van bezinning en inspiratie neergezet. 

Hetgeen ook geleid heeft tot een mooie doopdienst, maar nog veel 

belangrijker, vind ik, hetgeen geleid heeft tot een open verbinding met het 

dorp en betekenis geven aan het kerk-zijn voor hen die dat nodig hebben. Die 

verbinding ging jij ook aan op soms voor ons misschien wel ongewone wijze 

door zenmeditatie aan te bieden. Er ontstond de afgelopen jaren een prachtige 

groep mensen die jij kennis liet maken met momenten van bezinning in een 

andere wijze van ontmoeten. Uniek, wil ik het noemen dat we anders durfden 

te kijken naar onze verantwoordelijkheid als gemeente. Ook veranderingen 

die emotioneel waren, heb jij begeleid, zoals het afscheid van de Gereformeer-

de Kerk, onze Boei. Want ook al was de kerk al wat langer niet meer in 

gebruik, de Boei werd nog volop gebruikt, waarbij voor de kinderen de Boei 

centraal in hun herinnering zal voortleven, o.a. door de broodmaaltijden in de 

40-dagentijd, voor gezelligheid en ontmoeting. Voor dat afscheid heb jij een 

prachtig herinneringsboekje samengesteld. Een waardig afscheid om weer 

verder te kunnen bouwen aan ons gemeente-zijn, in een historisch gedragen 

gebouw in Grou, onze Sint Piterkerk. En ook daar omheen kwam er ruimte 

voor nieuwe plannen. Het bouwen ging verder, ook op persoonlijk vlak, want 

in 2018 mochten we als gemeente het huwelijk van jou met jouw Trees 

meemaken. Een prachtige zonnige dag in Jorwert, waarna op zondag in Grou 

het feest nog lichtelijk werd overgedaan met onze gemeente.  

 

Eind 2018 verbaasde jij jezelf door vol overgave ja te zeggen tegen een reis 

naar Rio de Janeiro, om daar samen met 

Robert een klein steentje bij te dragen 

aan het opbouwen van een bestaan voor 

zovele kinderen uit de favela’s. Een 

dominee die de samenstelling van goed 

cement weet en zijn hand niet omdraait 

voor het mengen van stevig beton, ik heb 

het mogen meemaken. Misschien een 

kleine inside joke, maar aldaar midden in 

Rio met de geschriften van de Sint Piter 

erop nageslagen hebbende bouwde 

Reinier samen met zijn Trees een nieuwe 

kerk in een van de favela’s. En rekening 

houdende met het kerk- zijn voor het 

dorp werd deze kerk gelijk ingericht als 

boksschool voor de jeugd in deze wijk. 

Wat hebben we hard gewerkt en wat 
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hebben we veel plezier gehad. De reis staat ook symbool voor intense 

gesprekken met elkaar als groep, elkaar leren kennen en elkaar leren 

begrijpen, hoe verschillend we ook zijn. Ook de indringende gesprekken met 

Robert, zijn worstelingen en zijn onverschrokken hoop op het goede, het zien 

van de ellende, het geweld, de onderdrukking, maar altijd weer die sprankjes 

van hoop door die mooie mensen die het lef hebben om op soms onconventio-

nele wijze zich met volle overtuiging in te zetten voor het goede. Rio maar 

zeker Robert heeft jou geraakt.  

 

En dan weer terug in Nederland en niet veel later krijgen we te maken met 

corona. Alles lijkt stil te vallen. Hoe bouw je aan een kerk als de reguliere 

manieren van ontmoeting niet meer kunnen. Even uit je comfortzone, maar 

met enige hulp van Walter sta je al snel bekend als de vloggende dominee. 

Zondags bied jij de mensen een digitaal bezinningsmoment aan. En wat is het 

prachtig om te zien dat je hiermee het dubbel aantal mensen van wat normaal 

in de kerk zit iedere zondag weer weet te binden.  

 

We hebben wel eens de gek met jou in de consistorie voorafgaand aan een 

dienst, vooral Carl. We proberen jou dan in verwarring te brengen door 

nieuwe elementen toe te voegen of last 

minutewijzigingen aan te brengen. Je 

houdt van goede voorbereiding, rust en 

overzicht, maar dat wil niet zeggen dat 

je niet in bent voor nieuwe concepten. 

Een zangdienst, verjaardagsvespers, 

Met-Elkaar-Diensten, initiatieven 

vanuit de kinderkerk, Pickwickdiensten 

en noem maar op.  

 

Jij hebt met ons gebouwd aan het zijn van kerk in deze tijd in Grou, met rust, 

vanuit eigenwaarde, voor een ieder, waarbij je mensen hebt geraakt. Ik kijk 

ook terug op een tijd dat we veel lol met elkaar hebben gehad, de gezelligheid 

met elkaar heeft ertoe geleid dat we heel veel werk hebben weten te 

verzetten. Dankjewel dat we met jou op reis mochten de afgelopen jaren. 

Dankjewel, Trees, voor de prachtige kleuring die jij hierbij hebt weten aan te 

brengen.  
 

Dank voor dit alles!! 
 

Marieke Meinderts  
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Terugblik 

 
Een terugblik van de redactie met Reinier Nummerdor, die in de dienst van 
zondag 6 september afscheid nam als predikant van onze gemeente. 
 
Hoe kijk je terug op de afgelopen zeven jaar in Grou? 
Daar heb ik in mijn afscheidspreek iets over geprobeerd te zeggen. Het beeld 
van de zaaier bood daartoe een goede mogelijkheid. Natuurlijk is niet alles 
gelukt wat ik graag had gewild. Maar een deel is in goede aarde gevallen. En 
draagt, denk ik, vrucht. In mensen zelf. In de gemeente als geheel. 
Wie het aardig vindt, kan de preek nog eens teruglezen op onze mooie 
website. 
Al met al kijk ik met voldoening terug op deze zeven jaar. 
 
Wat heeft je met name geraakt? 
De grote inzet van een aantal vrijwilligers. Er zijn relatief veel mensen actief in 
deze gemeente. Maar een klein aantal is bereid om de verantwoordelijkheid 
voor het geheel te dragen. Dat zijn mensen die het allemaal naast hun 
dagelijkse werk doen en vaak drukke banen hebben. We hebben een relatief 
jonge kerkenraad; ik vind het heel bijzonder dat deze mensen zich zo met hart 
en ziel willen inzetten voor de plaatselijke gemeente. 
Daarnaast bijvoorbeeld ook de creativiteit van Tjitske en Marieke: hun mooie 
initiatief voor het Happiness-boekje en de Pickwickdiensten. 
Ik heb veel waardering voor Eddy, onze koster: zelf niet gelovig en je dan toch 
op een of andere manier geroepen voelen (!) om je in te zetten voor de kerk en 
de plaats die die kerk in het dorp zou kunnen innemen, dat vind ik heel 
bijzonder. 
 
Wat gaf je voldoening in je eigen werk als predikant? 
Drie dingen met name, denk ik. 
Als eerste: als het lukte om in een preek mensen met nieuwe ogen naar dat 
oude verhaal te laten kijken. En te laten ontdekken dat het hen werkelijk iets 
te zeggen had. Dat het soms lukte om een verhaal open te laten gaan, zal ik 
maar zeggen. Na de dienst afgelopen zondag sprak ik in de tuin een aantal 
mensen die me daarvan iets teruggaven. Dat mijn manier van preken hen in 
het hart had geraakt. Dat ik het daarnaast ook had aangedurfd om bepaalde 
dingen te benoemen. Dat ik met sommige verhalen echt niks meer kan, 
bijvoorbeeld. Omdat het Godsbeeld dat erin naar voren komt achterhaald is. 
Niet meer van deze tijd. En eerder een obstakel vormt voor je geloof dan dat 
het je verder helpt. Ik heb in mijn preken altijd geprobeerd om mensen in hun 
gevoel, hun beleving, te raken. En niet zozeer in hun hoofd, met leuke 
exegetische weetjes of zo. Die kun je ook wel uit een boek halen. 



11 

Als tweede: als het lukte om in pastorale contacten iemand echt verder te 
helpen. Door de jaren heen merk ik dat ik met name voldoening haal uit wat 
dan wel het crisispastoraat wordt genoemd. Mensen die soms snoeihard in 
aanraking komen met de kwetsbaarheid van ons bestaan. Ernstige ziekte, een 
verlies. Naast met alle aandacht luisteren, is het dan de kunst om zo iemand 
weer in aanraking te laten komen met haar of zijn eigen bronnen. Verhalen, 
liedteksten die lange tijd met je meegaan. Ik heb geleerd dat ik niet zozeer zelf 
met mooie teksten aan hoef te komen (soms wel), maar dat het heilzamer is 
om iemand zelf op zoek te laten gaan naar wat al aanwezig is, maar weggezakt 
kan zijn. 
Als derde: dat het al die zeven jaar is gelukt om mensen die aan de cursussen 
zenmeditatie mee wilden doen, bij elkaar te krijgen. Dat het merendeel niet 
kerkelijk is, maar dat dit geen enkel beletsel vormt om tot mooie gesprekken 
en ontmoetingen te komen. En dat ik vervolgens zie hoe een aantal van hen 
willen doorgaan met samen te zitten en in gesprek te gaan. En hoe er zich dan 
een (h)echt groepsgevoel begint te vormen. Op een zondagavond met een 
groot aantal van hen naar het klooster Zenriver gaan en zien hoe mensen 
onder de indruk zijn van een totaal nieuwe wereld, waar je zomaar mag 
binnenstappen om mee te doen met de service (dienst) en het zitten in de 
prachtige Zendo. 
Nou, toch nog een vierde: de kloosterweekenden in Zundert! Samen een paar 
dagen doorbrengen in een nieuwe omgeving, waarin je elkaar soms op een 
nieuwe manier leert kennen; iets beleven van het kloosterritme. In gesprek 
gaan met de prachtige gastenbroeders daar. En ontdekken hoe samenbindend 
zo’n kloosterbezoek kan werken. 
 
Zijn er dingen die je graag anders had gezien? 
Ja, die zijn er zeker. Maar ik merk dat ik het lastig vind om daar in zo’n 
interview als dit iets van te zeggen. Het heeft te maken met hoe mensen in 
onze gemeente soms met elkaar om kunnen gaan. Kritiek hebben, maar dat 
niet rechtstreeks uiten naar degene die het betreft. Er niet aan kunnen (of 
willen) wennen dat bepaalde dingen anders gaan dan ze gewend waren of hoe 
ze het zelf graag zouden zien. Onterechte (in mijn ogen) kritiek hebben en 
daarin blijven hangen. 
Iets wat daarmee zijdelings te maken heeft: ik ben me pas na een aantal jaren 
gaan realiseren dat ik voor een deel van de gemeenteleden blijkbaar minder 
laagdrempelig was dan ik zelf altijd had gedacht.  
Dit soort mechanismen komen natuurlijk in elke gemeente wel voor. Maar ik 
vond het hier bij vlagen soms nogal sterk aanwezig. Het heeft in mijn beleving 
te maken met vertrouwen. Of beter gezegd: een bepaald gebrek aan 
vertrouwen. Dat raakt me dan extra, omdat juist in een gemeente van Christus 
we ertoe geroepen zijn om op een bepaalde manier met elkaar om te gaan. 
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Paulus heeft daar behartenswaardige dingen over gezegd. En ook in de brief 
van Jacobus bijvoorbeeld kun je daar wel een en ander over vinden. 
 
Wat wens je de gemeente toe, of wat zou je ons als laatste willen meegeven? 
Nou ja, meegeven…, dat heb ik elke keer in met name mijn preken geprobeerd 
te doen. Maar ik wens de gemeente wel iets toe, natuurlijk. Ik vond het 
werkelijk heel mooi geformuleerd in het gebed van afgelopen zondag:  
“We nemen ons voor om zo ook de vriendelijkheid en zachtmoedigheid in 
onszelf en in de ander te herkennen en te koesteren. Dan wordt misschien op 
een wonderlijke manier het onmogelijke mogelijk.” En in datzelfde gebed had 
hij het erover hoe “het ene licht zo het andere aan kan steken.” 
Dat wens ik de gemeente in Grou toe. 
En als prachtig p.s.’je: in de ‘terugblik’ van Hendrike las ik een opmerking 
waar ik even smakelijk als instemmend om moest lachen: “Elke gemeente zou 
wel een vleugje Boeddhisme kunnen gebruiken.” 
 
We kijken overigens met veel voldoening terug op een heel mooie 
afscheidsdienst: prachtige woorden van Marieke, prachtige zang van 
Eigenwize in het algemeen en Sjirk in het bijzonder. Prachtige muziek van 
Carl, Muriël en Hendrike. Prachtige samenzang, die voor deze keer echt uit 
volle borst mocht klinken, wat mij betreft. 
Prachtige bloemen voor Trees (ik houd overigens wel degelijk van bloemen, 
maar niet van tuinieren). 
Heerlijke taarten gebakken voor bij de koffie, een ontspannen en genoeglijk 
samenzijn in de kerktuin. 
Twee blikken vol terugblikken, waarvoor we allen die eraan hebben 
bijgedragen hartelijk willen bedanken.  
Het was allemaal heel mooi! En we hebben geluk gehad met het weer: het 
bleef droog. Totdat we op weg naar Sneek voorbij Jirnsum waren en het 
werkelijk begon te hozen. Dat heeft enkele uren geduurd. 
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Het afscheid in beeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zanggroep Eigenwize 

Cadeau van de 
kinderkerk 

Op gepaste afstand… 

Bloemstuk van de gemeente-
leden, verzorgd door de 
‘bloemendames’ 

Foto’s  
Daniël van der Meulen 
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Wel en wee 
in de afgelopen periode 

 
Boeketten als groet en bemoediging 
Vanaf 25 juli mochten we weer een boeket verzorgen voor de wekelijkse 
eredienst. Deze werden na de dienst bezorgd bij gemeenteleden die een 
steuntje in de rug wel kunnen gebruiken. Vooral in deze afgelopen vreemde 
tijd hebben velen eenzaamheid ervaren. We mochten ze brengen bij: 

 25 juli mw. S. Castelein Oostergoostraat 152 
 2 augustus dhr. Th. de Jong Miniawier 5 
 9 augustus mw. N. Nauta Friesma State, De Baai 
16 augustus mw. W. van Vlijmen De Tsjotter 25 
23 augustus naam bij redactie bekend 
 
Bloemengift 
Van een van onze gemeenteleden 
mochten we als dank een gift van 
€ 10,- ontvangen, waarvoor onze 
hartelijke dank. 
Mocht u iemand weten die in deze 
tijd ook wel een bloemetje kan 
gebruiken als ondersteuning en 
bemoediging, dan kunt u dit 
doorgeven aan de bloemendames. 
Dat zijn Gerry Smit, Geertje Postma, Dita Huisman, Froukje Hania, Jeltje 
Wiersma en Henny Reitsma. 
Wij stellen het op prijs als er wordt meegedacht. 
 
Verjaardagen 
 29 juni dhr. H. Hornstra-Moedt It Skûtsje 24 
 1 juli dhr. D. J. Dijkstra Oostergoostraat 5 
 2 juli mw. A. Noordstra-de Ruiter Gjaltema 16  
 8 juli mw. J. Jansma-Sikkens Dekemastraat 42, Jirnsum 
 19 juli dhr. K. Visser Swanneblom 17 
 6 augustus mw. J. Westra-Zwerver FriesmaState 
11 augustus dhr. J. Zetzema Yn ’e Lijte 120 
14 augustus dhr. J. Verbeek Sjonnema 16 
20 augustus mw. A. Wartena-Zwierstra Leechlân 1 
 
Alle jarigen, alsnog van harte gefeliciteerd.  
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Huwelijksjubilea 
 7 juli Sj. en M. Seinen-Apperloo Rijksweg 15 25 jaar 
 14 juli J. en N. Breimer-Posthuma It Skûtsje 49 55 jaar 
 25 juli H. en P.H. v.d. Werf-van Lottum Noardwâl 14 40 jaar 
 18 augustus Tj. en S.A. Rooks-Otto Kievitstraat 56 55 jaar 
 5 september S. en E. Schouwstra-Jansma De Roef 8 40 jaar 
 11 september H. en W. de Jong-Bosma De Pluut 11 50 jaar 
 
Alle jubilarissen, alsnog van harte gefeliciteerd. 
 
Verhuisd 
Mw. L. Nieuwenhuis: van Leppedyk 55, Akkrum naar Jozef Israelsplein 6 a, 
9718 EN Groningen. 

Dhr. R. van der Wal: van Tsjettelhûs 8 naar De Kûpe 1, 9001 MC Grou.  

Mw. P.C. Nauta-Schotanus: van De Kûpe 32 naar Oostergoostraat 62 c, 
9001 CM Grou (FriesmaState, groep de Baai). 

Mw. A.S. Zijlstra: van Yn ’e Lijte 80, 9001 ZR Grou naar Kanaalstraat 71, 
8933 AL Leeuwarden. 
 
Ingekomen 
Mw. E.L. de Kam: van Leeuwarden naar Fonterbuorren 17, 9011XK Jirnsum. 
 
Allen die verhuisd zijn, dat u zich snel mag thuisvoelen in uw nieuwe woning 
en in uw nieuwe gemeente.  
 
Overleden  
Op 7 augustus is overleden mw. J.M. Meijer-Verdoorn, Gruttostraat 29.  
 

Oproep 
Nel Nauta-Schotanus woont sinds kort in 
Friesma State. Nel, die zo actief in het 
leven stond en altijd veel voor de kerk 
heeft gedaan (en hiervan heeft genoten), 
mist nu wel erg die sociale contacten. Af 
en toe een bezoekje is heel goed voor 
haar. Daarom deze oproep: zijn er 
gemeenteleden die haar eens willen 
opzoeken? Geschikte tijden daarvoor zijn 
woensdag, vrijdag en het weekend. 

Anja Westra,  
coördinator welzijnsactiviteiten Friesma State  
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It doek is fallen 
 
No’t ik dy titel sa opskriuw, rekket it my mear as 
ik tocht hie. 
 
Op 30 novimber 1931 rjochte de frou fan ds. 
IJsbrandij de Hervormde Zusterkring op. Letter 
is yn de notuleboeken te lêzen dat der twa 
groepen wiene, A en B. Miskien de âldere en de 
jongere froulju apart.  
 
Yn ’e rin fan de jierren feroare der net iens 
safolle. Sjonge, de bibellêzing, en dan waard der út in boek foarlêzen. Simmers 
in reiske, mei de bus derop út. Nei Grins in kear mei in groep fan 59 froulju. By 
it útstappen wachten de auto’s. Minder drok as no!  
Sa no en dan in bazaar. Mei Peaske 1992 binne der troch de (âldere) 
susterkring en de kontaktgroep twa kroanluchters oan de tsjerke skonken. As 
jo deryn komme, binne dat de earste en de tredde. It stiet derop beskreaun. 
 
Op ús jûnen wiene we letter ek noch mei in moaie ploech. En alle jierren in 
reiske, of in fartocht mei de Tanja. Jûnen mei in sprekker, of oars wat. 
Meastentiids goed slagge. Dan, ek net te ferjitten (al jierren sa) wiene wy om 
bar ‘gastfrou’ mei in fersoarge middei. Dat wie mei de Doopsgezinde 
Zusterkring, de Passage en wy. Yn myn eagen altyd weardefol.  
 
Mar no is foar ús de ein kommen. Der binne te min minsken om troch te gean. 
Foar ús fielt it as docht de lêste it ljocht út. Wy hiene noch in lêste moarn yn ’e 
‘planning’, mar de koroana sei: ‘HO!!’ 
 
Wy sjogge werom op in moaie lange tiid en bewarje in oantinken oan allegear 
dy’t der west hawwe.  
De Krystfeesten wiene waarme jûnen mei- en foarinoar. Sint Piterje (krekt in 
stel bern). Bysûndere jûnen.  
 
Tank oan ús helpers efter de skermen dy’t liturgyen drukten of lieten makken, 
dejingen dy’t altyd foar ús rieden, bringe en helje! (it fluchste is derôf) en Dita, 
ús grutte help. Tige, tige tank! 
 
De lêste twa fan it bestjoer:  

Tietie Postma en Tholly Jellema  
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Interview 
 

met Jan Zetzema 
  
Hoe kwam u in aanraking met onze gemeente? 
Na de eeuwwisseling ben ik vanuit Marum verhuisd naar Grou. Dat was de 
vervulling van een wens die ik al vanaf mijn jeugd had. De naam Zetzema is 
ruim tweehonderd jaar verbonden geweest aan vrachtvervoer over water o.a. 
turf. In de zomer werd het skûtsje leeg gehaald (beppe werd met haar hele 
hebben en houden op de wal gezet) en klaar gemaakt voor zeilwedstrijden 
(skûtsjesilen). De vele gewonnen prijzen vormden een welkome aanvulling op 
het inkomen. 

Mijn vader heeft die traditie doorbroken. Hij begon eind twintiger jaren een 
brandstoffenhandel, kocht een vrachtwagen voor het ophalen van turf en de 
distributie van turf en kolen (die per spoor werden aangevoerd). Na verloop 
van tijd heeft pake het skûtsje verkocht, waarmee een einde kwam aan de 
schippersactiviteiten in onze tak van de familie. 

Hoewel hij dat nooit zou toegeven miste mijn vader wel het schippersbestaan. 
Dat kwam o.a. tot uitdrukking in zijn trouwe bezoek aan vrijwel alle 
wedstrijden van het SKS skûtsjesilen. Als enig zoon (stamhouder) ging ik 
meestal met hem mee en kreeg dan uitleg over hoe ‘het vroeger aan boord 
toeging’. Zeilen met hem was overigens geen groot genoegen, omdat ik in zijn 
ogen een ‘landrot’ was (hij is zelf op het skûtsje geboren) en dus wat zeilen 
betreft een ‘onbenul’. 

In mijn jeugdjaren bezochten wij Grou meerdere keren per jaar. Er woonden 
verwanten en kennissen (b.v. meester Jousma) die wij bezochten en af toe 
huurden wij een zeilboot waarmee wij dan de Pikmar en de Wide Ie bevoeren. 
Later, met de eigen boot, beschouwde mijn gezin een verblijf in Grou als een 
‘must’ en een genoegen. 

Het dorp Grou, de inwoners en 
de aanwezige geloofsgemeen-
schappen, culturele voorzienin-
gen enzovoort zijn mij derhalve 
voldoende bekend. De rust en de 
prettige bevolking worden door 
mij op waarde geschat. 

Ter informatie: hoewel ik uit een 
traditioneel gereformeerde 
familie stam, heeft de oecumeni-
sche beweging mijn sympathie. 
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Door mijn gevorderde leeftijd en wankele gezondheid kan ik echter niet meer 
meewerken aan de vormgeving van die benaderingswijze/dat gedachtegoed. 
Dat laat ik maar over aan de nieuwe generatie. 
 
Wat is uw favoriete bijbelverhaal? 
De brief van Paulus aan de Romeinen. In het bijzonder de Opwekking tot liefde 
(12: 9-21) en Geen aanstoot geven (14: 13-23). 
Ter toelichting: bij mijn bezoek aan Griekenland en het oude Korinthe heb ik 
een beetje ervaren hoe moedig en hoe groot het vertrouwen van Paulus moet 
zijn geweest om zich een geroepen apostel (dienstknecht) van Christus Jezus 
te durven noemen en het evangelie van God te verkondigen. In zijn brief 
noemt hij ‘man en paard’ en daar is veel moed voor nodig met name in een 
argwanende zo niet vijandige omgeving. 
 
Wat is uw favoriete lied? 
Lied 913: Wat de toekomst brengen moge. Naast geloof, hoop en liefde is 
vertrouwen een groot goed. Niet alleen in goede tijden maar ook als het ‘even 
tegen zit’, zoals nu met de pandemie van het coronavirus (COVID-19). Naast 
eigen verantwoordelijkheid mogen wij ook vertrouwen hebben in het 
onbekende. 
 
Wie heeft u geïnspireerd in de manier waarop u uw geloof beleeft? 
Behorend tot de personen die als ‘globetrotters’ betiteld worden heb ik, waar 
ik ook was, aandacht besteed aan de plaatselijke religies. Veelvuldig wordt 
bezieling aangetroffen en wie ben ik om dat niet te respecteren. Tegen die 
achtergrond kan ik deze vraag niet beantwoorden. Bij de eerste vraag heb ik 
aangegeven van gereformeerde afkomst te zijn. Dat is de leidraad in mijn 
leven. 
 
Wat spreekt u aan in onze gemeente? 
De omgang met veranderingen en het respect voor eigen normen en waarden. 
 
Wat mist u of zou u graag anders willen? 
Persoonlijk mis ik de kerkdiensten en het contact met de gemeenteleden. De 
opgelopen schade door beide beroertes en een eerder opgelopen hersen-
beschadiging (bij een verkeersongeval) ontnemen mij de mogelijkheid om de 
erediensten fysiek bij te wonen. 
 
Aan wie geeft u de pen door? 
Ik geef de pen door aan Anneke Kronemeijer. 
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Van de diaconie 
 

Collecten 

 

Normaal gesproken tonen wij in elke uitgave van Tsjerkelûden een overzicht 

van de collecteopbrengsten van de afgelopen periode. Echter, er is nu geen 

sprake van een normale situatie als gevolg van het coranavirus. Immers, de 

kerkdiensten vanaf begin maart tot halverwege juni zijn komen te vervallen 

en sindsdien worden de diensten georganiseerd voor een beperkt aantal 

bezoekers. Dat leidt automatisch tot een lagere opbrengst van de wekelijkse 

collecte.  

Wel hebben er gelukkig al veel mensen via de bank geld overgemaakt voor 

diaconale doelen en geld voor onze eigen kerk. Dat heeft tot nu toe al 

geresulteerd in het mooie bedrag van ruim € 2100,-. Daar zijn we u zeer 

dankbaar voor. Voor een aantal bedragen is daarbij een speciaal collectedoel 

genoemd. De andere per bank ontvangen bedragen, tezamen met de 

wekelijkse collecteopbrengsten, zullen wij aan het einde van het jaar 

evenredig verdelen over de verschillende diaconale doelen die vermeld staan 

in het collecterooster.  

Ook voor de komende maanden kunt u desgewenst uw bijdrage overmaken 

naar bankrekening NL66 RABO 0356 2178 84 t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Grou-Jirnsum o.v.v. ‘gift collecten’. Nogmaals daarvoor onze dank.  

 

De diaconie 
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Collecterooster 
 

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 vredes-

activiteiten 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? 

 

4 oktober – Hulpverlening in Sri Lanka door Medi-Aid 

De Nederlandse hulpverleningsorganisatie Medi-Aid ondersteunt mensen en 

organisaties in Sri Lanka die daartoe zelf niet (meer) in staat zijn. 

Onafhankelijkheid, zelfstandigheid, eigen waarde, zelfrespect en 

werkgelegenheid zijn de uitgangspunten voor het bieden van ondersteuning. 

De actieve bijdrage die Medi-Aid hierbij levert is om de kleine lokale 

ziekenhuizen, bejaardenhuizen en weeshuizen in Sri Lanka te voorzien van 

materiaal dat er ontbreekt en/of ondeugdelijk is: rolstoelen, rollators, 

(ziekenhuis)bedden, matrassen, (para)medisch instrumentarium etc. Het 

hebben van goed en deugdelijk materiaal houdt ook in dat patiënten beter 

behandeld en verpleegd kunnen worden, oftewel: optimalisering van 

behandeling en zorg. Graag bevelen we deze collecte bij u aan.  

 

11 oktober – Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers 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 
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ten goede komen, zoals 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. 

 

18 oktober – Rwanda: Met zusters werken aan voldoende eten (KIA) 

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig 

zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De 

zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorps-

gemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en 

een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onder-

linge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste 

boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun 

gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten 

gaan.  

 

25 oktober – Supportproject van Exodus Noord-Nederland en Solidair 

Friesland (pba) 

In 2017 is het Buiten-Reïntegratie Centrum van start gegaan. Het is een 

laagdrempelige locatie voor ex-gedetineerden, bedoeld voor hulp en advies 

aan en contacten met mensen die hen kunnen bijstaan bij het blijvend 

terugkeren in de samenleving. Uw bijdrage wordt gebruikt voor dit werk en 

voor een themanummer, een themabijeenkomst over ex-gedetineerden en 

voor de vergoedingen en trainingen van de vrijwilligers.  

 

1 november – Indonesië: Kerk met vrouwen in de hoofdrol (KIA) 

De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de 

samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en 

gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit 

de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk 

vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van 

vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol 

spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, 

naaien en maatschappelijk werk. Steun het opleiden van deze vrouwen met 

uw bijdrage aan de najaarszendingscollecte! 

 

8 november – Oogstdienst: Voedselbank 

De Voedselbank Leeuwarden, met ook een locatie in Grou, biedt aan ruim 475 

huishoudens ondersteuning met voedselpakketten in Leeuwarden en directe 

omgeving. Uw bijdrage wordt gebruikt voor het verstrekken van voedsel-

pakketten aan de allerarmsten in onze samenleving. Tevens wordt uw 



22 

bijdrage gebruikt voor bouwkundige aanpassingen van het gebouw die 

noodzakelijk zijn om de uitgifte van voedselpakketten veilig te stellen.  

 

15 november – Stichting De Oase Dokkum (pba) 

Stichting De Oase Dokkum ondersteunt de terminale zorg in instellingen en 

thuiszorg in Noordoost-Friesland. Door middel van 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.  

 

22 november – Nederland: Omzien naar mensen binnen en buiten de 

kerk (KIA) 

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. 

Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. 

Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk 

zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op 

deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de 

overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die ervoor 

open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de 

predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het 

leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De 

Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met een bijdrage aan deze 

collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk. 

 

29 november – Oekraïne: School van onze Dromen biedt kinderen 

veiligheid (KIA) 

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: 

gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice 

van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van 

onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten 

positief te veranderen en traint personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle 

relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De 

onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de 

creativiteit van de kinderen bevorderen. Breng licht in het leven van deze 

kinderen met een bijdrage aan deze adventscollecte. 
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Adressen 

Predikant / pastoraal contact predikant@sintpiterkerk.nl 

vacant 

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 
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, 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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