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Kerkdiensten 

 
Alle diensten worden gehouden in de Sint-Piterkerk.  
Voorlopig zijn er geen diensten in FriesmaState. 
Organist is Carl Visser, tenzij anders vermeld.  
K = kinderkerk 
Tot nader order vervalt het gezamenlijk koffiedrinken na de dienst. 
 
Zondag 29 november, 9.30 u. 
1ste zondag van de Advent (paars) 
dhr. H. van Egmond, Franeker 
 
Zondag 6 december, 9.30 u. K 
2de zondag van de Advent (paars) 
ds. J. Overeem, Stiens; org. Mea Stelma 
 
Zondag 13 december, 9.30 u. 
3de zondag van de Advent (paars) 
da. I. van der Pol, Woudsend 
 
Zondag 20 december, 9.30 u. 
4de zondag van de Advent (paars) 
ds. J. Kamerling, Franeker 
 
Donderdag 24 december, 22.30 u. 
Kerstnacht (wit) 
ds. H. le Cointre, Leeuwarden 
 
Vrijdag 25 december, 10.00 u.  K 
Eerste Kerstdag (wit) 
ds. H. le Cointre, Leeuwarden 
 
Zondag 27 december, 9.30 u. 
Zondag na Kerstmis 
ds. J. Kraan, Burgum  
organist Mea Stelma 
 
Donderdag 31 december, 16.30 u. 
Oudejaar (wit) 
ds. H. le Cointre, Leeuwarden 

Zondag 3 januari, 9.30 u.  K 
Epifanie (wit), Driekoningen 
ds. J. Kamerling, Franeker 
 
Zondag 10 januari, 9.30 u. 
1ste zondag van Epifanie (groen) 
da. D. van Houten, Heerenveen 
 
Zondag 17 januari, 9.30 u. 
2de zondag van Epifanie (groen) 
ds. H. le Cointre, Leeuwarden 
 
Zondag 24 januari, 9.30 u. 
3de zondag van Epifanie (groen) 
ds. J. Majoor, Sneek 
 
Zondag 31 januari, 9.30 u. 
4de zondag van Epifanie (groen) 
ds. H. le Cointre, Leeuwarden 
 
Zondag 7 februari, 9.30 u.  K 
5de zondag van Epifanie (groen) 
ds. A. Terlouw, Dronrijp 
 
Zondag 14 februari, 9.30 u. 
6de zondag van Epifanie (groen) 
Sint Piterzondag 
ds. H. le Cointre, Leeuwarden 
 
Zondag 21 februari, 9.30 u. 
1ste zondag van de 40 dagen (paars) 
ds. A.M. Roest, Leeuwarden
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Van de kerkenraad 
 
De kerkenraad deelt graag met u wat er binnen onze gemeente is gebeurd of 
waar we mee bezig zijn.  
 
De afgelopen maanden waren voor ons als gemeente contrastrijk. Het mooie 
nieuws dat we in de persoon van ds. Helmer le Cointre voor de komende tijd 
een ambulant predikant hebben, gaf ons als kerkenraad weer wat meer rust. 
Juist in deze tijd van schaarste aan predikanten zijn we gezegend met de 
komst van Helmer. Daarnaast hebben we een beroepingscommissie kunnen 
formeren. We zijn trost dat Tjitske Faber, Nynke de Vries, Henk Feenstra, 
Rutger Popkema, Corrie Gosman en Sjirk Seinen de komende maanden dit 
proces op zich willen nemen. Daarnaast is Helmer bereid gevonden om als 
consulent dit beroepingsproces te begeleiden. We ervaren nu al hoe hij ons als 
kerkenraad op een creatieve manier leert kijken naar het verkrijgen van de 
nodige input voor de beroepingscommissie met alle beperkingen die de 
huidige tijd met zich meebrengt.  
 
Daarnaast hebben we ook lastige beslissingen moeten nemen. Het terug-
brengen van het aantal bezoekers op zondagochtend naar maximaal dertig 
personen, geen gemeentezang meer tijdens de dienst. Ook hebben we 
voorlopig nog geen avondmaal en is de startzondag niet op een feestelijke 
manier gevierd. En de leiding van de kinderkerk heeft besloten om voorlopig 
alleen op de eerste zondag van de maand kinderkerk te houden.  
Steeds weer proberen we als kerkenraad onze verantwoordelijkheid te nemen 
in deze tijd. De behoefte aan verbinding en ontmoeting is groot, maar de zorg 
voor onze gemeenteleden in het kader van veiligheid en gezondheid is er ook 
steeds. Afstand houden van elkaar, mondkapjes dragen, de kerk goed 
ventileren zijn een aantal maatregelen die hierbij van groot belang zijn. Het 
blijft een uitdaging, maar het gaat ons allen steeds beter af.  
 
Onze organist Carl kwam met het mooie idee om mensen van onze gemeente 
te vragen die wel zouden willen voorzingen. We zien al een mooie 
enthousiaste groep ontstaan, waardoor we iedere zondag twee of drie 
gemeenteleden hebben die een paar liederen voor ons zingen. Opgave kan nog 
altijd bij Carl via: 06 2072 2027 of carl1681@hotmail.com. Geeft u daarbij 
meteen aan op welke zondagen u zou kunnen voorzingen?  
 
De oogstdienst is dit jaar op een andere wijze voorbereid. Door de beperkende 
maatregelen is besloten om op meerdere momenten levensmiddelen in te 
zamelen voor de Voedselbank. Met name door de langdurige coronacrisis is de 
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behoefte groter. Zo hebben we als kerk toch stil kunnen staan bij die mensen 
die minder bedeeld zijn en afhankelijk zijn van hetgeen de Voedselbank te 
bieden heeft. 
 

 
 
Natuurlijk kijken we als kerkenraad ook al vooruit naar komende diensten; 
samen met ds. Le Cointre bekijken we mogelijkheden om in verbinding met 
elkaar te blijven.  
 
Ik wijs u op de mogelijkheid om een plaats in de kerk te reserveren. Dit kan 
door op zaterdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur Eddy te bellen op 
nummer 06 5498 3002. Via www.sintpiterkerk.nl kunt u ook plaatsen 
reserveren voor de dienst in de Sint-Piterkerk. U vindt deze mogelijkheid 
onderaan onze startpagina. Natuurlijk kunt u ook gewoon komen op 
zondagochtend zonder te reserveren, maar dan loopt u het risico dat er geen 
plaatsen meer beschikbaar zijn. 
 
Ten slotte nog dit: tegelijk met dit nummer van Tsjerkelûden ontvangt u het 
kerstnummer van Open Deur. Normaal wordt dat na de kerstnachtdienst 
uitgereikt, maar dit jaar gaan veel dingen anders. 
 
Namens de kerkenraad, Marieke Meinderts 
foto Klaas Stelma  



6 

Even voorstellen: de ambulante predikant 
 
Beste gemeenteleden van Protestants Grou-Jirnsum, 
 
Met ingang van 1 november heb ik het 
voorrecht om als ambulant predikant 
uw gemeente te mogen dienen. 
Mijn naam is Helmer le Cointre, 63 jaar, 
en ik was sinds 1992 als predikant 
verbonden aan de Protestantse 
Wijkgemeente Camminghaburen in 
Leeuwarden. Op 6 september heb ik 
daar afscheid genomen, dezelfde dag 
waarop ds. Reinier Nummerdor afscheid 
nam van Grou. Ik heb met veel plezier in 
Camminghaburen gewerkt, maar na 28 
jaar was het genoeg. Nu vind ik het fijn 
om mijn opgedane kennis en vaardig-
heden ook op andere plekken dienstbaar te maken als ambulant predikant.  
 
Ik ben als zoon van een Friese moeder (uit Burgum) en een Brabantse vader in 
Bunnik bij Utrecht opgegroeid. Studeerde theologie aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam en korte tijd in Buenos Aires in Argentinië. Mijn afstudeer-
scriptie ging over de invloed van de Duitse theoloog en verzetsman Dietrich 
Bonhoeffer op de bevrijdingstheologie in Latijns Amerika. 
Na een predikantschap in Amsterdam kwam ik met mijn gezin (mijn vrouw 
Eveline Molenaar en onze kinderen Sara en Matthee) naar Leeuwarden, waar 
onze jongste zoon Jochem is geboren. Inmiddels zijn de kinderen tussen de 26 
en 32 jaar en zijn Eveline en ik opa en oma geworden van Sam. 
 
Als predikant houd ik mij heel graag bezig met de vaste domineestaken, maar 
dan wel op een vernieuwende manier. Ik ga graag voor in diensten en houd 
van zingen en muziek. Ik schrijf soms ook zelf liedteksten of vertaal liederen 
uit het Engels of Spaans. Ik houd ervan om bijbelverhalen op een creatieve 
manier te vertellen en te interpreteren, zodat ze betekenis kunnen krijgen in 
het leven van alledag. Mijn opleiding Bibliodrama helpt mij daarbij. Ik haal 
voldoening uit gespreksgroepen en leerhuizen. In Leeuwarden heb ik diverse 
leesgroepen geleid, waar we theologische en filosofische boeken lazen. De 
pastorale zorg is voor mij altijd een bron van inspiratie, deelgenoot te mogen 
worden van de levens en geloofsverhalen van mensen. Samen zoeken naar 
waar en hoe God in je leven een rol speelt, blijft voor mij steeds een leerzame 
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een verrijkende zoektocht. Mijn Klinisch Pastorale Vorming en Opleiding 
Contextueel Pastoraat helpen mij daarbij.  
Ik zet me graag in om samen met kerkenraad en gemeente een visie te 
ontwikkelen voor de toekomst van de kerk en de lokale gemeenschap. Dit 
hebben we ook in Camminghaburen met vrucht en vreugde gedaan. 
 
De ambulant predikant is nieuw bij de PKN. Sinds vorig jaar kan een gemeente 
een ambulant predikant aanvragen bij de landelijke kerk. De ambulant 
predikant doet tijdelijk regulier predikantswerk ter vervanging bij ziekte of 
vacature.  
Ik vind het heel fijn om in Grou voor twintig uren in de week invaldominee te 
kunnen zijn. Voorgaan in kerkdiensten, pastoraat, begeleiden van het 
beroepingswerk als consulent en meedenken over hoe kerk in het dorp te zijn, 
vormen mijn speerpunten. 
Ik hoop en verheug mij op een vruchtbare (tussen)tijd, in de periode waarin 
de gemeente op zoek gaat naar een nieuwe - vaste - predikant. 
 
Een hartelijke groet, 

ds. Helmer le Cointre 
 

Foto’s uit de oogstdienst – 1 november 

 
 

 

links: Klaas Stelma 

rechts: Geartsje Postma 

 

Zie ook de pagina’s 15 en 20 
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Overdenking 
 

Advent en Kerst in coronatijd 
 
Beste mensen in Grou-Jirnsum, 
 
Zoals ook elders in dit nummer te lezen valt, ben ik per 1 november begonnen 
als ambulant predikant in uw gemeente. Hoewel er helaas nog niet veel te 
zeggen valt over de manier waarop we in deze vreemde tijd Advent en Kerst 
zullen gaan vieren, wil ik toch graag iets schrijven over deze bijzondere 
periode in het kerkelijk jaar. Tenslotte is het nummer dat u hier voor u hebt 
wel bedoeld voor Advent en Kerst. 
 
‘Advent is dromen’ 
Zo luidt de titel van een liedje van Hanna Lam. Die geeft goed de kern weer 
van waar het in deze periode om draait. Advent komt van het Latijnse 
‘advenire’, wat betekent: er aankomen, naderen. Het is een tijd waarin we ons 
oefenen in verlangen, dromen, uitzien naar.  
 
Ik denk dat er momenteel weinig verbeeldingskracht nodig is om dat 
werkwoord ‘verlangen’ in te kleuren. We verlangen allemaal naar het moment 
waarop het virus is overwonnen en wij elkaar weer kunnen omhelzen, 
knuffelen, handen schudden of hoe we elkaar ook maar willen begroeten, 
bemoedigen, troosten of afscheid nemen van elkaar. 
 
Dat je mensen waar je van houdt, of waar je mee meeleeft, niet met een gerust 
hart kunt vastpakken is hard. Afzien van spontane lijfelijkheid doet iets met 
ons, denk ik. Het is alsof er een noodzakelijke eerste levensbehoefte wordt 
afgeknepen. Zoals een plant die te weinig water krijgt verwelkt, zo verpieteren 
wij mensen bij gebrek aan aandacht, warmte, samenzijn, juist ook in lijfelijke 
vorm.  
 
Er blijven gelukkig nog een heleboel mogelijkheden over: we kunnen met 
weinig mensen nog steeds fysiek samenzijn (zij het niet te dichtbij); we 
kunnen met behulp van de techniek met beeld en geluid communiceren. Maar 
het blijft behelpen. Vooral voor die mensen die alleen door het leven gaan is 
dit vaak een opgave. Juist zij hebben hun collega’s, vrienden, familie nodig om 
plezier en zin in het leven te houden. En wat als je een geliefde moet 
begraven? Wat als je juist in deze periode gaat trouwen? Het voelt allemaal 
kaal en incompleet. Dus: we weten heel goed wat verlangen is, denk ik.  
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Advent is hopen 
 
Advent is ook verbonden met hoop. Hoop maakt denk ik dat je verlangen kunt 
volhouden, ook als het gaat schuren en schrijnen. Het aansteken van steeds 
meer lichtjes, juist wanneer het om ons heen (winter, december!) steeds 
donkerder wordt, kan onze hoop voeden. 
 

 
 
Laatst kreeg ik van iemand deze krans cadeau met een kaars in het midden. 
Hier, zei ze ‘licht in het donker’ en we bespraken hoe deze coronatijd ons 
terneerdrukt en hoe we dus, juist nu, licht nodig hebben. De evangelist 
Johannes wist het al: steek een kaars aan in het donker en het donker gaat 
naar de achtergrond. Niet dat het helemaal verdwijnt, maar het wordt 
draaglijk, omdat dat ene vlammetje de hoop voedt op een nieuwe dag, waarop 
het licht weer voluit doorbreekt. 
 
Waar hopen we op? Waarnaar verlangen we met Advent? Nou, zeggen de 
christenen; naar Kerst, naar de komst van Christus in deze wereld. Maar wat 
houdt dat in?  
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Drievoudig Kerst 
 
In de middeleeuwen was het gebruikelijk om te spreken van een drievoudige 
geboorte van God. Allereerst is daar de eeuwige geboorte van de Zoon uit de 
Vader (vgl. Johannes 1), vervolgens de historische geboorte van Christus uit 
Maria en tenslotte de geboorte van God in de ziel van de mens. 
Wanneer wij Kerst vieren, dan staat meestal het historische gebeuren van de 
geboorte van het kind Jezus uit Maria centraal. Maar in dat gedenken en 
vieren van iets dat ooit, twintig eeuwen geleden gebeurd is, komen ook de 
andere twee lagen van betekenis mee. 
‘De eeuwige geboorte van de Zoon uit de Vader’, klinkt voor ons wel erg 
abstract en ver weg. Laat ik er hier dit van zeggen: als je het mij vraagt gaat 
het hier om het mysterie dat de werkelijkheid die wij ‘God’ noemen zich eens 
en voor altijd heeft verbonden met ons als schepsels en met de schepping. Hoe 
je het ook wilt zien: we kunnen niet meer spreken van ‘God’ (‘de Vader’), los 
van het leven hier op deze aarde (de ‘Zoon’). En andersom. 
 
Over de tweede, historische geboorte van Christus uit Maria hoef ik niks te 
zeggen; we kennen de verhalen. Ergens is ooit een mens van vlees en bloed 
geboren waarin God en mens één waren. 
 
Maar dan de derde vorm van ‘godsgeboorte’; die in de ziel van de mens. 
Uiteindelijk komt het daarop aan, denk ik. Want, Jezus kan duizendmaal in 
Betlehem geboren zijn, wanneer dat niet iets met mensen had gedaan en nog 
doet, dan was het allemaal voor niks. 
Maar we weten: zijn komst in deze wereld heeft mensen geraakt en in 
beweging gezet. Christus is in de zielen van miljoenen ‘geboren’. Dat wil 
zeggen: talloze mensen zijn door hem geïnspireerd, getroost en ertoe aangezet 
om de liefde die Hij ten toon spreidde centraal te zetten in hun leven. Ieder op 
de eigen plaats, op hun eigen manier en met de mogelijkheden die zij hadden. 
De ‘geboorte van Christus’ in de zielen van ontelbaar veel mensen heeft het 
aanzien van de aarde veranderd. Natuurlijk; het blijft een menselijke 
onderneming en daarom: feilbaar en met afschuwelijke zwarte bladzijden 
(kruistochten, slavernij, Jodenhaat om een paar te noemen). Maar dat Christus 
ook in ons geboren kan worden en door ieder van ons kan werken in deze 
wereld, dat blijft toch onze hoop op grond waarvan wij elk jaar weer Kerst 
kunnen vieren. 
 
Een gezegende Advent en Kersttijd gewenst! 

ds. Helmer le Cointre  
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tekst Jan Willem Schulte Nordholt – ‘In de duisternis verwachten wij het licht’ 
oersetting Atze Bosch (Tuskentiden 136) 

foto Nienke Zwart  
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Van de kerkrentmeesters 
 

Eddy van der Noord neemt afscheid als koster  
en wordt ambassadeur van de Sint Piter 

 
De meesten van u zijn al bekend met de enorme veelzijdigheid van onze 
koster Eddy van der Noord. Behalve koster is hij schrijver, uitgever van 
prachtige boeken en samen met zijn partner organisator van culturele 
gebeurtenissen.  
 
Nu heeft Eddy onlangs het verzoek gekregen om een biografie te schrijven. 
Daar gaat veel tijd in zitten en de optelsom van al deze activiteiten is helaas 
niet meer te combineren met het kosterschap. Eddy heeft daarom, in gesprek 
met ons, besloten om per 1 februari 2021 het kosterschap neer te leggen. De 
drie maanden respijt die hij ons daarmee biedt geven ons de gelegenheid om 
op zoek te gaan naar een geschikte opvolger. We zijn Eddy zeer erkentelijk 
voor wat hij afgelopen jaren voor ons als kerkgemeenschap en voor de Sint 
Piter heeft gedaan. 
  
We zijn ontzettend blij dat we u hier ook kunnen meedelen dat Eddy wel 
verbonden blijft aan de Sint Piter. Afgelopen jaren heeft hij zich naast het 
kosterswerk ingespannen voor het verwerven van subsidies voor de verbouw 
van de toren en het meedenken in de ontwikkeling van de plannen voor 
verbouwing van het catechisatielokaal. Dankzij de verworven subsidies zijn 
wij nu in staat om de begane grond van de toren op een stijlvolle en passende 
wijze te voorzien van een toiletunit, waardoor het kerkgebouw functioneler 
wordt. Hij zit vol met mooie ideeën over het versterken en verbreden van de 
band met het dorp, het aantrekken van nieuwe activiteiten in en om de Sint 
Piter en het aanboren van nieuwe financiële bronnen om deze plannen te 
verwezenlijken. We zijn met hem overeengekomen dat hij voor in elk geval 
een jaar – maar met de intentie van een langere periode – aan ons verbonden 
blijft als ambassadeur van de Sint Piter. In die rol zal hij deze ideeën verder 
uitwerken, maar zal hij ook de verbouwing van de toren begeleiden. 

- - - - - - - - 

Hier volgen puntsgewijs de andere zaken waarmee de kerkrentmeesters zich 
de afgelopen tijd bezig hielden.  
 
De vergunning voor de verbouw van de toren is binnen. Dit betekent dat het 
werk los kan. De start staat gepland voor april 2021. Het ontwerp is van VNL 
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Architecten. Het interieur van de toren krijgt het oorspronkelijke uiterlijk 
terug. Dit betekent dat de ingebouwde eerste zolder verdwijnt en dat de 
originele zolder en gewelven weer zichtbaar worden. Er komt ook een toilet 
in. 

Daarnaast wordt er regulier onderhoud gepleegd aan de kerk en de toren, 
maar ook aan de kosterswoning en het catechisatielokaal. 

De pastorie aan de Boeier is per 1 december verhuurd voor een periode van 
maximaal een jaar. 
 
De kerkrentmeesters  
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Wel en Wee 
in de afgelopen periode 

 
De bloemen uit de kerkdiensten gingen als groet en bemoediging naar: 
 30 augustus familie Nanninga De Tsjotter 16 
 6 september familie Westra De Waring 8 
 13 september familie van der Werff De Bears 14 
 20 september bloemenzondag:  
  veel Grousters kregen een boeket als ondersteuning. 
 27 september mw. M. Hoekstra-Woudstra Troelstrawei 36 
 4 oktober familie Van der Zweep De Koffe 17 
 11 oktober mw. A. Breeuwsma Gruttostraat 10 
 18 oktober mw. A. Kronemeijer Zevenhuizen 12 
 25 oktober familie Seinen Rijksweg 15, Jirnsum 

We mochten naar aanleiding van de bloemenzondag een gift ontvangen van 
€ 50,– waarvoor onze hartelijke dank. 

 

Verjaardagen 
 25 september dhr. P. J. Haisma Parallelstraat 18 
 3 oktober mw. H. Buma De Tichtset 1 
 4 oktober mw. A. Vos-Talsma Sjonnema 1 
 7 oktober mw. W. Hornsta Moedt-Goossensen It Skûtsje 24 
 21 oktober dhr. J. O. Visser Kievitstraat 35 
 27 oktober mw. A. Brinkman-Jongsma De Boarch 21 
 4 november mw. B. A. Westra-van der Heide De Waring 8 
 11 november dhr. H. J. de Jong Zevenhuizen 12 
 21 november mw. G. Visser-Bosma Kievitstraat 35 
 23 november mw. T. Postma-Haijtsma Sjonnema 12 
Alle jarigen, alsnog van harte gefeliciteerd. 
 
Huwelijksjubileum 
Dhr. P. Dijkstra en mw. D. A. Dijkstra-Schinkel, De Boeijer 17, vierden op 
10 oktober dat ze 45 jaar getrouwd waren. 
Vanuit de gemeente alsnog onze hartelijke gelukwensen.  



15 

Verhuisd 
dhr. R.E. Nummerdor en mw. T. Nummerdor-van der Wal van De Boeijer 27, 
naar Evert Egbertsstraat 35, 8603 EW Sneek 

dhr. M.I. van der Heide van De Waring 27 naar Kanaalstraat 87e, 8933 AL 
Leeuwarden 

mw. D. de Boer-Hoekstra van De Tsjotter 18 naar Leppedyk 37, 8491 GJ 
Akkrum. Mw. De Boer blijft lid van onze gemeente. 

dhr. E. Bergsma en Mw. A.L. Bergsma-Moolhuizen van It Skutsje 48 naar 
Kievitstraat 68, 9001 EP Grou  

familie Kleinhuis-Postma van De Boarch 16 naar De Kupe 7, 9001 MC Grou 
mw. L.E. van Ek van De Boech 9 naar Rozebottelweg 9, 8899 CD Vlieland  
 
Ingekomen 
dhr. A.J. van der Woude van Leeuwarden naar De Terp 4, 9011 VZ Jirnsum  
 
Overgeschreven 
De familie B.T. Ybema, De Fûke 54, 9001 NJ Grou heeft zich over laten 
schrijven van Protestantse gemeente te Grou-Jirnsum naar de Protestantse 
gemeente te Heerenveen, wijkgemeente Trinitas.  
 
Overleden 
Op 10 oktober overleed op 68-jarige leeftijd de heer E. Jongsma, Gruttostraat 
33 te Grou.  

Op 8 november overleed op 74 jarige leeftijd de heer P. Nanninga, De Tsjotter 
16 te Grou. 

De gemeente wenst de nabestaanden veel troost en sterkte toe. 

  

foto Geartsje Postma 
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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...’.  
De hiele famylje is doopt yn de Jordaan en in ‘nij 
libben’ begûn. Yn dat nije libben draait alles om 
Jezus fan Nazaret. Mar wa is Jezus no krekt? Wêr 
is hy berne? En hoe hjitte syn heit en mem? Eins 
hiene se dat oan Johannes freegje moatten, doe’t 
se doopt waarden. Dy hie it grif wol witten. 
Gelokkich binne der mear minsken dy’t Jezus 
kenne. Dy fertelle de ferhalen troch oan wa’t it mar hearre wol.  
Dizze kear lêze jimme hoe’t de hoeders oer Johannes de Doper fertelle. 
Johannes wie famylje fan Jezus. 
 

Jim bidden is ferheard  
Lukas 1,5-25 
 
“Giest jûn mei nei de hoeders?”, frege Mirjam. “Us heit is der ek mei de skiep.”  
Mirjam wie in freondinne fan Sara. Se wist wol dat Mirjam har heit 
skieppehoeder wie. Hy wie soms skoften fan hûs. Dan swalken se mei de skiep 
troch de bergen.  
“As de skiep jûns wer thús binne, meitsje de hoeders in fjoer. Oars komme der 
wylde bisten. Dy falle de skiep oan”, fertelde Mirjam. “Giest mei?” 
Sara woe wol gráách mei. “Ik moat it earst wol oan ús mem freegje.”  
“Dan freegje wy it tegearre”, sei Mirjam.  
Sara en Mirjam rûnen de tún yn. Mem plukte druven. “Ha dy Mirjam,” rôp se. 
“ik ha heard dat jim heit hjir yn ’e buert is mei de skiep.” 
Mirjam knikte: “En ik gean der jûn hinne!”  
“Mei ik mei Mirjam derhinne?”, frege Sara.  
Mem seach fan Sara nei Mirjam...  
“Jûns fertelle de hoeders ferhalen by it fjoer”, sei Mirjam.  
“Mem, mei it?”, frege Sara. 
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Mem lake: “No, toe dan mar!” Tsjin Mirjam sei se: “Freegje jim heit oft er jim 
jûn wer thúsbringt.”  
 
Doe’t de sinne hast ûnder gie, rûnen Sara en Mirjam by de berch op. “Sjoch, 
dêr moatte we wêze”, wiisde Mirjam. “It fjoer brânt al.”  
Se rûnen tusken de hoeders troch. De heit fan Mirjam siet ticht by it fjoer. Hy 
rôp: “Hjir is wol plak!”  
Doe’t Sara en Mirjam sieten, frege ien fan de hoeders: “Witte jim noch fan doe’t 
wy doopt binne yn de Jordaan?” 
De oare hoeders knikten. Ien fan harren sei: “Wy giene allegear kopke ûnder.” 
“Us heit en mem ek en ...”, flústere Sara. Se woe noch mear sizze, mar de 
hoeder fertelde al wer troch.”  
“De man dy’t ús doe doopt hat, hjit Johannes. Syn âlden haw ik goed kend. Dat 
wiene Sacharias en Elisabet. Oer harren sil ik jim in ferhaal fertelle. Harkje 
mar... 
 

Sacharias en Elisabeth wennen op ’e romte, net fier fan Jeruzalem ôf. Jûns 
sieten se tegearre noch even foar hûs. Se wiene al âld en hiene gjin bern.  
Soms lei Elisabet de han efkes op de earm fan Sacharias. Dan flústere se: 
“Wat hie it moai west as wy bern hân hiene. Dan hie it hjir no net sa stil 
west.” 
Dan knikte Sacharias. Hy hie wol graach in soan ha wollen. Dy hie miskien 
wol Sacharias hjitten, krekt sa as hy. En dan lei er de hân op dy fan Elisabet. 
Se holden faninoar. Mar in berntsje? Nee, dêr doarsten se no net mear op te 
hoopjen.  
“Ik gean aanst nei Jeruzalem”, sei Sacharias. “Oer in wike bin ik werom.” 
“Is it jim beurt wer?”, frege Elisabet.  
Sacharias knikte. Hy wie pryster. Twa kear yn ’t jier hie er mei oare 
prysters tsjinst yn ’e timpel. “Dit soe wolris de lêste kear wurde kinne”, sei 
er.  
“Net sa tryst, hear”, sei Elisabet. 
“Ik bin hielendal net tryst”, sei Sacharias, “mar wy wurde âld en ...”. 
Ynienen hold er op mei praten. Der rôle him in trien oer it wang.  
Elisabet seach it. Se wist dat Sacharias noch in grutte dream hie. Hy hie sa 
graach ien kear it Hillige fan binnen sjen wollen. Dêr yn it Hillige fan ’e 
timpel soe er God in offer bringe wolle. Alle dagen waard der lotte en 
mocht ien fan de prysters yn it Hillige gean. Mar it lot wie noch nea op 
Sacharias fallen.  
Elisabet wist hoe sear oft it him dwaan soe as it lot aanst wer op in oare 
pryster foel. Se suchte: “Do hast gelyk, wy wurde âld.” 
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Sacharias kroep Elisabet oan, joech har in tút en gie nei Jeruzalem.  
Doe’t er by de timpel oankaam, hearde er dat syn namme omroppen 
waard. Wie it lot op him fallen? Hy koe it hast net leauwe. En dochs wie it 
sa!  
Tusken twa oare prysters yn, rûn Sacharias by de treppen op nei it Hillige. 
Foar it Hillige bleauwen se stean en Sacharias gie allinne fierder.  
Hy stuts it fjoer op it alter oan en swaaide de wijreek de romte yn. Doe 
barde der wat dat hast net nei te fertellen is. It wie as skuorde de himel 
iepen. Dêr kaam in ingel út wei, dy’t sei: “Wês net bang Sacharias, jim 
bidden is ferheard. Elisabet sil in soan krije en jim moatte him de namme 
Johannes jaan. Hy sil minsken by God bringe.”  
“Dat kin net!”, sei Sacharias. “Dêr binne wy te âld foar.” 
Mar de ingel sei: “Ik bin Gabriël. God hat my stjoerd om dy dit blide nijs te 
bringen. En do leaust it net? Dêrom silst net mear prate kinne oant bard is 
wat ik niis sei.”  
Net mear prate? Dêr skrok Sacharias wol fan. 
 
Bûtendoar stiene minsken te wachtsjen. Sacharias soe weromkomme om 
harren de seine te jaan. Mar it duorre sá lang!  
Doe’t Sacharias einlings weromkaam, like it as wie er noch âlder wurden. It 
rinnen woe net goed mear. En it like wol as wie er yn ’e war. Sacharias tilde 
de hannen op om de minsken te seingjen. Hy woe begjinne te praten... Mar 
der kaam gjin lûd.  
In frou frege: “Is Sacharias soms net goed wurden?”  
“Ik wol leauwe dat er dêr yn it Hillige God moete hat”, sei de man dy’t 
njonken har stie.  
De minsken rekken der ek fan yn ’e war. “Kom,” seine se tsjininoar, “wy 
kinne mar better nei hûs ta gean.” 

 
“En Sacharias dan?”, frege Mirjam oan de hoeder.  
“Doe’t de dagen fan de tsjinst om wiene, gie Sacharias wer nei hûs ta”, 
antwurde de hoeder.  
“En ha se doe in berntsje krige?”, frege Sara, 
De hoeder knikte: “Johannes! Dy namme betsjut: God is goed!” 
 

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

 
 

‘Dit is de dei...’ is een serie verhalen waarin Sara en Simon het leven en werken 
van Jezus meebeleven. In de komende nummers van Tsjerkelûden volgen we 

die tijdgenootjes van Jezus. Redactie 
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Interview 
 
met Anneke Kronemeijer  
 
Hoe kwam u in aanraking met onze gemeente? 

Vlak voor de eeuwwisseling, 1 december 1999, kwam ik in Grou te wonen bij 
Hattum de Jong. Van het bosrijke Appelscha naar het waterrijke Grou was 
voor mij een hele verandering. Na verdrietige periodes in mijn leven heb ik 
hier een fijn plekje gevonden. Doordat Hattum fijne vrienden had, was ik hier 
al gauw ingeburgerd. 
Voor ik hier officieel woonde werd ik al lid van de NCVB, nu Passage. Zo leerde 
ik snel veel mensen kennen. Al gauw werd ik gevraagd voor wijkcontactwerk, 
wat ik graag heb gedaan, want mijn motto, of lijfspreuk, is ‘Omzien naar 
elkaar’. 
 

 
 
Wat is uw favoriete bijbelverhaal? 

Naomi en Ruth. Naomi, een vrouw die veel verdriet had om het verlies van 
haar man en kinderen. Maar met haar schoondochter Ruth werd haar leven 
weer zinvol. 
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Wat is uw favoriete lied? 

Ik denk meer aan het gedicht ‘Voetstappen in het zand’, vooral de laatste 
regels: Toen het moeiijk was hebt U mij gedragen. 
 
Wie heeft u geïnspireerd in de manier waarop u uw geloof beleeft? 

Van mijn ouders heb ik geleerd respect te hebben voor andere kerken. Wij 
mochten bij voorbeeld op Goede Vrijdag niet himmelje (schoonmaken), want 
dan vierden onze buren het Avondmaal in de hervormde kerk. 
 
Wat spreekt u aan in onze gemeente? 

Het respect voor hoe we als gemeente met elkaar omgaan. 
 
Wat mist u of zou u graag anders willen? 

Ik mis de kerkdiensten en ontmoeting met onze mensen, want door mijn 
ziekte is het moeilijk om naar de dienst te komen, maar via de kerkomroep 
voel ik toch de band met de eredienst. Ook bedank ik de mensen die een kaart 
ter bemoediging stuurden. 
 
Aan wie geeft u de pen door? 

Aan Eelke Pander 
 
 
 

 

foto Geartsje Postma 
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Van de diaconie 
 

Collecte-opbrengsten in coronatijd 

In de huidige abnormale situatie van wisselende beperkte aantallen 
kerkgangers staan de collecte-opbrengsten onder druk. Gelukkig hebben al 
veel mensen via de bank geld overgemaakt voor diaconale doelen en voor 
onze eigen gemeente. Daar zijn we 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.  
De komende maanden hopen we ook weer uw bijdragen te ontvangen op 
NL66 RABO 0356 2178 84 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Grou-
Jirnsum o.v.v. ‘gift collecten’. Alvast onze dank daarvoor.  
 

De diaconie 
 

Collecterooster 

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. 
 
6 december – Nederland: Kinderen betrekken bij diaconaat (KIA) 
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om 
iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas 
zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk 
in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij 
betrekken. Dat wordt gedaan met Kids in Actie. Bij Kids in Actie speelt 
Rainbow, de duif, een centrale rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt 
terug met verhalen van kinderen ver weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk 
in Actie creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen 
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te betrekken bij diaconaat. Help mee om kinderen al op jonge leeftijd 
enthousiast te maken voor (wereld)diaconaat. 
 
13 december – Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân (pba) 
Kleurrijk Fryslân bestrijdt met steun van alle kerken binnen de provincie 
vooroordelen over en discriminatie van allochtonen. Het voert daarmee een 
van de diaconale werken van barmhartigheid uit: ‘De vreemdelingen 
opnemen’. Kleurrijk Friesland realiseert dit door mét vluchtelingen samen te 
werken aan de multiculturele samenleving. De bijdrage van de diaconieën 
wordt gebruikt voor activiteiten op het terrein van educatie, ontmoeting en 
viering. Zoals de dag en de week van de dialoog, kleurrijke viering in maart, de 
vredesweek en de internationale dag van de rechten van de mens. 
 
20 december – Nederland: Daarom Kerst (KIA) 
Kerstmis is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open te 
zetten. Veel mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als 
christenen mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de geboorte 
van Jezus Christus, met ons mee te beleven. Met ‘Daarom Kerst’ biedt de 
Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om mensen op een 
aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de kerstboodschap. Zo zijn 
er de ‘Daarom Kerst’-cd’s, speciaal bedoeld om uit te delen aan bijvoorbeeld 
buren of vrienden, en hen uit te nodigen voor een kerstviering. Ook zijn er via 
Zingenindekerk.nl en Korenindekerk.nl door het hele land laagdrempelige 
kerstconcerten. Help mee voor de ontwikkeling van deze materialen en 
activiteiten, zodat zoveel mogelijk mensen het goede nieuws van Kerstmis 
horen. 
 
24 december – Stichting Help mij Leven Brazilië (Robert Smits) 
Help mij Leven is een Nederlandse stichting die zich inzet om Braziliaanse 
kinderen in nood te helpen. Met ‘nood’ bedoelen we vooral ‘gebrek’: gebrek 
aan veiligheid (in de wijk of thuis), gebrek aan onderwijs, gebrek aan 
toekomstperspectief. 
In 1988 is Help mij Leven opgericht om het welzijnswerk van Robert Smits en 
de door hem opgerichte organisatie REMER in Brazilië te ondersteunen. Grou 
is al sinds de oprichting nauw betrokken bij de stichting en heeft recent bij het 
afscheid van Reinier Nummerdor ook weer een flink bedrag kunnen doneren. 
Hiermee worden de kinderen geholpen door de inrichting van het nieuwe 
lokaal in de favela Faz Quem Quer te realiseren. Een ieder alvast bedankt voor 
de betrokkenheid, inzet, gaven en gebed op deze kerstavond 2020. Robert en 
zijn medewerkers hebben het hard nodig! 
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25 december – Kinderen in de knel (KIA) 
Voor veel te veel kinderen is het met Kerstmis helemaal geen feest. Zij zijn op 
de vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede 
gekend. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerstmis verdienen 
zij onze bijzondere aandacht en steun.  
De opbrengst van de kerstcollecte van dit jaar is bestemd voor kinderen in de 
vluchtelingenkampen in Griekenland. Daar wachten duizenden bange 
kinderen in natte tenten, met onvoldoende sanitair en te weinig eten op de 
winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het 
Midden-Oosten, Azië en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de 
plek waar ze eindigen? Met Kerst komen we voor hen in actie. Geef licht aan 
vluchtelingenkinderen in Griekenland! 
 
27 december – Solidaridad 
Solidaridad is een ontwikkelingshulporganisatie met als belangrijkste doel de 
bestrijding van armoede in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Solidaridad is in 
Nederland onder andere bekend als organisatie achter Fair Trade, Max-
Havelaarkoffie en Oké-bananen. Solidaridad werkt samen met initiatiefrijke 
boeren en arbeiders aan de verduurzaming van hun werk. Zo verdienen zij 
meer, met minder schade voor mens en milieu. Solidaridad heeft de hulp van 
donateurs keihard nodig! Alleen door samen te werken met iedereen van 
producent tot consument krijgen boeren, arbeiders en mijnwerkers zicht op 
een betere toekomst. 
 
31 december – 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.  
 
3 januari – Stichting Fier Leeuwarden (pba) 
Bij Stichting Fier wordt aan kwetsbare kinderen en jongeren een veilige plek 
en de zorg geboden die ze nodig hebben. Om slachtoffers van geweld te helpen 
naar een veilige toekomst zonder geweld, is heel veel aandacht en zorg nodig. 
Ze hebben vaak geen diploma waardoor ze een zwakke positie hebben op de 
arbeidsmarkt. Ze hebben weinig mogelijkheden om financieel onafhankelijk te 
zijn. Daarom wordt door Stichting Fier ingezet op participatie. Het “gewone 
leven” moet centraal staan. Meedoen. Een gezond netwerk opbouwen. Een 
diploma halen. Leuk werk vinden. Dromen en ambities najagen. Kortom: een 
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normaal leven opbouwen. Dat kan Stichting Fier niet alleen. De steun van 
fondsen, bedrijven, serviceclubs, kerken en particulieren is onmisbaar. 
Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan.  
 
10 januari – Stichting Doch dyn Dream (pba) 
Stichting Doch Dyn Dream zet zich in voor ruim 200 kinderen in Matunda 
(West-Kenia). Doelstelling van de stichting is om voor deze kinderen een 
veilig onderkomen en onderwijs te creëren. In februari 2021 gaan acht 
inwoners uit Easterwierrum en Mantgum naar Kenia om een nieuw 
schoollokaal te bouwen en de bestaande lokalen op te knappen. Daarvoor is 
circa 10.000 euro nodig. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de 
weeskinderen, de bouwers betalen zelf de reis- en verblijfkosten. Wellicht wilt 
u ook een financieel steentje bijdragen aan het behalen van dit doel.  
 
17 januari – Goed toegerust aan de slag in de kerk (PKN) 
In onze protestantse gemeenten zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk 
gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van 
diaconaat tot catechese en van bestuur tot beheer. Met een divers trainings-
aanbod helpt de academie van de Protestantse Kerk zowel professionals als 
vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen 
vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ze 
ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag! 
 
24 januari – Een kerk van betekenis (PKN) 
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de 
hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. 
Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op 
allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien 
dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in 
Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, 
want zo zijn we een kerk van betekenis. 
 
31 januari – Sirkelslag: collecte jeugdwerk PKN 
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan 
bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerk-
organisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen 
uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen 
groepen in andere plaatsen - met wie ze online in verbinding staan - om de 
hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een 
ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. 
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7 februari – Bangladesh, Werelddiaconaat Kerk in Actie 
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaat-
verandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen 
spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct 
gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van 
Bangladesh niet alleen na een ramp, maar ook om ze zo goed mogelijk op een 
overstroming voor te bereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen 
die beter bestand zijn tegen storm en regen. Wij bevelen deze collecte van 
harte bij u aan.  
 
14 februari – Ethiopië, Noodhulp Kerk in Actie 
Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door 
overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen 
op. Samen met de Kerk van Ethopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare 
inwoners met noodhulp. Maar nóg beter is het als noodhulp kan worden 
voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke 
gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere 
manieren geld te verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als 
de oogst tegenvalt. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.  
 
21 februari – Moldavië, Werelddiaconaat Kerk in Actie 
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere 
mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze 
gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar 
ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om 
voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom 
bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze 
met hun verhaal terecht kunnen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.  
 
28 februari – Voor iedereen een kerk, Missionair werk PKN 
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent 
niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met 
alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier 
die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in 
Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding 
met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar 
nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan. Wij bevelen deze 
collecte van harte bij u aan.  
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Kerk open in de zomer . . . . , 
 
dat is deze zomer helaas niet doorgegaan. De kerk is niet geschikt om in deze 
coronaperiode gasten te ontvangen die anderhalve meter van elkaar kunnen 
blijven. Wij hopen op betere tijden.  
Onze creatieve dames hebben echter niet stil gezeten en in de vorige winter-
periode, maar ook in de rustige zomerperiode thuiswerk gedaan en vele 
‘húskedoekjes’ gemaakt. Ze zijn te koop bij Informatiepunt Grou (VVV) aan het 
Halbertsmaplein. Er zijn nog genoeg exemplaren om verkocht te kunnen 
worden. Wilt u een leuk origineel cadeautje geven of er een voor uw eigen 
kleine huisje gebruiken, neem dan contact op met Geertje Postma (telefoon 
62 35 77; e-mal sietse.geertje@ziggo.nl). Ze kosten 5 euro per stuk. 

 

 
 
Wij hopen natuurlijk dat volgend jaar de kerk in de zomer weer open kan zijn 
voor bezoekers. Om dat te kunnen blijven doen hangt af van de vrijwilligers 
die achter de verkooptafel willen zitten en mannen of vrouwen die de gasten 
wat willen vertellen over de rijke geschiedenis van onze kerk. Voel je hier iets 
voor dan horen wij het graag.  
 
Namens de rondleiders,  
Klaas Stelma, telefoon 62 27 32; e-mail k.stelma@upcmail.nl 
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Adressen 

Predikant / pastoraal contact predikant@sintpiterkerk.nl 

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

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, Kievitstraast 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 
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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