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Kerkdiensten 
 
Alle diensten worden gehouden in de Sint-Piterkerk.  
Voorlopig zijn er geen diensten in FriesmaState. 
K = kinderkerk 
Tot nader order vervalt het gezamenlijk koffiedrinken na de dienst. 
 
 
Zondag 21 februari, 9.30 u.  K 

1ste van de veertigdagentijd (paars) 

ds. H. le Cointre, Leeuwarden 

organist Carl Visser 

 

Zondag 28 februari, 9.30 u. 

2de van de veertigdagentijd (paars) 

Heilig Avondmaal 

ds. H. le Cointre 

organiste Mea Stelma 

 

Zondag 7 maart, 9.30 u. 

3de van de veertigdagentijd (paars) 

ds. H. le Cointre 

organist Carl Visser 

 

Zondag 14 maart, 9.30 u. 

4de van de veertigdagentijd (paars) 

ds. N. Ariesen-Holwerda, Bolsward 

organist Carl Visser 

 

Zondag 21 maart, 9.30 u. 

5de van de veertigdagentijd (paars) 

ds. H. le Cointre 

organist Carl Visser 

Zondag 28 maart, 9.30 u.  K 

6de van de veertigdagentijd – 

Palmpasen (paars) 

ds. G. Timmer, Kollum  

organist Carl Visser 

 

Donderdag 1 april, 19.30 u. 

Witte Donderdag (wit) 

ds. H. le Cointre 

organist Carl Visser 

 

Vrijdag 2 april, 19.30 u. 

Goede Vrijdag (rood) 

ds. H. le Cointre 

organist Carl Visser 

 

Zaterdag 3 april, 21.30 u. 

Paasnacht  (wit) 

ds. H. le Cointre 

organist Carl Visser 

 

Zondag 4 april, 9.30 u.  K 

1ste van Pasen (wit) 

ds. H. le Cointre 

organist Carl Visser 
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Van de kerkenraad 

 
De kerkenraad deelt graag met u wat er in de afgelopen tijd in onze gemeente 

is gebeurd en waar we mee bezig zijn.  

 

In het vorige nummer van Tsjerkelûden vertelde ik u over de contrasten 

waarmee we als kerkenraad en daarmee ook als gemeente te maken hadden. 

Ik geloof dat de afgelopen maanden ook op deze wijze te typeren zijn. Onder 

de bezielende leiding van Helmer hebben we in de maand december een 

prachtig digitaal adventsproject gehad. De Zoeker ging in Grou op zoek naar 

lichtpuntjes en wat was het mooi om iedere week weer een prachtig 

voorbeeld te zien. Ook de kerstvieringen voor jong en oud waren inspirerend 

en zorgden, ondanks alle beperkingen, voor verbinding en licht zowel binnen 

onze gemeente alsook daarbuiten. Livestream diensten, prachtige bloemen, 

een heus digitaal kerstkoor, inspirerende woorden en een prachtige muzikale 

omlijsting. Als kerkenraad bedanken we iedereen die hier een bijdrage aan 

heeft geleverd, heel hartelijk! 

 

Daarnaast zijn er de nodige stappen gezet in het beroepingsproces, dat door 

alle beperkingen minder snel verloopt. Een gesprek met de classis heeft 

plaatsgevonden. Als uitkomst van dit gesprek worden ondertussen 

gesprekken gevoerd met naastgelegen vacante gemeenten over hoe zij dit 

proces doorlopen en waar we elkaar zouden kunnen versterken. Ook wordt 

gewerkt aan een sluitende meerjarenbegroting en is een start gemaakt met de 

gemeentescan. Hiermee hopen we als kerkenraad input te verzamelen voor 

het profiel van onze gemeente en dominee.  

 

Naast deze mooie manieren van verbinding hebben we als kerkenraad 

wederom lastige beslissingen moeten nemen rondom het kerkbezoek. Helaas 

zitten we momenteel in een lockdown door de ontwikkelingen rondom het 

Covid-19-virus. Het sluiten van de kerk voor bezoekers en uiteindelijk ook het 

stoppen met voorzangers is natuurlijk niet gemakkelijk geweest. Juist nu 

hebben we elkaar zo hard nodig en zoeken we de kleine momenten van 

verbinding met elkaar op. Gelukkig kunnen we onze dienst uit de Sint Piter 

iedere zondag nog volgen via de kerkomroep en thuis uit volle borst 

meezingen. Via de Whatsappgroep kunnen we elkaar op de hoogte houden 

van hoe wij de kerkdienst hebben beleefd en wat ons heeft geraakt.  
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Daarnaast gaan we als gemeente afscheid nemen van onze koster Eddy van 

der Noord. In het volgende nummer komen we daar natuurlijk nog uitgebreid 

op terug. Voor nu wil ik meegeven dat dit betekent dat we als kerkenraad een 

vacature hebben opengesteld voor een nieuwe koster.  

 

Ook zullen twee kerkrentmeesters als ouderling-kerkrentmeester worden 

bevestigd. Als u dit leest heeft dit  plaatsgevonden. We zijn blij dat Sybolt en 

Henk bereid zijn om deze taak op te pakken. Zodoende behouden we 

voldoende bezetting in de kerkenraad. Juist in deze tijd waarin verbinding en 

hoop zo belangrijk zijn, is het van belang om gemeenteleden te hebben die 

deze taken in de kerkenraad op zich willen nemen, zodat onze gemeente van 

betekenis kan zijn voor die mensen die dat zo hard nodig hebben.    

 

De  leiding van de kinderkerk heeft besloten om na Pasen te stoppen met de 

kinderkerk. Natuurlijk bieden ze nog hun hulp aan voor het organiseren van 

activiteiten voor de kinderen, maar ze zullen niet structureel meer kinderkerk 

verzorgen op zondag. Een groot gemis voor onze gemeente, maar natuurlijk 

hebben we daar alle begrip voor. We zijn druk bezig om te kijken hoe we, 

mogelijk op een andere manier, ook een plaats voor de kinderen behouden in 

onze kerk.  

 

We blijven met een open blik vooruit kijken, ook al is dat soms moeilijk. We 

blijven zoeken naar andere manieren van verbinding. Uw ideeën zijn meer 

dan welkom.  

 

Namens de kerkenraad, 

Marieke Meinderts 
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Op weg naar Pasen (1) 
 

Op 17 februari (aswoensdag) begon de veertigdagentijd, ook wel lijdens- of 

vastentijd genoemd, afhankelijk uit wat voor een ‘nest’ je afkomstig bent. Zoals 

de Advent een voorbereidingstijd is op Kerst, zo biedt de veertigdagentijd de 

kans om stil te staan bij wat het leven, lijden, sterven en de opstanding van Jezus 

voor in ons leven van alledag betekent. 

Hoe werkt ons geloof door in de keuzes die we elke dag maken? Hoe kan ik zoiets 

als de ‘navolging van Christus’ in mijn leven concreet maken? 

 

Vasten? 

Een van de manieren om te doorleven en te doorvoelen wat het kan 

betekenen om in de voetsporen van Jezus te stappen is: vasten. Voor 

protestanten wellicht nog een beetje een onwennig begrip, omdat we het als 

iets ‘katholieks’ beschouwen en veel van de katholieke gebruiken bij de 

reformatie overboord zijn gegooid. Het wantrouwen tegen ‘werkheiligheid’ 

(= je plekje in de hemel verdienen door goede werken) zit diep bij calvinisten.  

Toch waag ik de stelling dat ook protestanten op hun manier het vasten 

hebben overgenomen, namelijk in de beroemde (of beruchte) calvinistische 

soberheid en zuinigheid. Iets dat in de huidige door overconsumptie 

aangewakkerde klimaatcrisis, weer hoogst actueel is geworden. Wanneer wij 

in het Rijke Westen niet collectief soberder gaan leven en zuiniger 

omspringen met de schepping en wat de aarde opbrengt, brengen we de 

toekomst van onze kinderen en kindskinderen in gevaar. 

 

Hoe? 

De veertigdagentijd invullen als vastentijd is dus een heel goed idee. Wat 

kunnen we in deze periode laten staan of niet doen om zo de schepping 

minder te belasten? Sommige mensen eten in deze periode bijvoorbeeld geen 

vlees of laten alcohol staan (sowieso een gezond idee), snoepen niet of 

minder. Geld dat je overhoudt door minder te consumeren kun je verzamelen 

en overmaken naar een goed doel. 

Sommigen reduceren de schermtijd op mobieltjes en computers (in deze 

coronatijd een ware uitdaging) om ruimte te scheppen voor: een goed 

gesprek, een spelletje doen of wie weet stil zijn, mediteren. 

 

Iedereen kan de vorm vinden die hem of haar past. Hoe je het ook doet, vasten 

slaat meerdere vliegen in één klap: 

- het helpt de druk op de schepping te verlichten; 

-  het helpt de kloof arm-rijk (al was het maar een ietsje) te verkleinen; 
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-  het maakt je meer bewust van de (ware) rijkdom in je leven; 

-  het schept (meer) ruimte voor ontmoeting met God en mensen; 

-  je kunt daadwerkelijk iets van wat je hebt, weggeven aan iemand die het 

nodig heeft; 

-  vul zelf maar aan… 

 

Oefening in solidariteit 

Vasten is dus ook een oefening in solidariteit en meeleven met mensen die 

lijden. Volgens het evangelie naar Matteüs komt Christus onze levens binnen 

in de persoon van de medemens die lijdt. Dit jaar verbindt Kerkinactie daarom 

de vastentijd met de zeven werken van barmhartigheid die Jezus aan het slot 

van het Matteüsevangelie noemt: 

Zieken verzorgen, dorstigen te drinken geven, de vreemdeling onderdak 

bieden, de naakten kleden, de hongerigen eten geven, de doden begraven.  

Elke week kun je door middel van een ‘vastenkaart’ aandacht besteden aan 

een van deze thema’s en geld sparen voor de projecten van Kerkinactie. 

 

 
 

De vastenkaart is te bestellen via de website van kerkinactie 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/ideeenbank/vast-mee-in-de-

40dagentijd/ 
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of bij: Kerk in Actie, Postbus 456, 3500 AL Utrecht, telefoon (030) 880 14 56, 

e-mail: info@kerkinactie.nl 

 

Er is een versie voor volwassenen en een voor kinderen. 

 

De Protestantse kerk geeft ook een veertigdagenkalender uit.  

Die is te bestellen via: 

https://webwinkel.pkn.nl/veertigdagentijd/40dagentijd-kalender-2021/16200-

0025/F6/79 

 

Goede, gezegende (vasten)tijd! 

 

ds. Helmer le Cointre 
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Op weg naar Pasen (2) 
 
Liturgie vieren in coronatijd 
 

Afzien en toch… 

Elders in dit nummer schrijf ik over de veertigdagentijd als vastentijd. Deze 

coronatijd is sowieso al een periode van afzien. Afzien van menselijke 

contacten (knuffels!). Ook afzien van het houden van diensten met de hele 

gemeenschap, zelfs (op het moment van schrijven) afzien van zingen. Hoe 

kunnen we liturgie vieren in coronatijd? Het vraagt om aanpassing, maar ook 

om creativiteit. 

Hieronder onze voornemens voor de komende tijd naar Pasen toe. 

 

1. De zoeker zoekt de weg (voor de kinderen) 

Elk weekeinde komt er weer een kort filmpje (5-7 minuten) op de website, 

waarin de zoeker op zoek gaat naar wegwijzers in een verwarrende tijd. Zelf is 

hij de weg een beetje kwijt. 

Hij zoekt die weg met behulp van een (veel te oude) kaart. 

Op die kaart komen alle belangrijke ‘stations’ (thema’s) van de zondagen in de 

veertig dagen voor: 

 

1. 21 februari: Sint-Piterdienst 

Deze eerste zondag in de veertig dagen valt toevallig samen met Sint-

Piterdag. Daar maken we ruimte voor. De dienst staat deze zondag geheel 

in het teken van Sint-Piter en zijn nieuwe metgezel: Aldemar. Hoe kunnen 

we in deze coronatijd toch het Sint- Piterfeest vieren? Wat is het verhaal 

van Aldemar? Waar gaat het dit duo om? Wat vinden zij belangrijk? De 

zoeker gaat met hen in gesprek in een laagdrempelige dienst voor alle 

leeftijden. Deze dienst wordt uitgezonden, zowel via kerkomroep (geluid) 

als via de website (beeld en geluid). 

 

2. 28 februari (bij Marcus 1, 12-15) Jezus in de woestijn.  

Er is leegte, stilte. Er is ook: bedreiging (wilde dieren) èn hulp (engelen). 

Wat gebeurt er als je alleen bent of als het stil is? Wie heeft er iets met 

leegte of stilte in Grou?  

 

3. 7 maart (bij Marcus 9, 2-19) Jezus op de berg. Er is vergezicht, het is 

een piek-ervaring. Wanneer ging jij stralen? Hoe was dat voor jou? 
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4. 14 maart (bij Johannes 6, 1-15) Jezus deelt brood en vis. De bijbelse 

rekenkunde zegt: delen = vermenigvuldigen. Wie geeft wordt niet armer 

maar rijker. Waar zien we dat in Grou? 

 

5. 21 maart (bij Johannes 12, 20-33) Jezus en de graankorrel. Een zaadje 

moet ‘sterven’ in de grond om vrucht te kunnen dragen. Jezus liet zichzelf 

los. (Hoe) kunnen wij dat ook? 

 

6. 28 maart (bij Marcus 11, 1-10) De intocht van Jezus. Waar en hoe kan 

Jezus vandaag ons leven binnenkomen? De kinderkerk verzorgt vooraf 

aan deze dienst een Palmpaaspakket, waarmee de kinderen thuis hun 

eigen palmpaasstokken kunnen maken. 

 

Elke week gaat de zoeker in gesprek met iemand uit Grou-Jirnsum die een 

verhaal kan vertellen bij het thema van die week. 

 

2. Elke zondag dienst  

Of er dan weer gezongen kan worden weten we niet. Wel is er elke zondag een 

dienst te beluisteren via kerkomroep.nl met als vaste onderdeel: een deel uit 

Haydn’s Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze. 

 

 

Joseph Haydn (1732-1809) was woonachtig en werkzaam in Oostenrijk, maar 

is ver over de landsgrenzen bekend. Zo kreeg hij de opdracht van Don Jose 

Saenze de Santa Maria om voor de goedevrijdagviering een compositie te 
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maken waar de schriftlezingen uit die periode van het kerkelijk jaar in 

verwerkt zouden worden. Dat zijn de lezingen die het lijdensverhaal onder 

woorden brengen. Haydn zegt zelf over deze compositie: 

 

“De muren, ramen en pilaren van de kerk waren in zwart gedrapeerd, en 

slechts één grote lamp in het midden verlichtte de heilige duisternis. Om 

12.00 uur ’s middags werden alle deuren gesloten en begon de muziek. Na een 

toepasselijke prelude beklom de bisschop de kansel, sprak een van de zeven 

woorden en gaf er dan een meditatie over. Als die beëindigd was, kwam hij 

naar beneden en viel knielend voor het altaar neer. Deze tijd werd gevuld 

door muziek. De bisschop besteeg weer de kansel en verliet hem dan, een 

tweede, derde keer, enzovoort, en orkest speelde iedere keer aan het eind van 

zijn preek. Ik moest met deze situatie rekening houden in mijn muziek.” 

 

Op de zondagen in de veertigdagentijd zullen delen uit deze cyclus 

langskomen. Op de nieuwsbrief zal elke keer staan welk deel het is, welke 

tekst eraan ten grondslag ligt en een korte beschrijving van het werk (voor de 

handvatten om te luisteren).  

 

3. Midweekactiviteit 

Elke woensdagavond in de 40 dagen (met ingang van 24 februari) is de kerk 

open tussen 19.00 en 20.30 uur. Om gewoon even (coronaproof) in de kerk 

te zijn, een lichtje te ontsteken, stil te zijn, te bidden of wat dan ook. 

Ds. Helmer le Cointre is aanwezig, mocht u hem kort willen spreken of een 

afspraak willen maken voor een uitgebreidere wandeling of telefoongesprek. 

Mocht je muziek willen maken of een gedicht willen voordragen of iets anders 

willen doen in de kerk, meld je dan even bij ds. Le Cointre; die ruimte is er. 

Om 19.30 uur is er een korte bijbelmeditatie (20-25 minuten). Gelezen 

wordt een of meer lezingen van de komende zondag. Daarbij: stilte, vragen ter 

overdenking, kort woord, muziek, gebed. Er is geen zang. We hanteren alle 

dan geldende coronaregels zoals afstand en mondkapjes. Het voornemen is 

dat deze bijbelmeditatie ook te volgen is via de kerkomroep. 

 

4. De dagen van Pasen 

1 april – Witte Donderdag: Sedermaaltijd (voor gezinnen) 

We vieren de sedermaaltijd, zoals Jezus die (ongeveer) met zijn leerlingen 

heeft gevierd.  

In de sfeer zoals de Joden dat wereldwijd nog steeds doen. Met een 

verwijzing naar de instelling van het Avondmaal. 
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Wanneer de corona-situatie het niet toelaat om samen te komen, maken 

we een Zoom-seder, op de manier zoals we dat met kinderkerstnacht 

deden.  

 

2 april – Goede Vrijdag: het lijdensverhaal wordt gelezen en 

muzikaal vertolkt 

Naast gesproken woord is er muziek en tevoren opgenomen zang van een 

virtueel koor (zie hieronder). 

 

3 april – Stille Zaterdag/Paasavond 

Een sfeervolle dienst waarin de doortocht van het volk Israël door de 

rietzee en de doortocht van Christus door de dood centraal staan. De 

doopgedachtenis vormt een vast onderdeel van deze dienst. 

 

4 april – Paasmorgen 

Feestelijke paasdienst rond het verhaal van de Opstanding, met muziek en 

zang van een virtueel Paaskoor (zie hieronder). 

 

5. Virtueel paaskoor (voor alle leeftijden) 

Voor het paaskoor zullen twee liederen opgenomen worden. Het ene is voor 

de goedevrijdagviering. Dit wordt een bekend koraal uit de Matthäus-Passion 

van J.S. Bach. Het andere is een lied voor paasmorgen. Het gaat hier om lied 

637, een nieuwe tekst op het bekende paaslied “Daar juicht een toon…”. 

Graag opgeven via carl1681@hotmail.com onder vermelding van naam, 06-

nummer en stemsoort (Bas/Tenor/Alt/Sopraan). Het wordt weer een groot 

succes, waarin we de verbinding wederom zoeken. Het op afstand samen 

muziek maken en daarvan collectief genieten staan voorop. De opnames 

komen na de sluitingsdatum via de mail. Graag voor 20 februari opgeven en 

insturen voor 10 maart. Er zal een geluidsbestand komen van alle stemmen 

afzonderlijk maar ook een dirigenten-partij. Zodat het wellicht eenvoudiger 

onder elkaar te krijgen is voor u als zanger.  

Geef je snel op, wees erbij! We gaan voor een prachtig virtueel koor.  

 

Met een hartelijke groet van 

Carl Visser, cantor-organist 

Helmer le Cointre, ambulant predikant 
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Lichtpunt in lockdown 
 

De positieve keerzijde van de lockdown is dat je dingen kunt doen waar je anders 

te weinig aan toe komt. Lezen bijvoorbeeld. Momenteel ben ik boeken aan het 

lezen van Jonathan Sacks. Hij was opperrabbijn van Groot-Brittannië en is 

helaas afgelopen jaar overleden. 

In het boek ‘Een gebroken wereld heel maken’ vat hij zijn visie op het Jodendom 

samen.  

Fascinerend boek, met diepgravende inzichten. Ook voor ons als Christenen is 

het belangrijk om van de inzichten van deze joodse leraar kennis te nemen, 

immers: onze Heer was (en is) ook een joodse leraar. Graag deel ik een paar 

dingen met u als lezer. 

 

Partners van God 

Waar het in het joodse geloof om draait, zegt Sacks, is dat wij mensen partners 

zijn van God in het project van de schepping. God heeft toen Hij de mens 

schiep zichzelf een beperking opgelegd; Hij heeft ruimte gemaakt voor de 

mens om in vrijheid en verantwoordelijkheid het experiment schepping dat hij 

begonnen was af te maken. Het is een samenwerkingsproject geworden. 

 

Een voorbeeld 

We kennen het verhaal van Mozes die de berg op gaat om de tien woorden van 

God te ontvangen. We weten hoe het na de eerste keer is afgelopen. Terwijl 

Mozes met God samen was op de berg, bouwde het volk een gouden kalf van 

alles wat ze aan goud hadden meegenomen uit Egypte. In woede en 

teleurstelling gooit Mozes de stenen tafelen waarop God eigenhandig de tien 

woorden had geschreven kapot. 

Nadat er schoon schip gemaakt is gaat hij opnieuw de berg op en komt met 

een nieuw set stenen tafelen naar beneden. Alleen deze keer staat er dat zijn 

gelaat straalde. 

Wat maakte nou dat dat de eerste keer niet verteld wordt? 

De uitleg die Sacks doorgeeft is deze: de eerste keer was het God die 

eigenhandig de tien woorden op stenen tafelen beitelde die God ook zelf had 

uitgehouwen. Mozes was ontvanger en God was zender. Het was Gods project 

en Mozes moest het uitvoeren. De tweede keer was anders. Mozes hakte zelf 

twee nieuwe stenen tafelen uit en schreef er zelf de tien woorden op. Hij was 

zelf betrokken en verantwoordelijk. Het was een samenwerkingsproject 

geworden, een partnerschap. En juist dat samenzijn en samengaan deed 

Mozes stralen. Het was niet meer God of Mozes, maar God en Mozes, niet meer 
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God of mens, maar samen voor één zaak: het goede leven in vrijheid en 

verantwoordelijkheid. 

Zoals God en Mozes een verbond smeedden, zo werd ook een verbond 

gesmeed met het hele volk en werd een losse verzameling individuen en 

families een gemeenschap. 

Het is juist dat samen, dat verbond dat in onze tijd en samenleving bedreigd 

wordt. 

Vermalen tussen de markt (die uitgaat van het individu) en de staat (die een 

gezamenlijkheid oplegt). Mensen moeten opnieuw in vrijheid met elkaar 

verbonden raken, zegt Sacks, want wij zijn sociale wezens. In plaats van het 

contract (op de markt of met de overheid) moeten we weer werk maken van 

het verbond en gemeenschap tussen mensen opbouwen. 

 

De familiemens 

Ik denk dat de kerk die gemeenschapsgedachte ook in de genen heeft zitten. 

Denk maar aan dat prachtige beeld van Paulus over het lichaam van Christus. 

Als één lid lijdt, lijden allen mee en als één lid vreugde kent, delen allen in de 

blijdschap. Dat gaat wat mij betreft niet alleen over de kerk, maar over de hele 

mensheid.  

Dat we een gemeenschap vormen is een geweldig geschenk en tegelijk is het 

een opdracht, niet alleen om deze gemeenschap levend te houden, maar om de 

kracht ervan zoveel als mogelijk is te delen. 

 

Gezegend zijt Gij, Heer onze God en gezegend het brood op de tafel. 

Leer ons te delen met elkaar, zodat niemand gebrek heeft. 

 

Dat het zo mag zijn. 

 

ds. Helmer le Cointre 
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Afscheid Eddy van der Noord 
 

Toespraak Marieke Meinderts op 31 januari 2021 
 

Een unieke vogel       is Eddy van der Noord. Tijdens de sollicitatiegesprekken 

viel hij al op. Een man met een duidelijke visie op onze kerk en hoe deze meer 

met het dorp te verbinden. Alweer bijna drie jaar geleden kwam Eddy bij onze 

gemeente als koster. Met een frisse wind vloog Eddy met nieuwe inzichten en 

kritische geluiden door onze gemeente. Veel ging anders en daar moesten we 

soms aan wennen. Hij bleef in zijn oude huis wonen. Het idee dat onze koster 

niet tegenover de kerk woonde was wel een beetje vreemd. Veranderingen 

zijn altijd moeilijk, maar het bleek inderdaad maar een paar minuten fietsen 

voor Eddy om er gewoon te zijn. Zo bracht Eddy ons vaker even van het padje, 

op zeer positieve manier. We stonden namelijk voor grote keuzes de 

afgelopen drie jaar. De verkoop van de Boei en daarmee de opdracht om het 

catechisatielokaal uit te breiden en aan te passen. Ook de restauratie van de 

Sint-Piterkerk, het creëren van goede sanitaire voorzieningen in de kerk en de 

verbouwing van de toren lagen op ons bordje. Eddy wist ons op een hele 

verfrissende en creatieve manier te inspireren. Juist hij was de man die ons 

overtuigde dat de Sint-Piterkerk van het hele dorp was en wist 10 duizenden 

euro’s binnen te slepen voor de verbouwing. Ook het begeleiden van 

ontwerpgroepen en verbouwingsteams, gelukkig konden we veel werk uit 

handen geven aan Eddy. Juist met een minimale kerkenraad en veel ambities 

is het geweldig om dit soort mensen om ons heen te hebben.  

En natuurlijk waren daar ook de kritische geluiden over de spinnenwebben in 

de kerk en het onderhoud van de tuin. Altijd vanuit een constructief gesprek 

werden dit soort punten met elkaar besproken. Een man die niet bang is voor 

een eerlijk gesprek en zelf ook eerlijk zijn mening geeft als dat nodig is.  

 

Na bijna drie jaar nemen we alweer afscheid van Eddy als koster. Naast koster 

is Eddy namelijk ook nog schrijver en uitgever en organiseert hij vaak 

culturele evenementen in Grou. Zeker mochten we hier als kerk ook van 

profiteren. Nu is Eddy gevraagd voor het schrijven van een biografie. Dit is een 

tijdrovende opdracht en maakt dat het kosterschap hier niet goed mee te 

combineren is. Eddy heeft geleerd om zijn hart te volgen en die lag bij deze 

opdracht. Zo spijtig om Eddy als koster te moeten laten gaan. Gelukkig blijft hij 

nog aan onze kerk/gemeente verbonden in de rol die hij de afgelopen jaren zo 

vaak voor ons heeft vervuld, namelijk als ambassadeur voor onze kerk 

waarmee hij kansen voor ons signaleert en financiële middelen weet te 

verkrijgen.  
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Om nog maar weer eens zo’n prachtige uitspraak van Eddy in een van zijn 

eerste dagen als koster te herhalen: “Sjoch, ik bin net leauwich, mar ik bin wol 

in goed minske. En dat past goed yn it tsjerke wêzen.” 

En ik vind ook dat dit heel goed past, Eddy, jij kwam volgens mij op het juiste 

moment om ons soms wakker te schudden, om vanuit verbinding de kerk 

sterker te maken en ons te helpen daar waar we kennis of handen te kort 

kwamen.  

 

We zijn inderdaad een kerk die strijdt tegen elke vorm van onrecht en zijn een 

open gemeenschap die bescherming wil bieden aan kwetsbare mensen. Jij 

weet wat kwetsbaar zijn is en hebt volgens mij ook een plaats in onze kerk 

gevonden. Nog voordat je officieel uit dienst bent, sta je al op de lijst van hulp- 

kosters. We blijven gelukkig nog samenwerken.  

Voor een cadeau kom ik op het begin van mijn verhaal, een unieke vogel ben 

jij en daar houd je ook van. Daarnaast mag je de avonden graag doorbrengen 

met spelletjes. Of dit ook voor Henriët geldt, weet ik niet zeker. Het cadeau 

heeft wel alles te maken met vogels en spelletjes. 

 

Eddy, heel hartelijk bedankt dat je de afgelopen drie jaar een waardig gastheer 

voor onze Sint-Piterkerk en steun en toeverlaat voor ons als kerkenraad bent 

geweest.   
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Opknapbeurt Sint-Piterkerk 
 

Als dit nummer van Tsjerkelûden 

verschijnt is de opknapbeurt die 

de Sint-Piterkerk momenteel 

ondergaat al bijna afgelopen.  

Het betreft een reguliere grote 

onderhoudsbeurt van eens in de 

zes jaar. De  scheuren in de 

muren en het loslaten van 

stucwerk werden aangepakt.  

 

Deze keer was er ook onderhoud in de toren nodig. Het houten onderstel waar 

de klokken aan hangen, moest grondig worden nagekeken en het houtwerk 

van de galmborden moest worden gerestaureerd. Daar kwam een hoogwerker 

aan te pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wijzerplaten van de klok zijn ook 

opgeknapt. 
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  Wek mijn zachtheid weer, 

geef mij terug 
de ogen van een kind. 

 

tekst Huub Oosterhuis, lied 925 

foto Nienke Zwart 
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Wel en wee 

in de afgelopen periode 
 

De boeketten uit de kerkdiensten gingen als groet en bemoediging naar: 

 8 november mw. K. de Kroon Oostergoostraat 150 

15 november mw. W. van Vlijmen De Tsjotter 25 

22 november dhr. K. Visser De Swanneblom 17 

29 november dhr. E. Smit FriesmaState 

 5 december mw. T. Wartena De Boldert 19 

 12 december dhr. R de Jong/mw. A. Noordstra Gjaltema 16 

Daarna waren er als gevolg van de lockdown geen openbare erediensten en 

zijn er geen bloemen meer bij gemeenteleden bezorgd. 

 

Verjaardagen 

27 november dhr. K. Wapstra Hofsgrêft 4 

  7 december mw. S. Castelein-Wijngaarden Oostergoostraat 152 

  7 december mw. B.E. van Amerongen-Pijpers Hoxma 31 

  8 december mw. A. van de Veen-de Vries Gruttostraat 29 

 14 december dhr. S. Hogeboom De Middelline 8 

 14 december dhr. L.D. Hania Oostergoostraat 51A 

 21 december mw. A. ten Cate-Terwee It Roer 13 

 28 december mw. D. de Boer-Hoekstra Leppedyk 37, Akkrum 

 30 december mw. P.C. Nauta-Schotanus FriesmaState 

 6 januari mw. T.A. Jellema-Rinzema Drachtsterweg 10 

 11 januari dhr. E. Meijer De Karper 12 

 14 januari dhr. J.L. van Vlijmen Nw. Mellens, Leeuwarden 

 25 januari mw. R. Fortuin-Hiemstra Gruttostraat 29 

 27 januari mw. W. van Vlijmen-Markerink De Tsjotter 25 

 7 februari mw. K.A. Greijdanus-Kuik Súdfinne 22 

 12 februari mw. W. Van der Wal Prinses Beatrixweg 7 

 13 februari mw. J.R. Hogeboom-Rusch De Middelline 8 

 14 februari mw. T. Dijkstra-van der Wal Oostergoostraat 5  
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Geboren 

Op 26 november 2020 is Davin Samuel Fransen geboren, zoon van 

Emile Fransen en Femmalyne Dijkstra, de Tsjotter 39. 

 

Huwelijksjubilea 

dhr. en mw. S.H.Veenstra-Boerendans, Tjallinga 9, 9 december, 50 jaar  

dhr. en mw. A. Atema-Terpstra, Sjonnema 13, 9 december, 40 jaar  

dhr. en mw. A.R. Troostheide-I.H.N.Oldhoff, Parkstraat 50, 18 februari, 50 jaar  

 

Verhuisd 

mw. G. Stoker van Oostergoostraat 13 naar Noardwâl 13, 9001 LK Grou 

mw. L.J. Brouwer van Gruttostraat 18 naar Hegedyk 20, 9024 EA Weidum  

mw. T. Andringa-de Jong van 2e Oosterveldstraat 29 naar Kievitstraat 5c, 

9001 EK Grou 

 

Ingekomen 

dhr. B. Lootsma van Sibrandabuorren naar Allingawier 2, 9001 LR Grou  

mw. N.H. van Kammen van Bitgum naar Paviljoenstraat 15, 9001 BN Grou  

dhr. J.A. Boonstra van Wolvega naar De Waring 6f, 9001 HZ Grou  

mw. T. Visser en dhr. W.I. Mink van Wergea naar De Kûpe 13, 9001 MC Grou 

 

Dankbetuiging 

Langs deze weg willen wij u bedanken voor alle blijken van medeleven, op wat 

voor wijze dan ook, bij het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader, 

schoonvader en opa, Pieter Nanninga. 

Jannie Nanninga-van Dijken, kinderen en kleinkinderen 

 
Samenstelling Henny Reitsma 
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Interview 

 

met Eelke Pander 
 

Hoe kwam u in aanraking met onze gemeente? 

In 1980 zijn Joke en ik getrouwd en in Grou gaan wonen. Toen we in Grou op 

zoek gingen naar een huis was het gezellig in het dorp en prachtig 

schaatsweer. De liefde voor Grou was geboren. We hebben ons laten 

inschrijven bij de Gereformeerde Kerk. 

 

 

Wat is uw favoriete bijbelverhaal? 

Ik heb geen favoriet bijbelverhaal, maar verhalen uit de Bijbel houden je soms 

een spiegel voor, vertellen je iets. Ik merk dat de betekenis van de bijbel-

verhalen door de jaren heen kan veranderen. Gebeurtenissen/ervaringen 

kunnen andere inzichten geven. Recht doen aan elkaar en de omgeving zijn 

voor mij belangrijke thema’s. Rentmeesterschap klinkt oud, maar ik hoop van 
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harte dat de volgende generaties een wereld/aarde ontdekken waar het goed 

is om op te leven 

  

Wat is uw favoriete lied? 

In mijn jonge jaren :-) speelde ik in een gospelgroep en met deze groep heb ik 

mooie momenten meegemaakt. Blijkbaar hebben deze belevenissen hun 

sporen nagelaten. Gospelmuziek spreekt mij nog steeds aan. Als er een gospel 

zoals ‘Go like Elijah’ op de radio te horen is, zet ik de volumeknop een tandje 

hoger.  

Muziek en liederen kunnen je ontroeren. In onze gemeente zijn zang en 

muziek goed verzorgd met dank aan o.a. onze cantor. Een dienst zonder 

liederen voelt niet compleet. Je merkt pas wat je mist, als het er niet is. Maar 

hopen dat de coronaperiode snel voorbij is. 

  

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

In 1980 was Ds. Henk van Andel predikant in Grou. Henk heeft mij een andere 

manier van geloven laten zien dan ik gewend was.  

Zoek het niet te hoog, maak het niet te groot, maar kijk ook om je heen. Zo kon 

Henk in een dienst aangeven dat hij iemand was tegengekomen die de krant 

niet meer kon betalen. Mensen die de krant wilden delen konden dat na afloop 

van de dienst aangeven. Heel praktisch en doeltreffend. Deze manier van 

geloven heeft mij geïnspireerd. 

  

Wat spreekt u aan in onze gemeente? 

Het spreekt mij aan dat de Sint-Pitergemeente steeds meer samenwerkt met 

verschillende groepen uit de Grouster gemeenschap. Het beleid is hierop 

gericht en een enthousiaste groep geeft er inhoud aan en draagt het uit. 

“De Sint-Pitergemeente wil een kerk zijn midden in de samenleving” werd in 

de brief van de kerkenraad aangegeven en dat vind ik ook belangrijk. 

  

Wat mist u of zou u graag anders willen? 

Jongeren geven een andere sfeer binnen de gemeente, kunnen grenzen 

verleggen en zitten niet vast in bepaalde patronen/gebruiken. Er zijn steeds 

minder jongeren zichtbaar in onze gemeente en dat mis ik. 

  

Aan wie geeft u de pen door? 

Aan Thom Nieuwenhuis. 
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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 

wurdt doopt yn de Jordaan en begjint ‘in nij 

libben’. Dat makket dat se Jezus folgje op syn 

reizen troch Palestina en op de besiten dy’t Er 

ôfleit. Soms binne Sara en Simon derby as Jezus 

minsken better makket. Of se hearre fan pake, harren grutte broer Daniël en 

oaren oer Jezus.  

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

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

mar in wiisprater, want dy hat op alle fragen wol in antwurd. Simon fielt 

himsels, as Daniël net thús is, de grutte broer en neamt Sara ‘myn suske’. Dat 

makket Sara poer. “Mar ik bin lekker de âldste fan ús beiden!”, ropt se dan. 

 

De doop fan Jezus – Lukas 3,1-22  

 

Heit hie heard dat Johannes fan in nij libben fertelde. En dat er minsken 

doopte. Soms sels hiele famyljes. Dêrom wiene se mei-inoar as famylje nei de 

Jordaan kommen om Johannes te hearren.  

Pake wie ek meikommen. Hy luts Johannes nijsgjirrich oan ’e mouwe en frege: 

“De minsken sizze dat jó de Kristus binne. Is dat sa?”  

Johannes draaide him om en sei: “Nee man, dat bin ík net! Ik doop mei wetter. 

Hy sil dope mei de hillige Geast en mei fjoer.”  

Teloarsteld sloech pake syn eagen del en suchte fan wurgens. Moasten se no 

noch langer wachtsje?  

Johannes seach it en frege: “Binne jo hjir allinne?”  

Pake skodholle en sei: “Nee, myn hiele famylje is hjir. Sjoch!” Hy wiisde nei de 

heit en mem fan Sara, Simon en Daniël, mar ek nei de omkes en muoikes mei 

harren bern.  
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“Wêr komme jim wei?”, frege Johannes.  

“Sy wenje yn Kafarnaüm.” Pake wiisde nei Sara en Simon. “Dêr hearden se dat 

der yn de Jordaan doopt waard.”  

Johannes lei de hân by pake op it skouder en sei: “Begjin dochs in nij libben! 

En lit jim hiele famylje dope. God sil ferjaan wat jim ferkeard dien ha.”  

De minksen dy’t it hearden, waarden nijsgjirrich. Se seine: “Hjir wolle we mear 

fan witte!” Se krongen nei foaren en rôpen: “Sis it ús, Johannes!”  

 

“Kom mei”, sei Sara tsjin Simon, “ik wol ek hearre wat Johannes seit.” Der 

kamen noch mear minsken by te stean. Heit pakte Sara en Simon by de hân en 

socht in paad tusken de minsken troch.  

Doe’t se foaroan stiene, stapte Sara op Johannes ta en sei sûnder te wifkjen: 

“Wat is in nij libben, Johannes?”  

Simon gie njonken Sara stean en frege: “Wat moatte wy dêrfoar dwaan, 

Johannes?”  

Doe begûn Johannes te fertellen: “Wa’t twa jassen hat, moat ien jaan oan 

immen dy’t gjin jas hat. Wa’t genôch iten hat, moat diele mei oaren dy’t neat 

hawwe.”  

Minsken dy’t echt op ‘e nij begjinne woene, giene mei Johannes nei de Jordaan. 

Pake, Sara en Simon, Daniël, heit en mem en de oare famylje rûnen ek mei. Ien 

foar ien stapten se it wetter yn. Dêr waarden se troch Johannes doopt.  

 

Tusken al dy minksen rûn Jezus. Hy woe der ek by hearre. Wat Johannes sei, 

spruts Jezus wol oan. Mei dizze minsken hjir woe Er in nij libben begjinne. 

Dêrom frege Jezus oan Johannes oft Er ek troch him doopt wurde koe.  

Tegearre rûnen se it wetter yn...  

Jezus die de hannen gear doe’t Johannes Him efteroer troch it wetter helle. Op 

datselde momint barde der wat bysûnders. De himel gie iepen... En in do kaam 

nei ûnderen ta saaien. Sa moai, sa ljocht! It wie de Geast fan God. In stim klonk: 

“Do bist myn ynleave Soan. Ik hâld safolle fan dy!”  

Doe’t Jezus wer boppe kaam en nei de kant ta rûn, fielde Er him opnij berne. 

Faaks hat dit de gelokkichste dei fan Jezus’ libben west. De dei dat Er syn Heit 

yn ’e himel dit sizzen hearde. It wiene wurden dy’t Him krêft joegen. Alle 

kearen as Jezus oan syn doop werom tocht, fielde Er dat syn Heit yn ’e himel 

hiel ticht by Him wie. 
 

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

 

In de serie verhalen ‘Dit is de dei...’ op de website van Foekje-Fleur Fink, waarin 
het evangelie volgens Lucas wordt naverteld, verschijnt van 28 maart t/m 5 april 
dagelijks een nieuw verhaal voor de Stille Week en Pasen. Redactie  
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Van de diaconie 
 

Collecteopbrengsten in 2020 
 

Het afgelopen jaar hebben goede doelen die via kerkelijke collecten ook 

gesteund worden, minder geld binnengekregen. Van onze gemeente is dat 

gelukkig niet het geval geweest, dankzij u als trouwe of minder trouwe 

kerkganger. Velen hebben gehoor gegeven om een of meerdere keren een 

bedrag over te maken naar de rekening van de diaconie. Daarvoor zijn wij u 

allen heel dankbaar.  

 

In dit jaar kunnen wij voorlopig nog niet naar de kerk. Wij stellen het daarom, 

mede namens de vele goede doelen die wij als diaconie steunen, zeer op prijs 

dat u, bijvoorbeeld maandelijks, een bedrag overmaakt naar de diaconie. Wij 

verdelen het geld evenredig over de verschillende doelen en de kerkrent-

meesters. Wilt u een bepaald doel speciaal steunen, dan kunt u dat dit speciaal 

vermelden.  

Het rekeningnummer van de diaconie is NL66 RABO 0365 2178 84. 

 

In onderstaand overzicht is aangegeven welke bedragen eind december naar 

de kerkrentmeesters en de diverse goede doelen zijn overgemaakt.  

 

De diaconie 
 

Betekenis afkortingen 
pba = provinciaal bijdragen advies 
kia = Kerk in Actie 

pkn = Protestantse Kerk in Nederland 

 

 

2020 Kerk 
€ 

Diaconie 
€ 

Collectedoelen diaconie 

5 jan. 43,35  75,30 Doch dyn dream 

12 jan.  48,50  78,55 Aanloophuis Leeuwarden 

19 jan.  50,15  71,85 pkn; Het goede verhaal 

26 jan.  38,10  42,55 pkn; JOP Cirkelslag 

2 feb.  64,75  78,90 pba; Kerk en landbouw 

9 feb.  63,65 111,75 pba; Fier 

16 feb.  50,70 104,35 kia; Kameroen 
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23 feb.  60,45  76,15 kia; Migranten zonder verblijfsvergunning 

1 mrt.  35,20  43,50 kia; Werelddiaconaat kracht bijbelverhalen 

8 mrt.  44,70  88,75 pba; Budgetmaatjes 

15 mrt.  45,95  70,00 kia; Zuid-Soedan 

22 mrt.  45,95  70,00 kia; Diac. Vakantieweken 

29 mrt.  45,95  70,00 kia; Ghana straatmeisjes 

5 apr.  45,95  63,20 pba; De arme kant van Friesland 

9 apr.  45,95  63,20 Wilde Ganzen 

11 apr.  45,95  63,20 Amnesty International 

12 apr.  45,95  63,20 Help Mij Leven 

19 apr.  45,95  63,20 Wheels 4 Africa 

26 apr.  45,95  63,20 pba; SUN Friesland 

3 mei  45,95  63,20 kia; Nigeria 

10 mei  45,95  63,20 pba; Support Friesland 

17 mei  45,95  63,20 pba; Stg. Present 

24 mei  45,95  63,20 kia; Oeganda 

31 mei  45,95  63,20 kia; Marokko 

7 jun.  45,95  63,20 Hospice Drachten, Sneek en Heerenveen 

14 jun.  43,70  65,20 kia; Dorpskerken 

21 jun.  22,30 156,20 kia; Colombia 

28 jun.  22,00  35,70 Nijkleaster 

5 jul.  13,50 242,50 kia; Vakantietas 

12 jul.  24,80  43,65 pba; Tumba 

19 jul.  61,00  83,70 Gehandicapten Watersport De Markol 

26 jul.  24,70  37,90 pba; Stg. Nabestaanden zelfdoding 

2 aug.  61,70 285,35 pba; Vluchteling Noord-Nederland 

9 aug.  14,00  39,90 pba; Lichtpunt 
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16 aug.  77,55 173,45 kia; Rwanda 

23 aug.  64,90 144,05 pba; Stg. Mensen verstand. handicap Frl. 

30 aug.  33,80  56,45 pba; The action 

6 sep.  70,60 835,40 Help Mij Leven  

13 sep.  18,80  39,80 pkn; JOP 

20 sep.  37,85  52,00 kia; Zending versterk de kerk/najaarsactie 

27 sep.  51,80  79,30 kia; Verlangen naar vrede 

4 okt.  35,50  55,90 kia; Hulpverlening Sri Lanka  

11 okt.  45,95  50,80 pba; Netwerkmaatjes statushouders 

18 okt.  23,95  65,20 kia; Rwanda – Zusters voldoende eten 

25 okt.  26,50  63,40 pba; Support exodus en Sol Friesland 

1 nov.  53,00  78,40 kia; Indonesië Papoea  

8 nov.  26,70 171,20 Voedselbank Grou 

15 nov.  18,00  42,70 pba; Kinderen in armoede (KAR) 

22 nov.  33,00  66,20 kia; Pastoraat Nederland 

29 nov.  29,00  34,85 kia; Oekraïne – school van onze dromen 

6 dec.  48,20  88,20 kia; Kidsinactie Werelddiaconaat kinderen 

13 dec.  21,15  33,90 pba; Kleurrijk Friesland 

20 dec.  45,95  63,20 kia; Daarom kerst 

24 dec.  45,95 126,40 Help Mij Leven 

25 dec.  45,95  63,20 kia; Kinderen in de knel 

27 dec.  45,95  63,20 Solidaridad 

31 dec.  45,95  63,20 Nij Kleaster 
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Collecterooster 

 
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 deze achter-

blijvenden 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.  

 

7 maart – Colombia, Zending Kerk in Actie 

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen 

getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context 

moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en 

diaconale taak? In 2020 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden 

als docent theologie in de stad Cali. Met haar studenten onderzoekt ze wat er 

leeft in samenleving én kerk. Zo rust ze deze toekomstige predikanten toe om 

straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen. Wij bevelen 

deze collecte van harte bij u aan.  

 

14 maart – Ghana, Werelddiaconaat Kerk in Actie 

Een beter inkomen voor boerinnen. Het droge noorden van Ghana is een lastig 

gebied voor landbouw. Maar er groeien bijzondere sheabomen (ook wel 

karitébomen genoemd), met noten waar wereldwijd veel vraag naar is. Kerk 

in Actie ondersteunt vrouwen die van deze sheanoten boter maken voor de 

cosmetica-industrie. Door de noten en boter via coöperaties te verkopen, 

krijgen de vrouwen er de beste prijs voor. Ze doen ook mee in spaargroepen: 
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elke week leggen ze wat geld in waarvan ze om beurten een lening kunnen 

krijgen. Hier profiteert het hele gezin van.  

 

21 maart – Indonesië, Werelddiaconaat Kerk in Actie 

Een beter inkomen voor Javaanse boeren Op het Indonesische eiland Java 

wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun 

van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te 

zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen 

ze een hogere prijs voor hun producten. Met het verdiende geld kunnen ze 

vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hen ook hoe 

je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede 

landbouw bedrijft. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 

 

28 maart – PaasChallenge, Palmpasencollecte PKN Jong Protestant 

PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is. Wat betekent Pasen en wat betekent 

het paasverhaal voor míj? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend 

jongeren aan de slag als ze – in groepen – de PaasChallenge doen. De 

PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is 

gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse 

Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het 

paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er 

voor hen nieuw leven mogelijk is. 

 

1 april, Witte Donderdag – Wilde ganzen 

Met uw donatie steunt u kleinschalige projecten in arme gebieden. Deze 

projecten zijn opgezet door lokale mensen en hun gemeenschap, samen met 

bevlogen Nederlanders. Wilde Ganzen helpt met kennis, ervaring en financiële 

steun. Dat leidt tot een directe, blijvende verbetering. Daar helpt u met iedere 

gift aan mee!  

 

3 april, Stille Zaterdag – Amesty International 

Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld 

omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. 

Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf, na een 

oneerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. Met 

uw bijdrage kan Amesty International meer onderzoek doen, meer acties 

voeren en meer mensen redden. 
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4 april, Eerste Paasdag – Help mij Leven (Robert Smits, Brazilë) 

Altijd als je de favela in komt, staan er jonge drugssoldaten op wacht die 

controleren wie er binnen komt. Vaak moet ik als ‘vreemde blanke’ (de soldaten 

wisselen vaak) onder bedreiging van een vuurwapen uitleggen wat ik daar kom 

doen. Ik heb heel vaak het geluk gehad dat de 17-jarige Michel daar stond. Hij 

voetbalde bij de club en seinde zijn kornuiten snel in dat ik van Escolinha 

Feyenoord ben. Ik zag Michel het laatst op die mooie feestelijke dag in november. 

Terwijl hij een hotdog at, vroeg hij als groot voetballiefhebber of Feyenoord het 

goed deed in de Europa League. Op oudejaarsavond hoorde ik dat hij door de 

politie was doodgeschoten! Mijn avond eindigde, eigenlijk net als heel het jaar, in 

een domper. Ik had hem zo vaak gewaarschuwd. Wij moeten zo aan de slag om 

te zorgen dat andere jongens dit pad niet opgaan. Op dit moment is er in de 

buurt een bendeoorlog gaande tussen verschillende drugskartels. Voor weinig 

geld worden jongeren geronseld om mee te doen. 

 

Bovenstaand een klein stukje uit de nieuwsbrief van Robert Smits van januari 

j.l. Robert blijft met zijn medewerkers zich inzetten voor de allerarmsten in 

Brazilië. Onder andere in de favela FQQ waar het bovenstaande over gaat. 

Maar ook zetten ze zich weer voor de volle 100% in voor mensen die uit de 

favela’s worden verdreven omdat ze geen werk meer hebben door corona en 

daardoor in leegstaande fabrieken moeten wonen. Ook jonge kinderen… 

Daarom is de steun uit Grou onmisbaar voor Robert en zijn team. Alvast 

hartelijk dank voor al jullie donaties! De hele nieuwsbrief is te lezen op de site 

www.helpmijleven.org.  
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Adressen 

Predikant / pastoraal contact helmerlecointre@gmail.com 

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

Voorzitter kerkenraad kerkenraad@sintpiterkerk.nl 
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 
  



32 
 


