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Kerkdiensten 
 
Alle diensten worden gehouden in de Sint-Piterkerk.  
Voorlopig zijn er geen diensten in FriesmaState. 
Tot nader order vervalt het gezamenlijk koffiedrinken na de dienst. 
 
 
Zondag 11 april, 9.30 u.   

2de zondag van Pasen (wit) 

da. G. Martens, Bontebok 

organist Carl Visser 

 

Zondag 18 april, 9.30 u. 

3de zondag van Pasen (wit) 

ds. H. le Cointre, Leeuwarden 

organist Carl Visser 

 

Zondag 25 april, 9.30 u. 

4de zondag van Pasen (wit) 

ds. O. Kerssen, Sloten 

organist Carl Visser 

 

Zondag 2 mei, 9.30 u. 

5de zondag van Pasen (wit) 

ds. H. le Cointre 

organist Carl Visser 

 

Zondag 9 mei, 9.30 u. 

6de zondag van Pasen (wit) 

ds. G. Wessels, Stiens 

organiste Mea Stelma 

 

Zondag 16 mei, 9.30 u. 

7de zondag van Pasen  (wit) 

da. F. de Hoop, Jutrijp 

organist Carl Visser 

 

Zondag 23 mei, 9.30 u. 

Pinksteren (rood) 

ds. H. le Cointre 

organist Carl Visser 

 

Zondag 30 mei, 9.30 u. 

Zondag Trinitatis (wit) 

da. W. Heeren, Oentsjerk 

organist Carl Visser 

 

Zondag 6 juni, 9.30 u. 

1ste zondag na Trinitatis (groen) 

ds. H. le Cointre 

organiste Mea Stelma 

 

Zondag 13 juni, 9.30 u.   

2de zondag na Trinitatis (groen) 

ds. A. Boschma, Drachten 

organist Carl Visser 

 

Zondag 20 juni, 9.30 u. 

1ste zondag van de zomer (groen) 

ds. H. le Cointre 

organist Carl Visser 

 

Zondag 27 juni, 9.30 u. 

2ste zondag van de zomer (groen) 

drs. H. de Haan, Oosterzee 

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.  

 

We hebben de afgelopen maanden afscheid genomen van onze koster Eddy 

van der Noord en twee ouderling-kerkrentmeesters erbij gekregen. Daarnaast 

heeft onze scriba samen met zijn vrouw Johanna een prachtige dochter 

gekregen. Haar naam is Alianne Samantha.  

 

In de 40-dagentijd besteedt Walter Miedema weer heel wat uren in het 

digitaliseren van de kerkdiensten. Niet iedereen kan op hetzelfde moment 

aanwezig zijn, zodat de diensten soms het nodige verbindingswerk van Walter 

vragen om het tot een prachtig geheel te maken. Hierdoor kunnen we op 

zondag weer bekende gezichten zien in ónze Sint Piterkerk. Een erg 

belangrijke dimensie voor veel mensen om in deze tijd zich meer verbonden 

te voelen. En daarbij zien we ook weer het bekende gezicht van de Zoeker. Met 

zijn plattegrond neemt hij ons mee naar bijzondere locaties en vooral naar 

inspirerende verhalen. Om het werk dat in deze digitale diensten gaat zitten 

iets meer behapbaar te maken, is besloten na de Pasen de digitale diensten op 

zondag op te nemen om 9.30 uur. Via de kerkomroep is er op het vertrouwde 

tijdstip wel een dienst te beluisteren maar als u de dienst met beeld wilt zien, 

dan moet u nog even wachten. Later op de dag zal Walter deze dienst online 

zetten.  

 

De beroepingsprocedure krijgt langzaam aan meer vorm. Er zijn gesprekken 

gevoerd met naastgelegen gemeenten Akkrum en Reduzum. De gesprekken 

inspireren en geven aanleiding om meer van elkaar te willen leren in het 

gemeente-zijn. Juist in een tijd waarbij het aantal kerkbezoekers kleiner wordt 

maar de roep om bezinning blijft. Ook het goede beheer in gezamenlijkheid 

met de dorpen in de gemeente Reduzum is aanleiding om nog eens verder te 

praten. De meerjarenbegroting, als belangrijk onderdeel van het kunnen 

beroepen van een predikant, geeft aanleiding om te spreken over welke 

aanstelling van een predikant mogelijk is. Het laatste jaar hebben we gewerkt 

met een 0,8 fte aanstelling, maar het is nu nog de vraag of we dit weer 

financieel mogen beroepen. De financiële middelen nemen af, net als het 

aantal leden. Een belangrijk punt.  

Verderop in dit nummer zal Helmer het proces rondom de gemeentescan 

verder met u doorlopen. Een teleurstellende inbreng vanuit onze gemeente, 

kan ik u wel zeggen. Natuurlijk nemen we de inbreng mee van de leden die 
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wel gereageerd hebben. Het profiel van onze nieuwe predikant zal vragen om 

een persoon die bezieling in de meer traditionele zin én op eigentijdse wijze 

vorm kan geven. Met name de jongere generaties vragen aandacht. Daarnaast 

komt duidelijk naar voren dat de dorpskerk een belangrijke rol is die we 

willen blijven vervullen.  

 

De afgelopen maanden hebben ook in het teken gestaan van het werven van 

een nieuwe koster. We hebben een 

vijftiental brieven mogen 

ontvangen en uiteindelijk drie 

kandidaten op gesprek gehad. Er 

zaten echt goede kandidaten tussen 

en uiteindelijk heeft dit ertoe geleid 

dat we in de persoon van Tjitske 

van Lievenoogen een nieuwe koster 

hebben. In het volgende nummer 

zal ze zichzelf voorstellen. Ze 

verhuist per 14 mei a.s. naar de 

kosterswoning maar begint al per 1 

april a.s. als onze nieuwe koster. 

We zijn erg blij dat Eddy het 

inwerken van Tjitske nog voor zijn 

rekening neemt. Op de foto staat Tjitske samen met haar partner Fokke.  

 

Verder wil ik stilstaan bij het vertrek van Otto en Gré Visser uit Grou. Ze zijn 

gelukkig weer goed hersteld, maar zullen in het woonzorgcentrum 

Noorderhoek in Sneek blijven wonen. Zulke betrokken en actieve 

gemeenteleden gaan we zeker missen.  

 

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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De uitkomst van de gemeentescan 
 
Tegelijk met de actie kerkbalans werd de gemeente gevraagd om mee te doen 

met een ‘gemeentescan’, waarin men de gemeente een cijfer kon geven op zeven 

punten die kenmerkend zijn voor gemeenten die het goed doen. Ook kon 

iedereen aangeven waar er volgens haar/hem aan gewerkt zou moeten worden 

in de gemeente en wat een nieuwe predikant(e) zou moeten komen brengen. 

Dit alles was bedoeld om de kerkenraad en de beroepingscommissie te helpen bij 

het zoeken naar een nieuwe dominee die goed in Grou-Jirnsum zou passen. 

Onderliggende gedachte was dat hoe meer mensen meedenken en meespreken, 

des te breder het draagvlak zou zijn. 

Nu de gemeentescan is afgerond rijst de vraag: wat heeft ons dit opgeleverd? 

Ik geef eerst de resultaten van de scorelijst weer en daarna vat ik de reacties op 

de aanvullende vragen samen. 

 

Teleurstellend weinig deelname 

Om te beginnen moet gezegd worden dat de deelname vanuit de gemeente 

teleurstellend laag was. Slechts zeven (7!) mensen leverden een papieren 

formulier in en 17 mensen beantwoordden de vragenlijst online. Dat is heel 

jammer, want dat maakt de uitkomst niet echt representatief. 

De vraag waar hem dit in zat, laat zich door mij niet goed beantwoorden. 

Niettemin vallen er wel wat zinvolle dingen te zeggen over de uitkomst. 

 

Alle generaties deden mee, behalve de twintigers 

De deelname is redelijk gespreid over 

verschillende leeftijdscategorieën; zo geeft 

deze ‘steekproef’ wel weer een enigszins 

representatief beeld. Grote afwezige is echter 

de groep twintigers. Dit gegeven is van 

belang omdat bijna 10% van alle leden in die 

leeftijdsgroep valt.  

De deelname van gemeenteleden van 75 jaar 

en ouder bleef ook achter als je het vergelijkt 

met de leeftijdsopbouw van de gemeente. De 

grootste deelname zat in de groep vitale ouderen (66-75 jaar): 38% van het 

geheel, terwijl zij slechts 18% van de gemeente omvatten. 

Een conclusie zou kunnen zijn dat de groep vitale ouderen in de gemeente zich 

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

proces en de twintigers daarentegen het minst. Versimpeld gezegd: ‘de kerk is 

van de ouderen en niet van de jongeren’.  
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Hieronder een vergelijking van de deelname aan de gemeentescan en de 

leeftijdsopbouw van de gemeente. 
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Jeugd en jongeren 

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

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

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

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

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

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

roep om aandacht voor en verbinding met de jongere generatie. 

 

De inhoud 

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

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

de gemeentescan die iedereen thuis heeft gekregen)? 

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

hoeveel mensen bepaalde score hebben ingevuld. In de kolom  

Totaal zijn de totalen per score bij elkaar opgeteld en in de kolom Gemiddeld 

zie je de gemiddelde score voor dit kenmerk. 
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1. Bezield door geloof   2 11 1 9   86 3,6 

2.  Naar buiten gerichte blik   1 2 11 7 4 111 4,6 

3.  Zoeken naar wat God wil 1 2 9 5 8   92 3,8 

4.  Kosten van verandering en groei onder ogen 

willen zien 2 2 3 11 7   94 3,9 

5.  Functioneren als gemeenschap 2 5 4 5 8   84 3,5 

6.  Ruimte scheppen voor iedereen   4 7 5 7 2 96 4,0 

7.  Zich beperken tot een paar taken en die goed 

doen     2 12 10 1 110 4,6 
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Wat betekent dit? 

Bezield zijn door geloof beschouwen deelnemende gemeenteleden als een 

verbeterpunt of groeikans. Ook het zoeken naar wat God wil wordt door 

gemeenteleden als niet zo sterk beoordeeld. 

Er is onder gemeenteleden die deelnamen dus een verlangen naar versterking 

en verdieping van het geloof.   

Voor het gemeenteleven roept dit de vraag op: wat inspireert jou en op 

welke manier zouden we in Grou de kern van het kerk-zijn nog meer uit 

de verf kunnen laten komen? 

Voor een nieuwe predikant(e) betekent dit dat hij of zij op het vlak van 

bezieling, inspiratie en geloofsverdieping duidelijk iets te bieden zou 

moeten hebben.  

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

die goed doen worden onder deelnemende gemeenteleden als sterke punten 

gezien. Ook de veranderbereidheid wordt positief beoordeeld.  

Op deze punten kun je zeggen dat de focus op kerk-zijn in en met het dorp 

breed gedragen en gewaardeerd wordt door deelnemende gemeenteleden. 

Wel wordt opgemerkt dat de kerkenraad zijn best zou moeten doen om het 

draagvlak te verbreden: ‘niet steeds dezelfde mensen op de voorgrond’; 

‘betrek meer mensen erbij’. 

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

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

dorpsgenoten, of men zich nu ‘gelovig’ noemt of niet. 

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

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

verbindend zal moeten kunnen opstellen. 

Wat betreft het functioneren als gemeenschap en ruimte scheppen voor 

iedereen valt op dat daar onder gemeenteleden heel verschillend over 

gedacht wordt. Er zijn onder deelnemende gemeenteleden mensen die dit als 

verbeterpunten aanmerken (enkelen beleven de gemeenschap zelfs als zwak 

punt). Er zijn er ook die het functioneren als gemeenschap als duidelijk 

aanwezig ervaren. Niemand noemt ‘gemeenschap’ echter als een sterk punt. 

Dat is wel zo bij ruimte scheppen voor iedereen, maar daar zijn er ook weer 

mensen die dit punt juist weer minimaal aanwezig achten. 

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

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

vanuit de gemeente sterk naar voren komt. 

Voor het gemeenteleven betekent dit dat men wil investeren in 

onderlinge verbondenheid en contact: niet iedereen heeft het gevoel 

‘erbij te horen’ en dat geldt in het bijzonder voor de jongere generatie. 
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Voor een nieuwe predikant(e) betekent dit dat hij of zij zich zal moeten 

inzetten voor gemeenschapsopbouw en verbinding, niet alleen met het 

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

Speciale inzet voor de jongere generatie wordt gevraagd.  

 

Samengevat 

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

gemeenteleden breed gedragen en gewaardeerd. Aan de onderlinge 

samenhang en verbondenheid (thuisgevoel) binnen de gemeente zelf willen 

deelnemende gemeenteleden graag werken. Vooral de jongere generaties 

vragen daarbij aandacht en inzet, volgens deelnemende gemeenteleden. Ook 

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

hierbij genoemd (verbreding). 

De versterking en verdieping van het geloof tenslotte worden vanuit de 

gemeente als verlangen benoemd. 

 

Samenvatting aanvullende vragen gemeenteleden 
 

A. Als gemeente wil men werken aan: 

1.  Pastoraat staat bovenaan (6), daarmee verwant: omkijken naar elkaar (1), 

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

aandacht voor kinderen (2). Ongeveer de helft van de respondenten noemt 

dus zaken die met pastoraat en omzien naar elkaar te maken hebben. 

2.  Dicht hierbij ligt: gemeenschap vormen. Hierbij worden genoemd: 

gemeenschapszin (3), verbinden, ook van de generaties onderling (3), het 

verbreden van betrokkenheid (kleine dragende groep uitbreiden) (1).  

Er zijn mensen die vinden dat er meer aandacht moet komen voor de 

gemeente zelf en minder voor ‘buiten’ (1). Ook het ‘ruimte bieden aan 

diversiteit’ (1) kun je zien als iets dat met de kwaliteit van het gemeenteleven 

te maken heeft. Ongeveer een derde van de respondenten noemen zaken die 

met de opbouw van de kerk als gemeenschap te maken hebben. 

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

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

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

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

of (ook) kwalitatieve groei in geloof. Ongeveer 25% noemt zaken die met 

geloofsopbouw in verband gebracht kunnen worden. 

4.  De verbondenheid van kerk en dorp wordt ook op diverse manieren 

genoemd: activiteiten voor ieder, lid of niet (bijv. vespers) (1); samenwerking 

met dorp (Om ’e Toer) (1); betrokkenheid alle dorpelingen (1); er is meer 
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gemeenschap dan kerk alleen/kerk in de maatschappij (2). Ongeveer 20% van 

de respondenten vindt dit belangrijk. 

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

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

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

 

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

1.  Verbinding is het woord dat het meest genoemd wordt (9). Soms wordt 

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

oud of traditioneel en modern (1). 

2.  Contact kunnen maken. Aandacht en gevoel hebben voor kinderen en 

jeugd wordt tamelijk veel expliciet genoemd (6). Maar ook ouderen(2) en  

‘geïnteresseerde aanhangenden’ (1) worden genoemd. 

3.  Wat betreft de persoonskenmerken springt humor en opgewektheid 

eruit (5). Maar ook actief (4), pastoraal en luisterend (4) en bezielend of 

inspirerend (4) worden belangrijk gevonden. Verder worden genoemd: 

sociaal/meelevend (2), vlot/toegankelijk (2),warm (1), echt (1), structuur 

gevend (1). Enkelen geven aan de voorkeur te hebben voor een vrouw (2) of 

voor een jong iemand met gezin (2). 

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

vernieuwend (2), gelovig (1), vanuit eigen innerlijke beleving prekend (1), 

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

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

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

leefomgeving. 

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

netwerken (1), Frysk. 

ds. Helmer le Cointre 

 

Verhuizing van Grou naar Sneek 
Na 56 jaar in Grou gewoond en gewerkt te hebben is de tijd gekomen, ook 
gelet op de toestand van ons beiden, om te verhuizen en een nieuw bestaan op 
te bouwen in Sneek. We zitten hier prachtig in een tweepersoons appartement 
in Woonzorgcentrum Noorderhoek. 
Gré en ik hebben altijd met veel genoegen in Grou gewoond en ook veel 
vrienden en kennissen ontmoet. Daardoor is een vrienschapsband ontstaan. 
Kerkelijk waren we ook altijd bezig met diverse activiteiten. 
Kortom: het ga jullie allemaal goed. Grou blijft in onze gedachten voortleven. 

Gré en Otto Visser, Napjusstraat 14, 8602 TE Sneek, app. 15.  
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LENTE  

Er wordt een nieuwe dag geboren 

van knoppen die op springen staan 

en langzaamaan de groene jasjes 

voor lentekleuren opengaan. 

De Schepper gooit Zijn tinten kwistig 

bij dit ontluikend lentefeest 

en wie van ons kan nog vermoeden 

dat het ooit winter is geweest. 

 

 
 

Zo wil God ook ons hart vernieuwen. 

Het oude wordt teniet gedaan, 

beginselen van blij geloven 

reiken hun bonte kleuren aan. 

Verdord is thans ons oude leven. 

We juichen in Gods voorjaarslicht 

en als herboren straalt de liefde 

van ons verfrissend aangezicht. 

 

Het is de kringloop die het oude 

vervangt door wat de hemel biedt, 

een nieuwe ijver en geloofskracht, 

als een verheven lentelied. 

Zo willen wij de schepping eren 

door groeiend, bloeiend, onversaagd 

het leven Gods te openbaren 

in alles wat Hij van ons vraagt. 

 
tekst Frits Deubel / foto Nienke Zwart 
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Wel en wee 
in de afgelopen periode 

 
In verband met het coronavirus zijn er ook deze periode geen diensten in de 
kerk meer geweest. Zodra er verruiming komt hopen we weer van het 
zondagse boeket te genieten. Na de dienst wordt het dan bij gemeenteleden 
gebracht als opkikker en ondersteuning. 
 
Verjaardagen 
 22 februari mw. J. Wiersma-Koopmans Súdfinne 5 
 2 maart  mw. A. Kronemeyer-Jagersma Zevenhuizen 12 
 5 maart  mw. T. Wartena-Cnossen De Boldert 19 
 15 maart  dhr. J. Fokkema Oostergoostraat 77 
 21 maart  dhr. R.I.I. Spriensma Brêgepaad 16  
 23 maart  mw. K. de Kroon-Zwier Oostergoostraat 150 
 29 maart  dhr. R. de Jong Gjaltema 16  
 31 maart  mw. S.A. Rooks-Otto Kievitstraat 56 
 3 april  mw. T. Veenstra-Boerendans Tjallinga 9 

 
Verhuisd 
dhr. W.I. Mink, van De Kûpe 13 naar Kerkbuurt 3 b, 9005 NZ Wergea  
dhr. J.W. Krul, van Wijde Steeg 30 naar Skaverij 3, 9001 DA Grou  
mw. S.B. Krol-Wester, van Henri Dunantlaan 20 naar Henri Dunantlaan 132, 
9728 HD Groningen  
dhr. en mw. O. en G. Visser-Bosma, van Kievitstraat 35, naar Napjusstraat 114, 
8602 TE Sneek 
 
Overleden 
29 januari: mw. B.F. Brouwer-Wielinga, Stationsweg 31, 9001 EE Grou  
8 maart: mw. G.J.C. Spriensma-van der Zee, Hearewei 159, 9035 EL Dronryp  
10 maart: dhr. D. Boersma, Oostergoostraat 62 b , 9001 CM Grou  
We wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 
 
Geboren 
Op 24 februari is geboren  
Alianne Samantha Popkema, It Roer 21, 
dochter van Johanna en Rutger Popkema-van 
Bolhuis, zusje van Lisa en Eva. 
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd. 
 
Samenstelling Henny Reitsma  
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Interview 

 

met Thom Nieuwenhuis  

 

 

Hoe kwam u in aanraking met onze gemeente? 

In december 2005 ben ik, samen met 

Tjitske Faber, in Grou komen wonen. 

Mijn twee oudste dochters Miriam en 

Lauren woonden al in Grou met mijn ex-

vrouw. Tjitske en ik zijn gaan 

samenwonen in Grou. Wij kwamen 

beiden uit Leeuwarden. Tjitske woonde 

daar aan de Groningerstraatweg en ik in 

Camminghaburen. Wij waren in 

Leeuwarden actief in de kerk in diverse 

rollen en functies. Tjitske o.a. als diaken 

in de Koepelkerk en ik o.a. als 

jeugdouderling in de samen-op-wegkerk 

i.o. in Camminghaburen. De drempel naar 

een nieuwe kerk is best hoog. Het bezoek 

van – destijds – ouderling Thijs de Jong 

was voor ons het zetje om de drempel 

van De Boei over te stappen. Een stap 

waar we nooit spijt van hebben gehad.  

 

Toen ik in 1986 in Camminghaburen kwam wonen, vanuit mijn ouderlijk huis 

te Kollum, ‘kerkte’ ik in de Salvatorkerk. Toen nog met organist Gerrit Stulp! In 

Camminghaburen was toen nog geen kerk. Wel initiatieven om daar een kerk 

te starten. Destijds was dominee Vrolijk daar de wijkpredikant en met een 

flink aantal enthousiaste Gereformeerden en Hervormden werden daar 

zondagse kerkdiensten gehouden in de gymzaal van de dr. Algraschool in de in 

aanbouw zijnde wijk.  

Iedere zondagochtend werd de gymzaal omgebouwd tot kerkzaal en werd 

daar de zondagse eredienst gehouden. Ik heb daar hele goede herinneringen 

aan over gehouden. Maar de gymzaal werd te klein. En met lokale 

geldinzamelacties en financiële ondersteuning van de kerken in Leeuwarden 

is begin jaren negentig de Schakel gebouwd. Dominee Vrolijk vertrok en ik 
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mocht zitting nemen in de beroepingscommissie voor een nieuwe predikant. 

Dominee Helmer le Cointre is toen beroepen vanuit Amsterdam. Het is heel 

bijzonder om elkaar na een periode van bijna dertig jaar weer tegen te komen 

bij de Sint Piter!  

 

Wat is uw favoriete bijbelverhaal? 

Vroeger op school had ik twee favoriete verhalen: het verhaal van Simson en 

het verhaal van Jozef die in de put was gegooid. Spannende verhalen voor een 

klein jongetje. Ik was thuis de jongste (met twee broers en een zus boven me) 

en wellicht voelde ik soms een bepaalde verbondenheid met Jozef.  

 

Wat is uw favoriete lied? 

Ik hou van zingen. Ik heb jarenlang in het Fries Kamerkoor gezongen als bas. 

Zingen is voor mij dan ook een hoogtepunt in de dienst. Mijn favoriete lied is 

zonder twijfel gezang 466 uit het oude liedboek: Als God mijn God maar voor 

mij is. De combinatie van woorden en tekst spreekt me erg aan.  

En sinds maart vorig jaar is daar een favoriet lied bijgekomen. We hadden 

nooit kunnen denken dat we met slechts twaalf mensen afscheid zouden 

nemen van mijn dierbare moeder. In een klein zaaltje naast de begraafplaats. 

Het was het begin van de lockdown , een toch al onrustige tijd. En toen bleek 

dat we mijn moeder slechts in kleine kring mochten begraven. Terwijl ze de 

oudste was van een gezin van dertien kinderen. Normaliter hadden we in een 

volle kerk gezeten. We speelden in dat kleine kringetje een van haar favoriete 

liederen af via een speaker. Mijn vader zong met bibberende stem maar uit 

volle borst mee. Tjitske en ik kunnen het lied niet horen zonder weer tranen in 

onze ogen te krijgen: Lichtstad met uw paarlen poorten (uitvoering van Joke 

Buis in Nederland Zingt op YouTube: aanrader!).  

 

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

Mijn ouders hebben me mijn geloof voorgeleefd. Het leven was eenvoudig in 

de jaren zestig en zeventig: op zondag naar de kerk, CDA-poster op het raam, 

normen en waarden die niet ter discussie stonden. Ik vind het achteraf zo 

mooi dat ze de zondagdienst koppelden aan gezelligheid: na de dienst 

mochten mijn broers, zus en ik vrienden meenemen naar huis. Allemaal aan 

de koffie en de slagroomsoezen. Zondagochtend werd op die manier een 

feestje. Een warm bad.  
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Wat spreekt u aan in onze gemeente? 

Ik had het eerder al even over Gerrit Stulp. Door hem is mijn liefde voor 

orgelmuziek geboren. Het orgelspel van Carl vind ik oprecht een hoogtepunt 

in de dienst. De manier waarop hij kan improviseren vind ik prachtig. En zo 

zetten veel mensen binnen de kerk zich met hun eigen talenten in, ieder op 

zijn/haar eigen manier.  

Ik ervaar onze gemeente als een warm bad met lieve mensen, die er zijn voor 

elkaar als het nodig is en elkaar de vrijheid geven om het geloof op de eigen 

manier te beleven.  

 

Wat mist u of zou u graag anders willen? 

Heel simpel: in deze tijd mis ik gewoon de zondagse gang naar de kerk.  

 

Aan wie geeft u de pen door? 

Marieke Meinderts. Niet alleen onze voorzitter van de kerkenraad, maar ook 

onze huisvriendin. Al sinds onze dochter Maren en haar zoon Niels samen in 

de box zaten op de crèche. 
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Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk, uit lied 1005 
  

Christus ons licht, 

schijn door ons heen 
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Bernelûden 
 

Voor kinderen van alle leeftijden 
 

Twee clowns volgen de Zoeker op 

In de tijd voor Kerst en voor Pasen heb ik als ‘de Zoeker van Grou’ filmpjes 

gemaakt, waarin ik op zoek ging naar ‘lichtpuntjes in een donkere tijd’ 

(Advent) en naar ‘het goede leven’ (40-dagentijd). De filmpjes brachten mij op 

bijzondere plekken en bij bijzondere mensen. Het ware mooie ontmoetingen 

voor mij en hopelijk ook voor iedereen die heeft gekeken. Ze zijn te zien op 

www.sintpiterkerk.nl. 

Nu nemen we afscheid van de zoeker en wordt hij opgevolgd door twee 

clowns, die in Grou rondlopen en elke week een nieuw verhaal vertellen, naar 

aanleiding van de bijbeltekst die in die week aan de orde is. 

Het zijn: Carol Ann Stiekema, die in Zuid-Afrika als clown heeft gewerkt en in 

Grou is beland en Arthur Pirenne, professioneel clown, die onder meer werkt 

voor Cliniclowns. 

Carol Ann speelt de domme clown Bella Antoinette Josefina Madeleine Bertina 

Sofia Paardenbloem. Arthur speelt de hogerestatusclown Dirk Toor. Ze spelen 

op verschillende plekken in Grou, waar ze de meest dolle dingen meemaken. 
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Dit zijn de thema’s bij de zondagen 
 

18 april: Je hebt niet alles in de hand (bij Johannes 21, 15-24 – ‘omgorden 

of worden omgord’) 

Liefst hebben we zelf controle en regie over ons leven, maar dat kan niet altijd zo 

zijn of blijven. Hoe is het om een ander iets aan ons te laten doen…? 

 

25 april: Kan het je wat schelen? (Johannes 10, 11-16 - de goede herder)  

Over ‘verschillig’ en onverschillig zijn, echt geven om iemand of nep; een echte en 

een onechte herder. 

 

2 mei: Bij wie hoor je? (Johannes 15, 1-8 – de ware wijnstok). 

Over verbonden zijn met, gevoed worden door, je laten inspireren door; het leven 

doorgeven. 

 

9 mei: Liefde is wat je doet (Johannes 15, 9-17 – liefhebben is vruchtdragen).  

Liefde is niet zozeer een gevoel dat je hebt, maar wat je daadwerkelijk laat zien 

in je gedrag: ‘aan de vruchten herkent men de boom’. 

 

13 mei: Nu jij; je kunt het! (Lucas 24, 49-53 – Hemelvaart)  

Jezus heeft laten zien hoe je kunt leven met van vanuit de goedheid van God. Nu 

is het aan ons, aan jou & mij. We krijgen daartoe ook de kracht. 

 

16 mei: Maak heel wat is gebroken (Johannes 17, 14-26 – gebed van Jezus).  

Jezus bidt dat de heelheid die verscheurd is geraakt hersteld mag worden en dat 

ieder door liefde bewogen zal worden, zoals hij dat was. 
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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 begjint ‘in nij libben’. Dat makket dat se 

Jezus folgje op syn reizen troch Palestina en op de 

besiten dy’t Jezus 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. 

 

Jezus yn de woestyn – Lukas 4,1-14 

Jezus wie noch kletstrochwiet doe’t er werom rûn by de Jordaan wei. De Geast 

fan God hie Him feroare. Syn Heit yn ’e himel ferwachte wat fan Him. Mar wat? 

Hoe soe dat nije libben dêr’t Johannes it oer hie, der útsjen? 

Jezus suchte... Hy woe no wol graach efkes allinne wêze. 

De Geast fan God brocht Him nei de woestyn. Mar wie Er dêr wol allinne? 

“Johannes! Johannes!” Sara kaam hymjend nei Johannes tarinnen en hakkele: 

“Jezus rint de woestyn yn. Ik ha it echt sjoen.” 

Johannes stie klear om in frou te dopen, mar doe’t er Sara seach, wachte Er 

efkes en sei: 

“Famke dochs, wat bisto oerstjoer. Wêr is dyn broer?” 

Sara knikte: “En Simon hat it ek sjoen! Echt wier, Johannes! Jezus gie al 

hielendal allinne en dat is gefaarlik.” 

Heit en mem hiene Sara en Simon altyd warskôge foar de woestyn. It kin dêr 

hurd waaie en der is gjin wetter. Heit sei altyd: “Gean nea allinne de woestyn 

yn!”  



21 

Johannes struts Sara oer it hier en sei: “Nee, Sara, Jezus is net allinne! Syn Heit 

yn ’e himel is by Him! Dy lit Him echt net allinne gean.” 

Yn ’e woestyn hearde Jezus in falske stim. It wie de duvel dy’t sei: “Ik wol 

leauwe datsto no wol in kear honger hast, Jezus. Hjir yn ’e woestyn is neat te 

iten. Mar asto Gods Soan bist, dan kinsto ommers fan de stiennen dy’t hjir lizze 

wol bôlen meitsje.” 

Jezus skrok fan dy falske stim en sei: “Nee, dat doch ik net! In minske kin fan 

bôle allinne net iens libje.” 

Jezus wist wol better. Echt libje is as minsken dogge wat God freget! 

Mar dy falske stim liet it der net by sitte. Dy brocht Jezus boppe op in berch en 

sei: “Sjoch ris om dy hinne, Jezus. Watst no sjochst binne de grutste en 

machtichste keninkriken op ierde. Asto foar my op ’e knibbels giest, dan binne 

dy prachtige lannen foar dy.” 

Jezus skrok opnij. Wat in trochtrape en gemien foarstel. Hy antwurde: “De 

Hear, dyn God, moatsto oanbidde. Asto syn wurden hearst en dochst, dan silst 

leare om faninoar te hâlden. Dan is God altyd by dy!” 

Foar de tredde kear besocht dy falske stim Jezus yn syn macht te krijen. Hy 

naam Jezus mei nei Jeruzalem en sette Him op de râne fan it dak fan de timpel. 

De falske stim rôp: “Do bist dochs de Soan fan God? Spring dan nei ûnderen en 

fertrou op God. Syn ingels sille dy opheine en drage. Dan bitst der wis fan datst 

de Soan fan God bist.”  

Jezus gie rjochtop stean, seach frij om him hinne en antwurde: “Dat doch ik 

net! Immen dy’t op God fertrout, harket net nei sokke praatsjes.” 

Doe joech de duvel him ôf en liet Jezus in skoftke mei rêst... 

Fjirtich dagen lang hat Jezus troch de woestyn swalke, sûnder dat der iten en 

drinken wie. Mar doe wist Er it wis: de nije tiid is al begûn. En God is der by! 

De sinne wie hast ûnder. De loft kleure moai read. Sara, Simon en heit en mem 

sieten ûnder de beam.  

Sara frege: “Is Jezus dan nea allinne!” 

Simon fûn it mar in domme fraach. Hy sei koartwei: “Nee! Ek net yn de 

woestyn!” 

“Pûhhh... Do mienst datst alles better witst”, blaasde Sara. 

Sara en Simon seagen beide nei heit en mem. Soene dy it witte? 

Heit wachte efkes... Syn eagen strielen doe’t er sei: “Jezus hat in Heit yn ’e 

himel en dy is der altyd by. Ek doe’t dy falske stim tocht dat er Jezus wol 

oerhelje koe.” 

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

Collecterooster 

 
In coronatijd ontvangt de diaconie uw gaven graag op rekening 
NL66 RABO 0356 2178 84 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Grou-Jinsum. 
 
11 april - Ondersteuning diaconaat in arme regio’s (binnenlands 
diaconaat Kerk in Actie) 
In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van 
generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om 
kansarme jongeren op te vangen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en 
hebben ze niet veel financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen 
voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld iets 
betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede? Kerk in Actie begeleidt 
kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zonodig 
financieel. 
 
18 april – Werelddiaconaat Zuid Afrika (Kerk in Actie) 
Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in 
gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de 
middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar 
is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met 
huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen 
zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden, waardoor ze 
weerbaarder worden en kans maken op een beter leven. 
 
25 april – Diaconie jonge asielzoekers (Kerk in Actie) 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan 18 jaar. 
Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is 
meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De 
Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekers-
centra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De 
Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot 
bloei laten komen en hun veerkracht versterken. 
 
2 mei – Kerk als thuisplek voor jongeren (Jong Protestant – KIA) 
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring 
laten zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op 
jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een 



23 

vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor 
jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek 
is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun 
aanwezigheid en talenten impact hebben. 
 
9 mei – Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië (Kerk in Actie) 
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de 
meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles 
achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in 
deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, 
onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. 
Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker. 
 
16 mei – Stichting Aanloophuis (pba) 
Doelstelling van het Aanloophuis Leeuwarden is beschikbaar te zijn voor de 
medemens, die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden, waar 
warmte en aandacht is voor mensen die veelal op straat leven, met psychische 
problemen kampen en/of weinig sociale contacten hebben. Dit Aanloophuis 
van de kerken, in de Bagijnestraat 36 te Leeuwarden, is een plek waar een 
huiselijke sfeer heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het is een 
plek waar tijd is voor een gesprek, waar iemand even op adem kan komen of 
een moment van stilte kan vinden. Ook zijn er spelletjes, liggen er kranten en 
natuurlijk is er koffie, thee, brood en soep. Graag ondersteunen wij als 
diaconie dit aanloophuis in Leeuwarden.  
 
23 mei – Egypte (Kerk in Actie) 
Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen. Voor kinderen in Egypte is lezen een 
luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbel-
competitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én 
ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een bijbelboek en de kinderen 
maken een opdracht. Tijdens een groot bijbelfeest in de kerk worden prijzen 
uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 
jaar krijgen een bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie 
bijbellezen! 
 
30 mei – Jong in Actie (Jong Protestant) 
Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samen-
werkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis 
met een diaconaal project en gaan ze zelf ook diaconaal aan de slag. Ze 
ontdekken dat de wereld groter is dan hun eigen leven, dat zij op veel plekken 
van betekenis kunnen zijn en hoe verrijkend dat is. Het project geeft 
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gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen 
verbinden. 
 
6 juni – Werelddiaconaat Oeganda 
Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken. Moeders zijn de ruggengraat 
van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld 
maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond 
van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun 
kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te 
leren, kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken van hun problemen 
staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en 
gezinnen sterk. 
 
13 juni – Kerk voor het dorp (missionair werk Kerk in Actie) 
De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft kleine 
geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol 
kerk zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat zij niet 
zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een 
‘huiskamer van het dorp’ maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen 
in een dorpscoöperatie. Binnen de Dorpskerkenbeweging inspireren en 
motiveren kleine gemeenten elkaar. 
 
20 juni – Griekenland (Kerk in Actie) 
Opvang voor gestrande vluchtelingen. Nog elke dag zijn er miljoenen mensen 
over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar 
het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar 
veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via 
Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege 
lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt 
organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen 
geven. 
 
27 juni – Budgetmaatje (pba) 
Volgens recent onderzoek is één op de miljoen Nederlanders niet in staat zijn 
maandelijkse rekeningen te betalen en zijn daarnaast ongeveer vijf miljoen 
Nederlanders niet in staat om onverwachte inkomensdalingen op te vangen. 
Deze mensen hebben naast professionele hulpverlening ook behoefte aan 
concrete aanvullende en morele steun bij hun financiële problemen. 
Budgetmaatjes, onder andere uit de kerken, kunnen deze steun bieden. Uw 
bijdrage wordt gebruikt voor uitbreiding van Budgetmaatje Fryslân, voor 
coördinatie van het project en voor ondersteuning van de Friese maatjes. 
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Van de classis 
 

Wat deed de classicale vergadering in coronatijd?  
Een overzicht 
 
Om u te informeren over de onderwerpen die de classicale vergadering (CV) 
in coronatijd toch probeerde te bespreken – over de zaken die toch geregeld 
moesten worden – bieden we hieronder de relevante passages uit de diverse 
notulen. U concludeert na lezing ongetwijfeld zelf wel wat door de 
coronabeperkingen niet tot uitvoering is gekomen… 
Dit overzicht biedt een beeld van de vergaderingen van 2020 (5 februari, 14 
mei en 27 oktober) alsook van 9 februari 2021. 
 
5 februari 2020  
Centraal stond de bespreking van het rapport Lichter besturen / lichtere 
structuren. 
 
Uit het verslag:  
mw. D.E. Cazemier, werkzaam op het dienstenbureau bij de afdeling 
Ondersteuning van gemeenten en lid van de werkgroep Kleine gemeenten 
lichter, schetst de achtergrond van de werkgroep en het rapport Lichter 
verkend. De bespreking in de CV-Fryslân duidt zij als: ‘Wij consulteren u.” 
Ds. Beekman spitst de vraagstelling toe:  
1.  Hoe denkt Fryslân over een kleine kerkenraad?  
2.  Wat is ‘good governance’ in dit kader?  
3.  Wat vindt Fryslân van de mogelijkheid om het beheer van zowel de 

diaconale geldstroom als die van het College van Kerkrentmeesters in één 
college onder te brengen? 

 
De reacties op de eerste vraag maken duidelijk dat de voorstellen als 
verademing worden gevoeld, op het juiste moment aangereikt.  
Als positief wordt ook de mogelijkheid gezien ‘helpers’ in te schakelen, een 
taakverlichting voor de ambtsdragers. Gelukkig bestaat die praktijk ook al in 
diverse gemeenten. Toch blijft een kerkenraad met ambtsdragers nodig voor 
de wettelijke bevoegdheid van een kerkenraad, zoals ds. Beekman,  en het 
rapport, waarschuwen.  
 
Reserve bestaat er echter ook: verkleining van de kerkenraad kan ook 
betekenen dat het gevoel van urgentie verdwijnt, dat er al heel gauw helemaal 
geen ambtsdragers meer zijn te vinden.  
Wezenlijke vraag is echter ook: wat blijft er zo over van het ambt? De drie 
resterende ambtsdragers lijken meer ‘organisatoren’ te worden. En is het wel 
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goed dat er met zo weinig ambtsdragers ook maar weinig verschillende 
meningen worden gehoord?  
 
Vervolgens bespreken de aanwezigen het Startdocument, opgesteld door de 
classispredikant en bedoeld als eerste uitwerking van het beleidsplan van de 
classis. Ds. Beekman ziet het Startdocument graag vastgesteld in de classicale 
vergadering, zodat het na 5 februari naar de ringen kan. Planning is het 
document vóór de zomervakantie in de ringen/subringen te laten bespreken, 
in het najaar een classicale conferentie te organiseren en tot slot de classicale 
vergadering de discussie te laten afronden met aanbevelingen dan wel 
voornemens. 
 
14 mei 2020 
De ‘agendapunten’ zijn beperkt tot organisatorische punten en worden per 
mail behandeld. Van de dertig stemgerechtigde leden van de classicale 
vergadering hebben er 23 gereageerd en hun oordeel uitgesproken over de 
agendapunten. 
  
-  Benoeming leden CCO en CCV  
a.  Mr. R. Kaastra wordt opnieuw als juridisch adviseur toegevoegd aan het 

CCO (= Classicaal College voor het Opzicht).  
 
b.  De CV benoemt de heer M. Hoekstra tot lid van het CCV (= Classicaal 

College voor de Visitatie). 
 
-  Exploitatie 2019 en begrotingen 2020/2021 Fryslân  
Alle leden stemmen ermee in dit agendapunt in de oktobervergadering te 
behandelen.  
 
-  Aftredende CV-leden en opvolging vanuit de ringen  
De heren M. de Jong en P. Dijkstra geven aan herkiesbaar te zijn voor de ring 
Sneek, ds. G. van Helden is herkiesbaar voor de ring Buitenpost/subring 
Kollum-Buitenpost, maar staat zijn plaats ook graag af aan een nieuwe 
afgevaardigde. Hij woont de classicale vergadering straks immers ook bij als 
adviseur, zijnde een afgevaardigde naar de Generale Synode. De ring Dokkum 
zal een opvolger moeten kiezen voor ds. G. van Wieren; hij is niet herkiesbaar.  
 
-  Bijdragenadvieslijst 2020-2021  
De bijdragenadvieslijst is pas in juni beschikbaar en kan dus niet worden 
voorgelegd aan de CV. Het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering 
(BMCV, Breed Moderamen van de Classicale Vergadering (het algemeen 
bestuur van de classis)het algemeen bestuur van de classis) heeft van de 
vergadering mandaat gekregen in juni de lijst te beoordelen en goed dan wel 
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af te keuren. Vanzelfsprekend ontvangen de CV-leden de lijst zodra die door 
de scriba is ontvangen. Invloed op de beoordeling door het Breed Moderamen 
blijft daarmee mogelijk.  
  
27 oktober 2020  
Als bijeenkomst geannuleerd maar met per mail voorgelegde agenda en 
voorstellen.  
 
-  Ingekomen stukken en mededelingen mei 2020 – oktober 2020  
Het voucherplan van de Werkgroep Kerkmuziek wordt door diverse mensen 
een mooi initiatief genoemd.  
(Plan: “Een vouchersysteem ‘muziekles voor organisten/pianisten’ 
introduceren en testen: in de praktijk betekent dit dat kerkenraden-
/kerkrentmeesters hun organisten een of meer vouchers cadeau kunnen 
geven waarmee ze zich kunnen laten scholen in orgelspel, met het 
hoofdaccent op begeleiding van de samenzang in de eredienst. We willen als 
beraadgroep proberen om een groep gekwalificeerde docenten die deze 
individuele lessen willen verzorgen samen te stellen. Eén voucher geeft recht 
op 60 of 90 minuten orgelles (resp. € 75 en € 100, d.i. vergoeding en 
reiskosten docent). Uiteraard kan een organist ook zelf vouchers kopen, maar 
cadeau krijgen is nog prachtiger!”) 
  
Een van de opmerkingen: daar waar de PKN hoge eisen stelt aan de opleiding 
van predikanten en kerkelijk werkers, worden de kwalificaties van kerkmusici 
aan lokale kerken overgelaten. Hopelijk draagt zo’n plan bij aan een verdere 
professionalisering van de kerkmuziek en de uitvoerende musici.  
Een andere reactie: hopelijk heeft de Werkgroep Kerkmuziek ook aandacht 
voor het verlangen – zeker ook onder jongere generaties – naar begeleiding 
door andere instrumenten dan het traditionele orgel en naar een meer diverse 
liedcultuur in de eredienst. Kan de werkgroep ook ingaan op de vraag hoe 
omgegaan kan worden met een liedcultuur die ook om andere vormen van 
begeleiding vraagt naast de traditionele orgelbegeleiding?  
 
-  Jaarrekening 2019 en begroting 2020  
Zowel jaarrekening als begroting worden goedgekeurd. Op de diverse 
toegestuurde vragen wordt door de financiële commissie geantwoord. 
 
a. M.b.t. de begroting: de representatiekosten kunnen in de begroting worden 

gehalveerd, want wij hebben in werkelijkheid veel minder 
representatiekosten dan gedacht. 

 
b.  Omgaan met tekorten: betalen de plaatselijke gemeenten per jaar een 

vastgesteld bedrag voor/aan het werk van de classis? We hebben zowel een 
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diaconaal fonds als een algemeen fonds opgericht en vragen van de 
gemeenten een bijdrage naar gelang de grootte van de gemeente. 

 
c. Wat betekent de vermelding ‘Betaald voor de ringen’? Waar komt dit geld 

vandaan? En waar is dit terug te vinden in de exploitatierekening en 
begroting? Dat zijn nog gelden van de voormalige classes. Dit geld is niet van 
de classis Fryslân en staat als zodanig niet op de exploitatie/begroting. 

 
d. Voor 2020 wordt een tekort verwacht van € 3000,–. Kan dat worden 

opgevangen met de reserves? Voor komend jaar wordt opnieuw een tekort 
begroot. Waarom wordt er niet gestreefd naar een sluitende begroting? 
Het tekort kan niet worden opgevangen, want we hebben nog geen echte 
reserve. We hopen op deze manier de landelijke kerk duidelijk te maken dat 
we meer geld moeten krijgen voor het dagelijkse werk van de classis. 
 

-  Kerkdiensten en Omrop Fryslân; een plan  
Van veel kanten klinkt waardering voor het initiatief. Maar in de ‘bespreking’ 
van het plan worden ook minstens zoveel vragen gesteld: Hoe denken jullie 
die collecte dan te organiseren? Op grond van welke waarnemingen of feiten 
komen jullie tot de stelling dat de uitzendingen van Omrop Fryslân geen 
concurrent worden voor de uitzendingen van de plaatselijke gemeente?  
Toch herkennen enkelen zich ook in de gedachte van de financiële commissie 
dat ‘het zeker geen concurrent zal zijn van onze eigen kerkdiensten, maar dat 
het elkaar juist versterkt’. En klinkt er hoop dat het lukt om hier voor langer 
dan de duur van zes weken geld voor te genereren: uit missionair oogpunt is 
het alleen maar aan te bevelen. Een goed en duurzaam plan t.a.v. de 
bekostiging lijkt wel heel belangrijk; daarmee staat of valt het project.  
 
Vragen zijn er vervolgens in overvloed als het over de financiering gaat: 
Begrijp ik goed dat we garant staan voor 6 x € 2000,– = € 12.000,–? Wat kan 
de toezegging ‘garant staan voor het tekort’ (bij € 2000,- per uitzending) gaan 
betekenen voor de classis? Draagt de RvK en/of Omrop Fryslân ook bij aan de 
kosten?  
 
Informatie die het moderamen vervolgens bood: de regeling van de diensten die 
Omrop Fryslân uitzendt, valt sinds kort onder een aparte commissie waarin de 
Friese RvK een leidende rol speelt. Op 20 oktober is door de classis de 
‘overeenkomst cofinanciering kerkdienstuitzendingen’ getekend. Er ligt een plan 
om na 1 januari 2021 per maand vanaf een andere locatie in Friesland diensten 
uit te zenden waarbij het dus ook niet altijd om PKN-diensten of PKN-kerken zal 
gaan.  
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-  Benoemingen  
Uit de telling van de stemmen is af te leiden dat de heer U. Elzinga (Nij Beets) 
op 27 oktober is benoemd tot lid van het Classicaal College voor de Visitatie en 
de heer J. de Jong (Joure) tot lid van het Classicaal College voor de Behandeling 
van Beheerszaken. De laatste is tevens aangewezen om per 1-1-2021 de 
opvolger te zijn van H. de Groot als voorzitter van het CCBB. 
W. de Boer (Dokkum) kan per 1-1-2021 de ‘vrije plaats’ innemen die op die 
datum bestaat in de Friese afvaardiging naar de Generale Synode. 
In de Friese afvaardiging naar de Generale Synode ontbreekt een reserve-
diaken (diaken-secundus) Het verzoek om namen door te geven van mensen 
die diaken-secundus naar de Generale Synode zouden willen/kunnen zijn, 
leverde slechts suggesties op: waar zijn de vrouwen? In de kerkenraden zitten 
vaak veel vrouwen. En: graag iemand uit de noordwesthoek (beetje spreiding 
van herkomst afgevaardigden). 
 
-  Jaarverslagen  
a.  Het jaarverslag classispredikant oogst veel lof voor het werk van 
ds. Beekman:  
> zijn zichtbaarheid (en hoorbaarheid) in zijn rol als classisdominee is, vooral 
in deze coronatijden, van grote betekenis; 
> veel waardering voor uw inzet in het omzien naar de gemeenten en werkers 
in de kerk. En alle waardering voor uw meedenken, in de soms complexe 
situatie.  
> dank voor de coronabrieven! Vanuit de landelijke kerk kregen we niet altijd 
de juiste info; die moe(s)t je zelf bij elkaar sprokkelen op de website. Op de 
hoogte te worden gehouden door het BMCV was erg prettig.  
Een enkele vraag is er ook: u schrijft over geestelijk leiderschap. U heeft aan 
den lijve ervaren wat dat is. Wat heeft u dan ervaren? En wat houdt dat 
geestelijke leiderschap voor u in? 
En: hoe is het overleg geregeld van de classispredikant met de andere classis-
predikanten en de synode? Hoe blijft de classis-predikant zelf staande?  
 
b.  In het Jaarverslag CCBG (= Classicaal College Behandeling Bezwaren en 
Geschillen) mist iemand uitleg van wat er zoal gaande is. “Het is nu een 
opsomming, waarin geen gemeente en personen worden genoemd, enkel de 
zaken die aan de orde komen.”  
 
c.  Bij het Jaarverslag CCBB (= Classicaal College voor de Behandeling van 
Beheerszaken) wordt opgemerkt: een helder jaarverslag. Meer aandacht voor 
en bekendheid van het werk van het CCBB is belangrijk. Graag breng ik de 
zorg onder de aandacht dat het steeds moeilijker wordt deskundige 
vrijwilligers te vinden voor de financiën van kerk en diaconie. Een classicaal 
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advies daaromtrent of een handreiking voor evt. externe uitbesteding zou 
lokale kerken kunnen helpen bij het vinden van een oplossing. 
 
Veel meer vragen en opmerkingen werden er niet doorgegeven. Mogelijk 
hebben meer mensen gedacht wat één afgevaardigde verwoordde: “Het voert 
te ver om u per mail antwoord te vragen over bepaalde punten. De 
afhandeling is bij het BMCV in goede handen.”  
 
9 februari 2021  
Als bijeenkomst geannuleerd maar met per mail voorgelegde agenda en 
voorstellen.  
 
De agenda bevatte opnieuw alleen zakelijke punten:  
1. Voorstel  
 a.  Verkiezing BMCV-lid in ambt van predikant. 
  Kandidaat: mw. ds. E.J.M. Peersmann (Kollum);  
 b.  Mandatering BMCV m.b.t. benoeming leden CCV, CCO, CCBB, CCBG 
2. Verslag CV oktober 2020  
3. Postlijst CV oktober 2020-januari 2021  
4. Mededelingen 
5. Financiën (later te bespreken in fysieke vergadering van 19 mei 2021) 
  a.  exploitatie 2020 en begroting 2021 
  b.  financieel overzicht fondsen 
 
Uit de reacties is duidelijk geworden dat ds. Peersmann inderdaad na 
9 februari lid is van het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering (het 
algemeen bestuur van de classis). 
 
De afgevaardigden hebben tevens het BMCV gemachtigd in zijn (digitale) 
vergadering van 23 februari 2021 de voorgedragen kandidaten in de diverse 
colleges te benoemen.  
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Adressen 

Predikant / pastoraal contact helmerlecointre@gmail.com 

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

Voorzitter kerkenraad kerkenraad@sintpiterkerk.nl 
 
Scriba kerkenraad p/a Prot. Gem. Grou-Jirnsum  Postbus 19, 9000 AA Grou 
Rutger Popkema-van Bolhuis  scriba@sintpiterkerk.nl 
 tel. 0566 62 32 77 

College van diakenen diaconie@sintpiterkerk.nl 
Henk Feenstra tel. 0566 62 11 26 
Trees Mulder 
Thom Nieuwenhuis 
Diaconie/bloemen voor contactwerk NL66 RABO 0356 2178 84 
Zending NL83 RABO 0356 2075 87 

College van kerkrentmeesters 
Henk Methorst (tel. 0566 62 42 34) henk.methorst@sintpiterkerk.nl  
Muriël Seinen-Apperloo, penningmeester tel. 0566 60 12 00 

Financiële administratie  NL10 RABO 0356 2022 08 
Jaap Verbeek, Sjonnema 16 tel. 0566 65 91 84 

Kerkbalans NL26 RABO 0330 8536 86 
Anneke Houtsma, De Skeakels 19 tel. 0566 62 25 78 

Ledenadministratie  ledenadministratie@sintpiterkerk.nl 
Annelies Bergsma, 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 
Tjitske van Lievenoogen tel.  

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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