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Kerkdiensten 
 
Alle diensten worden gehouden in de Sint-Piterkerk.  

= gezamenlijk koffiedrinken na de dienst 
 

Voorlopig zijn er geen diensten in FriesmaState. 
 
Zondag 19 september, 9.30 u.   

1e zondag van de herfst (groen) 

ds. H. le Cointre, Leeuwarden 

organiste Mea Stelma 

 

Zondag 26 september, 9.30 u. 

2de zondag van de herfst (groen) 

ds. G. Wessels, Stiens 

organist Carl Visser 

 

Zondag 3 oktober, 9.30 u. 

3de zondag van de herfst (groen) 

da. S. Leene, Sneek 

organist Carl Visser 

 

Zondag 10 oktober, 9.30 u. 

4de zondag van de herfst (groen) 

da. F. Fink-Fleur, Burgum 

organist Carl Visser 

 

Zondag 17 oktober, 9.30 u. 

5de zondag van de herfst (groen) 

da. D. van Houten, Heerenveen 

organist Carl Visser 

 

 

 

Zondag 24 oktober, 9.30 u. 

6de zondag de herfst (groen) 

ds. H. le Cointre 

organist Carl Visser 

 

Zondag 31 oktober, 9.30 u. 

7de zondag van de herfst (groen) 

da. M. Haga, Langezwaag  

organist Carl Visser 

 

Zondag 7 november, 9.30 u. 

8ste zondag van de herfst (groen) 

Oogstdient 

ds. A. Boschma, Drachten 

organist Carl Visser 

 

Zondag 14 november, 9.30 u. 

9de zondag van de herfst (groen) 

da. A.R. van der Honing, 

Oppenhuizen 

organist Carl Visser 

 

Zondag 21 november, 9.30 u. 

12de zondag van de herfst (groen)/ 

laatste zondag van het kerkelijk jaar 

voorganger nog niet bekend 

organist Carl Visser 
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Overdenking 
 

Bij de Doop van Alianne, Sven en Yris 
 
Op 22 augustus was het zover: na een lange tijd van beperkingen konden drie 
kinderen, die in coronatijd geboren waren, gedoopt worden. Het werd een 
feestelijke dienst, al kwamen er maar weinig gemeenteleden om de dienst bij te 
wonen, terwijl daar wel ruimte voor was. Gelukkig kon de dienst ook online 
gevolgd worden. 
Hieronder een iets bewerkte weergave van de tekst van de overdenking die ik 
toen gehouden heb. We hoorden die zondag een deel van het verhaal van 
Nikodemus die in de nacht bij Jezus op bezoek komt (uit Johannes 3, 1-8). 
 

 
Lef 
Je moet denk ik wel lef hebben om je kind vandaag de dag ten doop te 
houden. Want het is toch een soort statement dat je maakt als ouders. Je zegt 
in feite: ondanks secularisatie en ontkerkelijking, ondanks de twijfels die ik 
misschien zelf heb, ondanks de zorgen over de toekomst van de nieuwe 
generaties op aarde: wij willen ons kind laten dopen. 
 
  

 

Alianna, dochter van Johanna en Rutger Popkema-van Bolhuis 
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Veelkleurig 
Ik heb de ouders natuurlijk gevraagd wat de doop voor hen betekent; en zij 
gaven verschillende antwoorden. De één zegt: voor mij gaat het vooral om het 
gevoel ergens bij te horen, dat ik deel uitmaak van een gemeenschap die samen 
bezig is met wat groter is dan ikzelf ben. Ik gun mijn kind dat zij ook in die 
gemeenschap opgroeit. 
De ander zegt: het geloof geeft mij in alle dingen kracht en ik wil graag dat 
mijn kind kan zien hoe het kan zijn om te leven met God. 
Weer een ander zegt: voor mij gaat het vooral om het vertrouwen dat de 
dingen hoe dan ook goed komen. Ook al lijkt dat wel eens van niet. 
 
In vrijheid tot vrijheid 
Iemand zei: ‘Ik ontleen zelf heel veel kracht aan het geloof. Ik kan dat mijn kind 
niet geven, maar ik kan wel laten zien hoe het voor mij werkt in de hoop dat 
het haar zal inspireren.’ 
Daar spreekt ruimte, vrijheid en vertrouwen uit. Vertrouwen dat Gods geest 
zijn werk zal doen in dit mensenkind. Dat is ook wat de tekst die we lazen 
zegt: ‘De geest waait waarheen hij wil’. Dat bevrijdende van het geloof heeft 
niet altijd de nadruk gekregen, maar het is nooit te laat om het af te stoffen. 
Dus dwang, nee, maar voorbeelden die inspireren heeft ieder kind nodig. 
 

 

 

Sven, zoon van  Suzanna Scholtens en Egbert Schouwstra 
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Het gezin legt de basis 
Uit onderzoek is gebleken dat het gezin, de ouders verreweg het allerbelang-
rijkste zijn als het gaat om de geloofsopvoeding. Wat het kind van jullie als 
ouders ziet en ervaart, daar zal het mee verder gaan, dat is het fundament, de 
basis voor haar of zijn leven. 
Daar hoef je niet van te schrikken als jonge ouders. Kijk maar naar jezelf. 
Jouw gezin van herkomst blijft het huis waar jij bent gevormd en 
uitgevlogen. Want uiteindelijk ga je je eigen weg. Wat geeft je houvast, 
vertrouwen, richting op die weg? 
 

 
Verwondering en vragen 
Het kan tasten zijn en zoeken: wie ben ik? Wie kan en wil ik zijn, samen met 
anderen? Wat is mijn weg? Een mens zit vol met vragen.  
Het is mooi wanneer je die vragen kunt toelaten en onderzoeken, zoals een 
kind dat kan.  Daarom mogen onze kinderen ons ook tot voorbeeld zijn; hun 
verwondering, hun vragen; daar kunnen we iets van leren. 
Ook Nikodemus, die bij Jezus komt, zit vol vragen. Hij mag dan farizeeër zijn, 
leider, een gestudeerd mens, hij is er niet minder zoekend om. Hij komt in de 
nacht, wellicht wilde hij niet bij Jezus gezien worden, maar misschien is het 
ook een hint voor hoezeer deze mens tast in het duister. Hij zoekt 
verheldering, licht, bij Jezus. Misschien kan Jezus hem geven wat hij zelf niet 
heeft? 

 

Yris, dochter van Hendrike Hoogeboom en Hilbrandt Yde Faber 
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‘U bent een leraar van God gekomen, want niemand kan de tekenen doen, die 
u doet, zonder Gods hulp.’ Ik hoor erin: geef mij ook iets van die hulp, dat 
licht in het donker. 
Jezus reageert niet met: natuurlijk beste man, hier heb je een stukje van mijn 
inspiratie, mijn licht…, of hier heb je de waarheid, de antwoorden op jouw 
vragen, nee, hij zegt: alleen wie opnieuw geboren wordt kan het koninkrijk 
van God, kan dat licht zien. 
Wat zegt Jezus hiermee? 
 
Opnieuw geboren? 
Voor ik daarop inga moet ik eerst iets zeggen over dat opnieuw geboren 
worden.  Want Nikodemus begrijpt Jezus niet, of doet alsof hij het niet 
begrijpt: hoe kan een volwassen iemand nou opnieuw de moederschoot 
binnengaan en weer opnieuw geboren worden? 
Nikodemus blijft, eigenlijk heel onvolwassen, steken in de letter van wat 
Jezus zegt, in plaats van dat hij de diepere laag in Jezus’ woorden probeert te 
horen. 
Overigens zit ook in de letter van wat Jezus zegt al een aanwijzing voor wat 
hij bedoelt: het woord ‘opnieuw’ in ‘opnieuw geboren worden’, kan in het 
Grieks ook betekenen: ‘van boven’. Van boven geboren worden, dat geeft al 
een belangrijke indicatie. 
Een mens, zegt Jezus, moet opnieuw geboren worden, maar dan ‘van boven’. 
Zeg maar vanuit het licht. Het Koninkrijk van God, dat wil zeggen: de manier 
waarop de Eeuwige er is en doorwerkt in ons bestaan, het Licht in deze 
wereld; het is verborgen. Het gaat vaak schuil achter de zorgen, achter het 
verdriet en de pijn, achter het donker dat er is. Maar het is er wel en het doet 
ook zijn werk. Alleen: je moet het wel willen en kunnen zien.  
 
De ‘geboortelijkheid’ van de mens 
Wij mensen hebben het nodig om telkens weer bij dat licht bepaald te 
worden. Anders lopen we het risico het te vergeten en kopje onder te gaan in 
de frustraties, de tegenslagen en het verdriet dat op ons pad komt of dat we 
in de wereld zien. Of gewoon in de maalstroom van het leven van alledag en 
wat daarin allemaal onze aandacht vraagt. 
We moeten ons telkens weer laten afstemmen op het licht, op God. Dat is ook 
waarom er zoiets als kerk is. Niet om je te koesteren in eigen gelijk of 
traditie, maar juist om, net als Nikodemus, te zoeken naar licht in het donker 
en van daaruit telkens opnieuw geboren te worden. Als mensen van de hoop. 
Als kinderen van het licht. 
Er zijn dus eigenlijk twee manieren om geboren te worden: één keer uit het 
vruchtwater van de moederschoot – uit water, zoals Jezus zegt – en: 
levenslang telkens opnieuw ‘van omhoog’, ‘uit geest’, volgens het Johannes 
evangelie. 
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 De joodse filosofe Hanna Arendt noemt dat 
met een moeilijk woord: ‘nataliteit, de 
geboortelijkheid van de mens. Mens zijn 
betekent bovenal mens worden. Een leven 
lang je laten vernieuwen en zo nieuw 
worden ‘als pasgeboren kinderen’. 
 
Mensen van de hoop 
Het goede nieuws is dat dat ook kan. Een 
mens hoeft niet te blijven steken in wat 
geweest is of gebeurd is. Je mag en je kunt 
altijd weer opnieuw beginnen. 
Een mooie uitspraak vind ik altijd deze: 
zolang er nog mensenkinderen geboren 
worden op aarde, heeft God het nog niet 
opgegeven met zijn mensen. 
De doop is daar het teken van. Eenmaal uit het vruchtwater van de moeder-
schoot geboren mag je een leven lang ‘geboortelijk’ zijn; mens van de hoop 
en het nieuwe begin. 
En gelovig opvoeden in de geest van de doop is dan ook: de aandacht van je 
kind richten op wat hoop geeft en moed. Dat is van levensbelang, want in de 
wereld van vandaag met zijn klimaatverandering en andere bedreigingen 
zijn mensen van de hoop, en van het nieuwe begin meer dan ooit nodig! 
 
ds. Helmer le Cointre 
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Een jaar in Grou-Jirnsum 
 

Terugblik 

Dit zal het laatste nummer van Tsjerkelûden zijn waaraan ik als ambulant 

predikant een bijdrage lever. Wanneer ik dit schrijf resten mij nog precies 

twee maanden om in de Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum te werken, 

want op 1 november eindigt mijn aanstelling. Waarom niet later? Wat zijn 

mijn ervaringen en waarnemingen in deze gemeente? Hieronder ga ik 

daarop in.  

 

Hoe het begon 

Tijdens de vakantieperiode van 2020, terwijl ik nog werkzaam was in 

Leeuwarden-Camminghaburen, benaderde Marieke Meinderts mij met de 

vraag of ik na het vertrek van Reinier Nummerdor invalwerk zou willen 

komen doen in Grou-Jirnsum. Ik zou op dezelfde dag afscheid nemen van 

Leeuwarden als Reinier van Grou-Jirnsum (6 september 2020). Ik zei: dat 

lijkt me heel mooi, maar niet meteen. Na 28 jaar predikantschap in 

Leeuwarden, wilde ik even een adempauze. Uiteindelijk ben ik op 

1 november 2020 in deze gemeente begonnen. 

Achteraf waren zes weken wel wat te kort om na 28 jaar de balans op te 

maken en dat heeft mij wel wat parten gespeeld, denk ik: de energie was er 

nog niet helemaal. 

 

En toen kwam… 

…corona. Natuurlijk was dat al volop gaande, maar in december ging het hele 

land op slot en ook de kerken. Dat heeft veel plezier bij mij weggehaald. Heel 

veel dingen die normaal gesproken deel uitmaken van het predikantswerk 

waren onmogelijk. 

Bezoekwerk, groepswerk, vergaderingen, kerkdiensten met kerkgangers 

erbij; zingen! 

Samen met de kerkenraad, Carl Visser en anderen hebben we geprobeerd er 

het beste van te maken. 

Dankzij al gelegde contacten met de scholen en de inzet van Walter Miedema 

hebben we een online kerstviering kunnen houden en ook in de Stille Week 

een paasviering op Witte Donderdag. Dat was een prachtige ervaring. De 

interviews van de Zoeker met allerlei mensen uit de dorpen sloegen ook wel 

aan en gaven mij de kans om ondanks corona toch een serie mensen te leren 

kennen. Via de telefoon heb ik met aardig wat mensen kunnen spreken en bij 

uitzondering ging ik ook wel bij mensen langs. 



10 

Heel inspirerend waren voor mij de zangers die, eerst met enkele, maar later 

met vier of meer, de diensten opluisterden met zang. En wat een kwaliteit! 

Kerkdiensten zonder kerkgangers en met alleen de mogelijkheid om die met 

geluid te volgen gaven mij echter niet veel voldoening (de meeste mensen 

die ik sprak keken naar diensten op Omrop Fryslân). Bovendien vond ik het 

jammer dat er van de prachtige historische Sint Piterkerk met zijn mooie 

orgel en klasse organist niets te zien viel in en buiten Grou-Jirnsum. Gelukkig 

is inmiddels een snelle internetverbinding aangelegd en zijn camera’s in 

bestelling, zodat niet alleen kerkdiensten, maar ook concerten, uitvaarten en 

andere gebeurtenissen in de Sint Piter online gedeeld kunnen worden en zo 

meer mensen bereikt kunnen worden. 

 

Weer open 

Belangrijk waren de gesprekken in de kerkenraad over hoe om te gaan met 

de coronamaatregelen. Daar werd, net als in de samenleving als geheel, 

verschillend over gedacht, maar telkens kwam de kerkenraad toch met een 

gedeelde gedragslijn. Inmiddels is de samenleving en de ook de kerk weer 

voor een groot deel open. Dat lucht mij enorm op, merk ik. In dit werk draait 

het toch voor een groot deel om ontmoetingen: hetzij één op één, hetzij in 

groepsverband. Dat ik toch niet langer door wil gaan dan 1 november heeft 

te maken met het feit dat ik nu graag even de rust en de bezinning inbouw, 

die ik vorig jaar niet genomen heb. Ook ben ik erachter gekomen dat ik graag 

een gemeenschap wil helpen opbouwen en dat doe je nu eenmaal niet in één 

of een paar jaar; daar is lange adem voor nodig en die is de ambulante 

predikant niet gegund. Eigenlijk ben ik dus niet zo geschikt voor dit werk. 

 

Verbinding 

Eén van de dingen die de kerkenraad belangrijk vindt is de verbinding met 

het dorp. Daarom is het fijn dat het gelukt is om elke donderdagmiddag een 

groepje mensen in de Sint Piter te zien kunstschilderen. Ik hoop dat het zich 

als een soort olievlek uitbreidt. Dat meer kunstschilders en mensen die het 

schilderen als amateur beoefenen de Sint Piter zullen weten te vinden. 

 

Meditatief avondgebed 

Intussen houden we ook elke donderdagavond van 19.15-19.45 een 

eenvoudig avondgebed, met stilte, zang, een psalmlezing en de mogelijkheid 

om gedachten en gebeden te delen en een lichtje te ontsteken. Soms zijn er 

drie of vier mensen, soms tien of twaalf, maar altijd is het waardevol. 

Inspirerend vind ik ook dat er heel vaak gasten zijn, tot en met Duitse 

toeristen of mensen uit andere provincies de het zien, lezen en mee komen 
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doen. Zo kan de Sint Piterkerk een gastvrije plek zijn, waar grenzen tussen 

binnen- en buitenstaanders wegvallen. 

 

Bijeenkomsten met contactpersonen 

Nu ik dit schrijf houden we wekelijks kleinschalige bijeenkomsten met 

contactpersonen. Om te horen wat hen beweegt en hoe het gaat in het 

omzien naar elkaar. Dat zijn mooie ontmoetingen. Ik eindig dan meestal met 

het lezen van een lied dat ik ooit schreef naar aanleiding van al het gedoe 

rond kerkgebouwen in Leeuwarden. 

‘Zou je die tekst in Tsjerkelûden willen afdrukken?’ zo zei iemand tegen mij. 

‘Dan kan ik hem nog eens nalezen.’ Nou, hier is hij. En wie weet zingen we 

het nog een keer als lied. 

 

Lied van het levende Lichaam 

1  Kerk is niet van hout en steen, 

maar ons eigen vlees en been. 

Kerk is geen bestaand gebouw. 

Kerk ontstaat in mij, in jou. 

 

2  Kerk is lichaam dat beweegt, 

lijf dat ademt en dat leeft. 

Alle delen die het telt 

zijn op één hoofd ingesteld. 

 

3 Kerk is mensen om je heen 

Samen en toch, één voor één, 

elk een naam en een gezicht 

waarin Gods geheim oplicht. 

 

4  Kerk is leven uit de dood 

kerk is steunen in de nood 

kerk is stilstaan, verdergaan 

elkaar helpen op te staan. 

 

5  Kerk is niet van hout en steen, 

maar ons eigen vlees en been. 

Kerk is geen bestaand gebouw. 

Kerk ontstaat in mij, in jou. 
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Tot besluit 

Al met al was het voor mij 

mooi om een poosje in deze 

gemeente te mogen werken 

en ik hoop dat de 

beroepingscommissie er 

spoedig in slaagt een 

geschikte opvolger voor ds. 

Reinier Nummerdor te 

vinden.’ 

 

Op 24 oktober zal ik voor het 

laatst als ambulant predikant 

voorgaan in een dienst. 

Wie weet zien we elkaar dan, 

hetzij live, hetzij online. Tot 

die tijd ben ik natuurlijk nog 

gewoon beschikbaar voor de 

16 uren die mijn aanstelling 

omvat. 

 

Ik wens de gemeente van Grou-Jirnsum alvast heel veel goeds en zegen en 

hoop dat ze mag blijven groeien in onderlinge verbondenheid en in 

verbondenheid met haar leefomgeving. 

 

Alle goeds, 

 

ds. Helmer le Cointre 
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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.  

 

Afgelopen vakantieperiode hebben we niet stilgezeten. We komen weer 

samen in onze Sint Piterkerk en na een ietwat stroeve opstart zien we de 

kerk de afgelopen weken weer voller zitten. Daarnaast hebben we de kerk 

ook op zaterdag opengesteld. Hier is zorgvuldig over nagedacht hoe dit veilig 

te kunnen organiseren. En iedere zaterdag leidt tot het mogen ontvangen van 

200 of meer mensen in onze kerk. Op de donderdagen zitten tegenwoordig 

kunstenaars uit ons dorp in de Sint Piterkerk, waarbij ze vanuit de rust en 

inspiratie kunnen werken.  

Ook hebben we in de zomer op de donderdagavond een meditatief moment 

aangeboden. Een moment van stilte, muziek, licht, zang en gebed. Hiermee 

bieden we een groep mensen een passende manier van inspiratie en 

bezinning aan.  

 

Daarnaast wil ik ook stilstaan bij het heugelijke feit dat we weer een 

doopdienst hebben mogen vieren. Een dienst met wel drie dopelingen. Door 

de coronamaatregelen is het aantal zitplaatsen in de kerk beperkt, maar wat 

was het prachtig om via onze app-groep te lezen en te zien dat we met velen 

vanuit huis ook elkaar (digitaal) hebben ontmoet in deze dienst.  

 

Eindelijk is de beroepingscommissie formeel geïnstalleerd. Die zat natuurlijk 

niet stil, maar het formele moment heeft tot 24 augustus jl. moeten wachten. 

Gelukkig was er al veel gedaan. Op basis van de input vanuit de gemeente en 

met het nodige werk van de beroepingscommissie is er gewerkt aan een 

wervende vacaturetekst voor een nieuwe predikant. Ook hebben we in de 

afgelopen periode goedkeuring ontvangen op een meerjarenbegroting 

waarin we een predikant mogen beroepen met een 0,6 fte aanstelling. Dit is 

voor ons ook aanleiding om te kijken hoe we de kerkelijke bijdrage toch 

weer omhoog kunnen krijgen.  

Ten slotte hebben we als kerkenraad op 28 augustus onze jaarlijkse teamdag 

gehad. Hierin hebben we onder leiding van Mark Schippers, dorpskerk-

ambassadeur, gesproken over onze geloofs-drijfveren en de rol die onze 

gemeente in Grou en Jirnsum kan hebben (met een blik op de toekomst). Een 

dag met diepe gesprekken, kwetsbare momenten, maar ook met veel lol en 

gezelligheid. Hieruit gaan we in een komende vergadering de belangrijkste 

punten halen voor het komende jaar en scherpen we ook ons meerjarenplan 
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weer wat bij. Met name door de coronapandemie hebben we scherper 

gekregen waar onze kracht en meerwaarde ligt. Waar we op moeten 

investeren en waar de behoeftes liggen.  

 

Deze keer wil ik afsluiten met de prachtige tekst waarmee Henk Feenstra 

onze teamdag afsloot.  

 

Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een 

geestelijke tempel. (1 Petrus 2:5) 

Dat is een prachtig beeld voor de betekenis van een christen: je bent een 

steen. Niet meer, maar ook niet minder. Aan de ene kant maakt die gedachte 

je heel klein. Als ik maar een steen ben, ach, dan is mijn taak te overzien. Ik 

hoef niet de hele wereld op mijn nek te nemen, ik ben niet verantwoordelijk 

voor de hele samenleving. Maar aan de andere kant: elke steen in de muur 

van de tempel is in zeker opzicht onmisbaar. Stel je voor: een lege plek waar 

jij zou moeten zitten, een gat in de muur, met alle gevolgen van dien – kou en 

regen kunnen zomaar binnenkomen. Nee, die ene steen op die ene plek, die 

kan eigenlijk niet gemist worden. Zo belangrijk is onze kleine leventje in de 

ogen van God. En waartoe dient dat alles dan? Tot de bouw van een 

geestelijke tempel. Samen hebben we de taak om een tempel te vormen, 

waarin mensen God kunnen ontmoeten, een offerplaats voor de Schepper, 

een huis voor de Heer. Dank God: daartoe kan Hij je gebruiken! 

 

Als u een idee heeft, inspiratie of een vraag, laat het dan vooral weten.  

Namens de kerkenraad, 

Marieke Meinderts 



15 

Agenda 
 

19 september – Startzondag: toekomst! 

Gelukkig kan het weer: met meer mensen samen zijn. In de Sint Piterkerk kunnen 

we maximaal (inclusief kreake) tot 50 volwassenen gaan op 1,5 meter. 

Het jaarthema dat de Protestantse Kerk aandraagt voor deze startzondag is ‘Uw 

koninkrijk kome’, ontleend aan het Onze Vader. Naar aanleiding van dit thema 

gaan we bezig met vragen als: hoe zie jij dat ‘Koninkrijk’, wat vrees je, wat hoop je 

voor de toekomst, wat inspireert je, waar werk je aan? 

Carl Visser werkt met een groepje zangers aan een aantal nieuwe liederen en 

ds. Helmer le Cointre bereidt met enkele gemeenteleden de dienst verder voor. 

 

19 september na afloop van de startdienst – bijpraatsessie 

Door alle coronamaatregelen was het niet mogelijk om een gemeentevergadering 

te beleggen over de meest actuele ontwikkelingen, zoals het beroepingswerk. Nu 

er weer wat meer mogelijk is willen de kerkenraad en de beroepingscommissie u 

graag bijpraten over de stand van zaken. 

Hoe staat het nu met het beroepingswerk? Hoe ziet het profiel van de te zoeken 

dominee er nu uiteindelijk uit? Over deze dingen en andere actuele zaken praat de 

kerkenraad en de beroepingscommissie u bij. Er is natuurlijk gelegenheid tot het 

stellen van vragen. 

Zondag 19 september na het koffiedrinken na de dienst (ca. 11.00 uur). 

 

12 oktober – avond voor contactpersonen 

Na een serie ontmoetingen in klein verband komt er op 12 oktober een avond die 

bedoeld is voor alle mensen die actief zijn in het onderlinge pastoraat in Grou-

Jirnsum. 

Wat is er uit de gesprekken in kleine groepjes gekomen? Wat leeft er onder de 

contactpersonen? 

Hoe kunnen we elkaar bemoedigen en steunen in dit werk? Wat zijn de 

ontwikkelingen op het gebied van het omzien naar elkaar, speciaal ook gelet op de 

verbinding met de dorpen? 

De contactpersoenen krijgen allemaal een uitnodiging voor deze avond, maar je 

kunt hem nu alvast noteren: dinsdagavond 12 oktober om 20.00 uur in het 

catechisatielokaal. 
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Nieuwe dominee gezocht: doe je mee? 

 

Van de beroepingscommissie 
 

Mogen we ons even aan u/jou voorstellen? Wij zijn Anne bij de Weg, Nynke 

de Vries, Fokelien van der Meulen, Rutger Popkema, Henk Feenstra en 

Tjitske Faber. De Kerkenraad heeft ons op dinsdag 14 augustus officieel 

geïnstalleerd als Beroepingscommissie.  

We hebben in de maanden ervoor gelukkig al veel voorwerk kunnen doen. 

We zijn trots te kunnen melden dat de kerkenraad het profiel van de 

gemeente en het profiel van de te zoeken predikant inmiddels heeft 

vastgesteld. Nu begint het échte werk: de komende maanden gaan we, met 

hulp van Helmer, namens onze gemeente op zoek naar een nieuwe dominee. 

Dat willen we niet achter de schermen doen, maar samen met u/jou.  

Wat kunt u, wat kun jij doen? 

1. U kunt ten eerste zelf een dominee voordragen. Kent u een dominee 

die u goed vindt passen bij onze gemeente? Dan nodigen we u van 

harte uit deze naam aan een van ons door te geven. Graag met een 

korte toelichting zodat we weten waarom u deze persoon 

voordraagt. Wij zullen deze dominee dan meenemen in de 

procedure. (doorgeven kan aan een van ons persoonlijk, via 

fabertjitske@gmail.com of via 06-25380352) 

2. Op startzondag gaan we graag met u/jou in gesprek over de te 

werven dominee. Binnenkort zal de advertentietekst (zie de 

volgende pagina) worden gepubliceerd. Daarna volgt het spannende 

en uitdagende beroepingsproces. Onze missie is uiteraard om u/jou 

hierin zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Er is ruimte om 

vragen te stellen aan de beroepingscommissie en adviezen mee te 

geven. Ook staan we stil bij de vraag wat een succesvolle 

beroepingsprocedure van ons als gemeente vraagt.     

3. Hoe ziet onze droom-dominee eruit? Dat gaan we op startzondag 

samen uitzoeken. We vragen onze jeugd (basisschool en voortgezet 

onderwijs) om ons hierbij te helpen. Wil je meedoen? Fijn! Meld je 

dan even aan bij Tjitske (Faber).   

Graag tot ziens op zondag 19 september!  

  

mailto:fabertjitske@gmail.com
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Advertentietekst 
 

Terwijl het bedrijfsleven puzzelt op de vraag hoe ‘Het Nieuwe Werken’ gestalte 

moet krijgen, zoekt de Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum antwoord op de 

vraag hoe invulling te geven aan ‘Het Nieuwe Kerken’. Hoe bouwen we met oog 

voor traditie aan de kerk van de toekomst? Hoe slaan we een krachtige brug 

tussen onze kerk en de wereld om ons heen, tussen het woord van God en de 

uitdagingen in het leven van vandaag? Hoe kunnen we een plek van bezinning 

en stilte zijn, van troost en ontmoeting, van vieren en muziek, voor elkaar als 

kerkgemeenschap én voor iedereen in onze dorpen die daarvoor open staat of 

daarnaar zoekt?  

De Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum zoekt een predikant(e) (0,6 fte) die 

ons wil leiden in de zoektocht naar een antwoord op deze vragen. 

We zijn een kleine, pluriforme kerkgemeenschap in het hart van Friesland 

met als speerpunten bezinning, ontmoeting en omzien naar elkaar. We zijn 

op zoek naar een energieke, open en sympathieke predikant(e) die: 
 

• maatschappelijk betrokken is en midden in het leven staat 

• ons van daaruit op inspirerende wijze meeneemt in de kracht van Gods 

woord 

• innerlijk gedreven is om mensen te verbinden, erbij te betrekken en het 

talent heeft om bruggen te slaan  

• met gevoel voor traditie vernieuwend kan zijn 

• samen met ons wil zoeken naar wegen om geloof en dagelijks leven, kerk 
en dorpsgemeenschap krachtig te verbinden. 
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Lees- en viergids Veertigdagentijd en Pasen 
 
Oproep 
 

Het duurt nog bijna een halfjaar, maar toch brengen we nu alvast het 

volgende onder uw/jouw aandacht. Tot voor twee jaar werd ieder jaar aan 

het begin van de veertigdagentijd een boekje verspreid. Gemaakt voor en 

door onze eigen gemeente. De positieve reacties brengen ons ertoe om dit 

initiatief in 2022 weer op te pakken. De veertigdagentijd begint volgend jaar 

op 2 maart en Pasen valt op 17 en 18 april. 

Om het te realiseren hebben we uw/jouw hulp nodig. Ten eerste aandragers.. 

Zal het een boekje van de gemeente zijn, dan moet het gevuld worden met 

materiaal dat door gemeenteleden wordt aangereikt: meditatieve teksten 

zoals gedichten, gebeden, een lied en verhalen en verder ideeën, recepten, 

knutseltips en illustraties, die alle te maken hebben met of passen in de 

veertigdagentijd. Daarbij is te denken aan thema’s als bezinning, vasten, 

stilte, omzien naar een ander, het leven van Jezus, woestijn, zoeken, hoop, 

Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Pasen.  

Allemaal samen beschikken we ongetwijfeld over enorm veel bronnen 

(boeken, bundels, kopieën, knipsels enz.) waaruit te putten is. 

Wat de indeling betreft zijn ideeën en wensen ook van harte welkom. We 

kunnen rubrieken opnemen, bijvoorbeeld elke dinsdag een mooi gedicht. Of 

elke donderdag een passend recept. We krijgen graag suggesties. Het helpt 

de samenstellers ervoor te zorgen dat het boekje meegaat met de tijd en aan 

blijft sluiten bij de lezers/gebruikers. 

Verder zoeken we iemand die wil meedenken en -beslissen over de inhoud. 

Iemand met gevoel voor taal en die zich kan redden met e-mail. Het is een 

klus voor een beperkte periode: januari t/m half februari. Vergaderen is 

nauwelijks nodig.  

Toezeggingen voor het aandragen van materiaal én voor het meedenken 

ontvangen we graag voor 1 november. Op basis van die reacties kunnen we 

inschatten of het haalbaar is om volgend jaar weer een boekje uit te brengen.  

Ideeën over de indeling enz. ontvangen we graag voor 1 december.  

Alle reacties graag sturen naar jan.breimer@chello.nl. 

Alvast dank! 

Hartelijke groet, Tjitske Faber 
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Wel en wee 
in de afgelopen periode 

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

 13 juni mw. v.d. Meulen De Skou 10 

 20 juni mw. S. Mein De Vlet 8 

 27 juni mw. K. Fokkema De Boldert 21 

 4 juli mw. T. Wartena De Boldert 19 

 11 juli fam. Rooks Kievitstraat 56 

 18 juli dhr. H. Postma De Tichtset 1 

 25 juli fam. Dijkstra Oostergoostraat 5 

 1 augustus mw. T. Jellema Leppehiem, Akkrum 

 8 augustus mw. D. De Boer-Hoekstra Leppehiem, Akkrum  

 15 augustus mw. G. Postma De Pluut 14 

 22 augustus mw. T. van Lievenoogen Kerkstraat 2 

 

Elke tweede zondag van de maand staan achter in de kerk de bloemen-

schaaltjes voor een bijdrage waarmee u ons kunt steunen. Van deze 

bijdragen worden de zondagse boeketten betaald die na de dienst gebracht 

worden bij een gemeentelid dat een bloemetje als ondersteuning goed kan 

gebruiken. 

 
 

Verjaardagen 

 1 juli dhr. D.J. Dijkstra Oostergoostraat 5 

 2 juli mw. A. Noordstra-de Ruiter Gjaltema 16 

 8 juli mw. J. Jansma-Sikkes Dekemastraat 42, Jirnsum 

 19 juli dhr. K. Visser Swanneblom 17 

 6 augustus mw. J. Westra-Zwerver Gruttostraat 31 

 11 augustus dhr. J. Zetzema Yn ’e Lijte 120 

 14 augustus dhr. J. Verbeek Sjonnema 16 

 18 augustus dhr. P.S. Feenstra Oostergoostraat 48 

 20 augustus mw. A. Wartena-Swierstra Leechlân 1000 

 9 september dhr. S. Postma De Pluut 14  
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Huwelijksjubilea  

 1 juli E. Meijer-C.C.A. van Straten De Karper 12 55 jaar 

 22 augustus H.A. Methorst-T. Brouwer Tjallinga 45 25 jaar 

 23 augustus B. Greijdanus-K.A. Kuik Súdfinne 22 55 jaar 

 5 september T. v.d. Laan-A. Holwerda Industriewei 1, Jirnsum 25 jaar 

 

 
Verhuisd 

mw. A.Y.Q. Scherpenhuyzen: van It Skûtsje 11 naar Leije 13, 8493 KL  

Terherne  

dhr. J. Feijen: van Reigerstraat 6 naar Jan van Scorelstraat 10, 8932 CV 

Leeuwarden  

mw. T.J. Dijkstra met haar zoontje: van Lynbaenstrjitte 10 naar 

C. Schuurmanwei 10, 9283 TH Surhuizum 

dhr. S. Hiemstra: van Sjonnema 5 naar It Skûtsje 29, 9001 HH Grou  

 

Ingekomen 

dhr. W. Kieft en mw. A. Kieft-de Boer: van Parrega naar Volmaweg 13, 

9001 PZ Grou  

 

Hopelijk voelen allen die verhuisd zijn zich snel thuis in hun nieuwe 

woonplaats c.q. woning. 

 

Overleden  

12 augustus 2021: mw. A. van der Veen-de Vries, Gruttostraat 29, 

9001 ES Grou 

20 augustus 2021: dhr L.P. Haanstra, De Fisker 7, 9001 NW Grou 

 

Wij wensen de nabestaanden troost en sterkte. 

 

Samenstelling Henny Reitsma  
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Neem mij aan zoals ik ben, 

wek in mij wie ik zal zijn, 

druk uw zegel op mijn hart 

 en leef in mij. 

Liedboek nr. 833 
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Interview 

 

met Thijs H. de Jong 
 

Hoe kwam u in aanraking met onze gemeente? 
Toen wij verhuisd zijn naar Grou (30 jaar geleden) 

zijn we gastvrij verwelkomd door mevr. Haaima. Na 

meer dan 40 jaar gekerkt te hebben in Birdaard, was 

de overstap naar een nieuwe gemeente een hele 

verandering. In mijn jeugd kerkte gereformeerd 

Birdaard aan de noordzijde van de Ee en hervormd 

Birdaard aan de zuidzijde. De kerkgangers kwamen 

elkaar op de brug tegen, groetten elkander 

vriendelijk, maar daar bleef het dan ook bij. Lange 

tijd heb ik dit dan ook niet begrepen, op andere 

dagen werkte men immers toch wel samen.  

 

Wij hebben de overstap naar onze nieuwe gemeente 

als verfrissend en inspirerend ervaren. Al gauw 

voelden wij ons in deze gemeente thuis en zijn toen 

ook actief mee gaan doen met allerlei kerkelijke 

activiteiten. Tegelijkertijd hebben we heel veel 

nieuwe gemotiveerde mensen leren kennen, waar 

het prettig mee samenwerken was. 

 
Ik heb in de kerkenraad gezeten en tien jaar de ledenadministratie beheerd. 

In die tijd heb ik driehonderd leden zien verdwijnen. Dat is erg veel voor een 

kleine gemeenschap. Ben dan ook blij dat er samenwerking met de 

Hervormde Gemeente is gezocht, waarbij ik na een proces van vele jaren 

aanwezig mocht zijn bij de ondertekening van het fusiecontract.  

 

Eenmaal in de VUT heb ik het verenigingsgebouw de Boei nog een tijdje 

mogen beheren. Totdat het besluit genomen is om de Boei en de 

Gereformeerde Kerk af te stoten. Vond het toen een eer om mee te mogen 

werken aan de laatste dienst in de oude Gereformeerde Kerk. Een kerk waar 

veel gemeenteleden goede persoonlijke herinneringen aan bewaren. Maar 

het is fijn om nu onze krachten gebundeld te hebben en verder in de mooie 

Sint Piterkerk als protestantse gemeente door te mogen gaan. 
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Wat is uw favoriete bijbelverhaal? 

Mijn favoriete Bijbelverhaal is dat over Naomi en Ruth, waarin we lezen hoe 

Ruth trouw is aan haar schoonmoeder Naomi en als vluchteling met haar 

mee gaat naar het land Israël. Hier is moed voor nodig, toch kiest zij ervoor 

om naar de zwakkere om te blijven zien en trouw te zijn aan Naomi. Ruth 

ontmoet later Boaz, die ziet hoe trouw ze is en haar waardeert om haar 

eerlijkheid en moed. 

 

Wat is uw favoriete lied? 

Het lied Kumbaya My Lord is in mijn geheugen blijven hangen omdat we dit 

vaak zongen in jeugddiensten. 

Wees met mij. O Heer, kom tot mij.  

Voor de zon die opkomt aan de hemel 

Voor het ritme van de vallende regen 

Voor al het leven groot of klein 

Voor alles wat echt is, voor alles wat we voelen. 

Ik heb eind zestiger, begin zeventiger jaren mee aan de wieg gestaan bij de 

oprichting van jeugddiensten. De komst van bandjes binnen de diensten 

stuitte eerst op veel weerstand, maar bleek toch de jeugd aan te spreken en 

de diensten voor hen aantrekkelijker te maken. 

 

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

Ik ben geïnspireerd door de gemeenschap die in de gemeente voelbaar kan 

zijn, en waardoor je Gods kracht ervaart en je je gedragen kunt voelen. 

 

Wat spreekt u aan in onze gemeente? 

In onze gemeente spreekt mij bijzonder aan dat we een moderne open 

gemeente voor iedereen willen zijn. De hoofdlijnen uit het beleidsplan 

spreken me dan ook aan. Dat er een plek is voor bezinning, en om mensen te 

verbinden zowel binnen onze gemeente als daarbuiten. 

 

Wat mist u of zou u graag anders willen? 

Op dit moment mis ik de aanwas van jonge mensen in de kerk. Dit baart mij 

wel zorgen. Zij zijn tenslotte de toekomst en gaan hun stempel drukken hoe 

de kerk verder zal moeten gaan. 

 

Aan wie geeft u de pen door? 

De pen geef ik door aan Geertje de Kroon. 
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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...’. Se folgje Jezus op syn reizen troch Palestina en 

op de besiten dy’t Er ôfleit. Hjoed binne se derby as Jezus in sike man better 

makket. 

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. 

 

Genêzing fan in sike 

(Lukas 4,31-44) 

 

“Binne jim al klear?” Buorman kloppe op ’e doar. 

Heit rôp: “Ja, wy komme deroan!” 

Yn it stedsje Kafarnaüm hiene de minsken mei-inoar ôfpraat dat se inoar, 

foardat de sinne ûndergie, ophelje soene. Dan begûn de sabbat en woe 

elkenien nei de synagoge. 

Hjoed soe Jezus yn Kafarnaüm komme om te learen. Wol efkes oars as yn 

Nazaret. De minsken harken yn Kafarnaüm graach nei Him. Simon syn heit 

sei altyd: “De wurden fan Jezus binne de hiele wike by my. Se dûnsje en 

sjonge om my hinne. It is as wolle se my hieltyd opnij Jezus’ boadskip 

fertelle.” 

“Kom, Simon en Sara, wy geane!” 

Mem frege noch: “Hawwe jim wol hanwosken?” 

“Nee? Kom gau hjir!” Se liet wat wetter út ’e krûk oer de hannen fan Sara en 

Simon rinne. Dat wiene se sa wend. 

“Goed waskje, hear!”, warskôge mem. 
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Einlings kamen se by de synagoge oan. Dêr wie it al drok. 

De minsken fregen: “Hawwe jim Jezus al sjoen?” 

In man anturde: “Ja, Hy wie hjir fan ’e moarn al foardat it ljocht waard.” 

Simon luts syn heit oan ’e mantel en wiisde nei in man. “Wa is dat, heit? Wat 

docht dy man frjemd.” 

“Hy is siik en wit bytiden net wat er 

docht”, antwurde heit. 

Doe’t de man Jezus oankommen 

seach, begûn er ynienen te razen. Hy 

rôp sa lûd as er koe: “Hé, do dêr, 

Jezus fan Nazaret, wat moatsto fan 

ús? Bist kommen om ús kapot te 

meitsjen? Ik wit wa’tsto bist: Do 

komst fan God.” 

It bleau stil... 

Nimmen doarde mear wat te sizzen. Allinne Jezus rûn tusken de minsken 

troch en stapte op de man ôf. 

De eagen fan de man spatten fjoer. It wite skom stie him op ’e mûle. 

Hy spuide foar Jezus op ’e grûn en soe opnij begjinne te razen. Mar Jezus 

spruts strang: 

“Hâld dy stil! Ik wol dat dy kweade geast út dy weigiet.” 

Op itselde stuit rôle de man alhielendal slop oer de grûn. Al it kwea luts út 

him wei. 

Hy seach rêstich om him hinne... 

De hurdens wie fuort! 

 

Simon hie it allegear sjoen. Hy stie op ’e fuotten te triljen. Soks hie er noch 

net earder meimakke. Hy gie ticht tsjin heit oan stean. 

Elkenien begûn drok te praten... 

In man dy’t njonken heit stie, sei: “Hokker wurden binne dat? Bist dêrmei 

baas oer it kwea?” 

Heit sloech de earm om Simon hinne en sei: “Dat is no wat ik altyd al sei: 

Jezus’ wurden meitsje minsken oars. Se meitsje minsken wer as nij.” 

“Dat moat sa wêze”, sei de man. “Ik leau dat Er ús de wurden fan God leare 

wol.” 

“Lit ús it mar oan elkenien fertelle dy’t it hearre wol”, flústere Simon.  
  

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. 

 
19 september – Syrië (Kerk in Actie) 

De kerk als plek van hoop en herstel. Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog 

altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog 

steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. 

Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen 

zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed 

te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel 

kan blijven. 

 

26 september - Stichting Present Leeuwarden (pba) 

Stichting Present Leeuwarden wil mensen verbinden die iets hebben te 

bieden met mensen die daarmee kunnen worden geholpen. Zo biedt Present 

de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in hun eigen omgeving in te zetten 

voor mensen die te maken hebben met armoede of sociaal isolement. Een 

uniek concept waarin ontmoeting plaatsvindt tussen de leefwereld van de 

hulpverlener en die van de hulpvrager. Uw bijdrage wordt gebruikt om het 

werk van Present te kunnen blijven doen. 

 

3 oktober – Israëlcollecte (PKN) 

“Vandaag is het Israëlzondag. Daarom collecteren we voor de ontmoeting 

tussen de kerk en Israël.” Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk 

Israël deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse 

wortels van het christelijk geloof, trekken we lessen uit de jood-christelijke 

traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen 

Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als 

naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere 

te investeren in de relatie met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met 

gezamenlijke projecten. 
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10 oktober – Geloofsopvoeding (PKN) 

Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan 

hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol 

bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding 

graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de 

jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt gemeenten daarom 

om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over 

materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding 

 

17 oktober – Dag van de armoede – Arme kant van Fryslân (pba) 

Vandaag is het Wereldarmoededag en vragen wij extra aandacht voor dit 

enorme probleem. Een onzichtbaar probleem, dat naast kinderen, ouders 

ook steeds vaker kwetsbare opa’s en oma’s treft. Financiële zorgen bij 

ouderen worden groter. Er is veelal geen buffer om op terug te vallen. Het 

gevolg: verwaarlozing, risico’s bij gezondheid, eenzaamheid of zelfs 

isolement. Het probleem met corona maakt de situatie alleen maar 

schrijnender. Verborgen leed is het. De stichting Arme Kant van Fryslân 

(AKF) zet zich in voor het bevorderen van bewustwording en de actieve 

inzet van de kerken in Fryslân met betrekking tot deze 

armoedeproblematiek. Uw bijdrage wordt gebruikt om deze activiteiten te 

kunnen blijven ondersteunen. 

 

24 oktober – Lichtpunt Kollumerzwaag (pba) 

Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt in 

Kollumerzwaag is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging 

onderdak biedt aan mensen die dat nodig hebben. De Stichting heeft veel te 

bieden, namelijk opvang, begeleiding, ontmoeting en dagbesteding. Gesteund 

door bijna 150 vrijwilligers die betrokken zijn bij het Lichtpunt, giften van 

kerken en donateurs, kunnen er mensen worden opgevangen en begeleid. 

Wilt u dit werk steunen, dan is uw steun meer dan welkom.  

 

31 oktober – Indonesië (Kerk in Actie) 

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel 

boeren zijn arm doordat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze 

het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land 

verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren 

– in groepen – met duurzame landbouw die meer oplevert en met spaar- en 

kredietgroepen. Via trainingen leren de boeren hoe ze voor hun rechten op 

moeten komen. Wij bevelen deze collecte in het kader van het 

werelddiaconaat dan ook van harte bij u aan.  
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7 november – Guatamala (Kerk in Actie) 

Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en 

huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in 

Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid 

tussen mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische 

opleiding, waarna ze actief kunnen worden in kerk of samenleving. Dit geeft 

hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als 

ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.  

 

14 november – Moldavië (Kerk in Actie) 

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn 

naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen 

het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De 

kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor 

huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het 

eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring 

die ze de rest van hun leven meenemen. 

 

21 november – Omzien naar elkaar (PKN) 

Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog 

hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel 

van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten 

in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van 

gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of 

dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies 

en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit. 
 

– o – 

 

Jaap Zijlstra – Herfst (Lieteboek 2015, s. 1195) 
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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. 06 1072 7536 

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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