
1 

36ste jaargang │ nr. 1 │ 6 maart – 17 april 2022  

2022 



2 

In dit nummer 
 

Kerkdiensten 3 

Van de kerkenraad 4 

Sint-Piterkerk online 6 

Actie Kerkbalans 2022 7 

Wel en wee 8 

Interview met Joke Feijen 11 

Bernelûden 14 

Van de diaconie 16 

Adressen 19 

 

 

Foto’s  

blz. 1, 8 en 13: Nienke Zwart 

blz. 5 links: Tjitske van Lievenoogen  

blz. 5 rechts: Fraukje Bruggink 

blz. 6: Henk Methorst 

 

 

 

 

De wekelijkse nieuwsbrief 

verschijnt iedere zaterdag digitaal, 

behalve in de zomervakantieperiode. 

Informatie en aanmelding voor 

gratis toezending: Klaas Stelma, 

k.stelma@upcmail.nl, 

telefoon 0566 62 27 32 

Colofon 

Tsjerkelûden 

Uitgave van de Protestantse 

Gemeente Grou-Jirnsum 

Verschijnt 5x per jaar. 

 

Redactie 

Maria Del Grosso, De Tichtset 7  

telefoon 0566 62 21 96 

 

Jan Breimer, It Skûtsje 49  

telefoon 0566 62 46 31 

 

Vaste medewerkers 

Marieke Meinderts 

Henk Feenstra 

Klaas Stelma  

Henny Reitsma 

Nienke Zwart 

 

Druk 

Walter Miedema, Ekemahôf 33 

telefoon 0566 62 24 64 

 

Distributie, bezorging 

Evert Bergsma, Kievitstraat 68 

telefoon 0566 62 31 17 

 

Het volgende nummer verschijnt 

omstreeks 22 april 2022.  

Inleveren van de kopij:  

uiterlijk 31 maart via 

redactietsjerkeluden@outlook.com 

 

Website: 
www.sintpiterkerk.nl 



3 

Kerkdiensten 
 
Alle diensten worden gehouden in de Sint-Piterkerk.  

= gezamenlijk koffiedrinken na de dienst (onder voorbehoud) 
 

 
 
Zondag 6 maart, 9.30 u. 

1ste van de veertig dagen (paars) 

ds. H. Jansen, Drachten 

organist Carl Visser 

 

Zondag 13 maart, 9.30 u. 

2de van de veertig dagen (paars) 

da. F. Fink, Burgum 

organist Carl Visser 

 

Zondag 20 maart, 9.30 u. 

3de van de veertig dagen (paars) 

da. C. Ferrari-van Schuppen, Joure 

organist Carl Visser 

 

Zondag 27 maart, 9.30 u. 

4de van de veertig dagen (paars) 

ds. J. Kamerling, Franeker 

organiste Mea Stelma 

 

Zondag 3 april, 9.30 u. 

5de van de veertig dagen (paars) 

ds. J.H. Strubbe, Wommels 

organist Carl Visser 

 

 

Zondag 10 april 9.30 u. 

6de van de veertig dagen (paars) 

Palmzondag 

dhr. C. van Rijn, Sneek 

organist Carl Visser 

 

Donderdag 14 april, 19.30 u. 

Witte donderdag (wit) 

da. C. Akkerboom, Harlingen  

organist Carl Visser 

 

Vrijdag 15 april, 19.30 u. 

Goede Vrijdag (rood) 

dr. T. van der Linden, Harlingen 

organist Carl Visser 

 

Zaterdag 16 april, 21.30 u. 

Paasnacht (wit) 

ds. J. Bakker, Stiens 

organist Carl Visser 

 

Zondag 17 april, 9.30 u. 

Eerste Paasdag (wit) 

drs. T.A. Dorrepaal, Makkinga 

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.  

 

Allereerst kijken we terug op een bewogen jaar. In het begin hebben we een 

prachtige start weten te maken met onze ambulant predikant Helmer le 

Cointre. De Zoeker verbond Kerstmis met het Sint-Piterfeest. Ook hadden we 

een fijne ondersteuning in het pastoraat en op vele andere vlakken. Helaas 

moesten we al vrij snel de kerk weer voor bezoek sluiten. Walter Miedema, 

maar ook heel veel andere actieve gemeenteleden, hebben gezorgd voor een 

prachtige digitale weergave van de diensten.  

 

Met Pasen 2021 was het de laatste keer dat onze kinderkerk nog in actie 

kwam. Een periode van vele mooie, inspirerende en bijzondere manieren om 

onze kinderen met de kerk te binden kwam hiermee tot een einde.  

 

Naast dit spijtige bericht gelukkig ook meer goed nieuws, want twee kerk-

rentmeesters werden als ouderling-kerkrentmeester bevestigd.  

In het begin van 2021 werd begonnen met het zoeken van een nieuwe 

koster. Dat leidde tot het aanstellen van Tjitske van Lievenoogen.  

 

En steeds liep het beroepingsproces als een rode draad door het jaar. Lastige 

beslissingen rondom de begroting en financiën van de kerk, mooie 

gesprekken met collega-gemeenten in andere dorpen en een hard werkende 

beroepingscommissie.  

 

Naast (digitale) diensten met een aantal zangers uit onze gemeente ging de 

Sint-Piterkerk voor de zomer toch weer geheel open. Op zaterdagen was de 

kerk, met de nodige voorzorgsmaatregelen, weer open en op donderdagen 

hadden we kunstenaars in de kerk.  

 

Na de zomer begonnen we met een prachtige doopdienst, waarin drie 

kinderen werden gedoopt. De beroepingscommissie werd eindelijk formeel 

geïnstalleerd. Die kon een vliegende start maken met de informatie die uit de 

gemeentescan naar voren was gekomen.  

 

Ten slotte namen we afscheid van Helmer le Cointre als onze ambulant 

predikant. De sluitingstermijn voor sollicitaties van potentiële predikanten 

voor onze gemeente lag ook aan het einde van 2021.  
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En dan belanden we in het jaar 2022. Wat staat ons allen te gebeuren? We 

hopen aan onze gemeente een predikant te mogen voordragen. We hopen 

dat de kerk open kan blijven. We hopen elkaar weer veel vaker ook buiten de 

kerkdienst te mogen treffen. We hopen op inspirerende momenten. We 

hopen er weer veel voor elkaar te kunnen zijn.  

 

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

 

Namens de kerkenraad,  

Marieke Meinderts 

 
Terugblik op Advent 2021 
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Sint-Piterkerk online! 

Na een intensieve onderzoeks- en voorbereidingsperiode en een paar weken 

stevig doorklussen heeft de werkgroep kerk TV zondag 30 januari de eerste 

online kerkdienst kunnen uitzenden. Haarscherp beeld, goed geluid, kortom 

een fantastisch resultaat. Maar voordat het zover was, is er heel wat aan 

vooraf gegaan.  

 

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat ds. Nummerdor bijna wekelijks 

thuis een overdenking op video maakte, die vervolgens op zondagmorgen 

door Walter Miedema om half tien online werd geplaatst. En wie herinnert 

zich niet de vele opnames met ds. Le Cointre. Er kwamen veel positieve 

reacties op de uitzendingen en vragen of we de zondagse diensten ook niet 

vaker gewoon konden uitzenden.  

 

In een tijd dat veel kerken overschakelden naar live TV-uitzendingen was het 

in de Sint Piterkerk echter lange tijd niet mogelijk en waren we beperkt tot 

de ietwat verouderde kerkomroep. Eerst moest een snelle internet-

verbinding aangelegd worden en daarvoor moest de straat open en een 

nieuwe kabel aangelegd worden. In het voorjaar van 2021 is een werkgroep 

op bezoek geweest bij de PKN IJlst en in Kollumerzwaag om zich te laten 

voorlichten en vervolgens zijn leveranciers gevraagd om een offerte uit te 

brengen. Daarna was het wachten op de levering van de apparatuur. Om 

kosten te besparen is besloten om zelf de voorbereidingen te treffen. De 

werkgroep met Lolke Hoogeboom, Walter Miedema, Henk Methorst en Eelke 

Pander is afgelopen december gestart met het aanleggen van de bekabeling. 

De nieuwe apparatuur en de bedieningspanelen zijn op een fraaie 

onopvallende manier ingebouwd in de kostersbank, een prachtig stukje 

timmerwerk!  
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In de kerk zijn drie camera’s opgehangen en de organist heeft een nieuwe 

monitor gekregen. De beamer blijft voorlopig hangen, maar de techniek is 

erop voorbereid om deze eventueel later te vervangen door beeldschermen. 

Eind januari waren de eerste proefuitzendingen via www.kerkdienstgemist.nl 

en vanaf nu kunnen de zondagse diensten hier live gevolgd worden, of via 

onze eigen website www.sintpiterkerk.nl (kies KerkTV). Hiermee hebben we 

eventueel ook een mogelijkheid om rouw- en trouwdiensten op een veilige 

manier zichtbaar te maken voor mensen die er niet bij kunnen zijn.  

 

Oproep 

De werkgroep is nog op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om op 

zondag te helpen de knoppen te bedienen. Mocht je het leuk vinden om te 

helpen, neem dan voor meer informatie even contact op met Henk Methorst 

(via kerkrentmeesters@sintpiterkerk.nl). 

 

Actie Kerkbalans 2022 

Op 18 februari was het totale toegezegd bedrag opgelopen naar 

44.000 euro en lag het responspercentage op 57% van de aan-

geschreven leden. Ter vergelijking: in 2020 bracht de Actie 

Kerkbalans in totaal 53.613 euro op.  

Zoals u van ons hebt gehoord hopen we dit jaar op een hogere 

opbrengst, omdat de ontwikkeling aan de kostenkant afgelopen jaren 

niet is gecompenseerd door hogere opbrengsten en onze jaarrekening 

een langzaam toenemend tekort laat zien. Wilt u meer weten, kijk dan 

naar de financiële overzichten zoals we die op onze site publiceren 

(https://sintpiterkerk.nl/anbi/) of stuur een mail aan 

kerkrentmeesters@sinpiterkerk.nl. 

We zien dat dit jaar meer mensen gebruik hebben gemaakt van de 

regeling periodieke schenking, waardoor je de kerk mee kunt laten 

profiteren van het belastingvoordeel dat dit geeft. Daarmee kun je in 

sommige gevallen bijna twee keer zoveel geven, zonder dat het je 

extra kost. Dit is ook nu nog steeds een optie, ook al heb je voor dit 

jaar al een bepaald bedrag toegezegd. Je kunt prima na deze Actie 

Kerkbalans nog besluiten om zo’n contract aan te gaan. Meer weten? 

Mail ons of kijk op onze site. 

 

De kerkrentmeesters  
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Wel en wee 
in de afgelopen periode 

 
De bloemen uit de kerkdiensten gingen als groet en bemoediging naar:  
21 november hr. B. Abels De Boech 9 
28 november mw. W. van Vlijmen De Tjotter 25 
 5 december mw. A. de Weerd Kanaalstraat 37 
 12 december mw. M. Hoeksma Troelstrawei 36 
 19 december hr./mw. O. en B. Westra De Waring 8 
 25 december hr. en mw. D. Dijkstra Oostergoostraat 5 
 2 januari mw. D. Huisman Parkstraat 42 
 9 januari hr./mw. N. en C. Gosman J. Nieuwenhuisstraat 6e 
 16 januari hr. H.J. de Jong en  
  mw. A. Kronemeijer Zevenhuizen 12 
 23 januari hr. en mw. J. Haaisma De Boldert 17 
 30 januari mw. A. Breeuwsma Gruttostraat 10 
 6 februari hr. Th. de Jong Miniawier 5 
 13 februari hr. H. Schippers P. Christiaanstr. 21, L’warden 
 20 februari mw S. Paassen Tjallinga 13 
 
Elke 2e zondag van de maand staan de bloemenschaaltjes achter in de kerk. 
Met uw bijdrage steunt u de wekelijkse bloemengroet. U kunt ook namen 
doorgeven van gemeenteleden die wel een ondersteuning kunnen gebruiken. 
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Verjaardagen (70+) 
27 november hr. K. Wapstra Hofsgrêft 4 
 7 november mw. S. Castelein-Wijngaarden Oostergoostraat 152 
 14 december hr. L.D. Hania Oostergoostraat 51 A 
 20 december hr. J. Hoeksma De Vlet 56 1 
 21 december mw. A. ten Cate-Terwee It Roer 13 
 28 december mw. D. de Boer-Hoekstra Leppedyk 37, Akkrum 
 30 december mw. P.C. Nauta-Schotanus Oostergoostraat 62 c 
 6 januari mw. T.A. Jellema-Rinzema Leppedyk 37 0307 
 11 januari hr. E. Meijer De Karper 12 
 14 januari hr. J.L. van Vlijmen De Tsjotter 25 
 25 januari mw. R. Fortuin-Hiemstra Gruttostraat 29 
 27 januari mw. W. van Vlijmen-Markerink De Tsjotter 25 
 6 februari hr. J. Postma De Waring 19 
 7 februari mw. K.A. Greijdanus-Kuik Súdfinne 22 
 12 februari mw. W. van der Wal Prinses Beatrixweg 7 
 13 februari mw. J.R. Hogeboom-Rusch De Middelline 8 
 14 februari mw. T. Dijkstra-van der Wal Oostergoostraat 5 
 16 februari mw. R. Schat De Fûke 60 
 22 februari mw. J. Wiersma-Koopmans Súdfinne 5 
 2 februari mw. A. Kronemeijer-Jagersma Zevenhuizen 12 
 

 
 
Geboren  
Op 16 december 2021 werd in Jirnsum, Kerkebuurt 7, Ille geboren, zoon van 
Kees en Lise Uil, broertje van Huub en Bauk.  

Van harte gefeliciteerd namens onze gemeente met jullie zoon en broertje, en 
veel geluk voor de toekomst.  
 
Huwelijksjubilea 
De heer en mevrouw J. en E. Glashouwer-Atsma, Tjallinga 33, vierden op 10 
december dat zij vijftig jaar getrouwd waren. 
De heer en mevrouw H. en S. Scholte-Tjeerdsma, It Skûtsje 47, vierden dit 
gouden feest ook, maar dan op 29 december. 

Namens de gemeente onze hartelijke gelukwensen.  
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Overleden 
13 december: mw. M. Hoeksma-Woudstra, Mr. Pieter Jelles Troelstrawei 36,  
9001 CV Grou. 
15 december: hr. S. Hogeboom, De Middelline 8, 9001 MZ Grou  

Wij wensen de nabestaanden troost en sterkte. 

 
Ingekomen 
mw. S.W. van Dellen-Witteveen van Reduzum naar Oostergoostraat 62c.  
hr. J. Wijnja en mw. J. de Jong met hun dochter Hiltje Wijnja van Sint-
Jacobiparochie naar De Fisker 25, 9001 NW Grou. 

Welkom bij onze gemeente en veel woonplezier in Grou. 

 
Verhuisd  
hr. D.K. Hooghiemstra van Seinpolle 42 naar Binnenbuorren 22,  
9013 CB Poppenwier  
mw. B.E. van Amerongen-Pijpers van Hoxma 31 naar Fok 55 284,  
8441 BN Heerenveen. 
mw. H.R. Engel-Mulder van Veltmanhofke 7, Jirnsum naar It Fabryk 17,  
8621 JD Heeg  
mw. F. Steringa en kinderen van Miniawier 10 naar Kievitstraat 46,  
9001 EP Grou  
fam. Veenstra van Parallelstraat 15 naar De Swanneblom 4, 9001 GS Grou  

Veel woonplezier in uw nieuwe woning. 

 

Samenstelling Henny Reitsma 

 

Bedankje 

Beste mensen, 

10 december waren wij 50 jaar getrouwd. Op zich is dit al bijzonder. Een 
feestje vieren hoorde niet tot de mogelijkheden.  

Verwend worden door onze kinderen. Een familiekoor op ons terras dat 
spontaan voor ons kwam zingen. Vele prachtige boeketten en kaarten enz. 

Wat hebben wij een prachtige dag vol verrassingen gehad. 

Hierbij willen wij de PKN bedanken voor het prachtige boeket en de mensen 
die ons verrasten met een kaartje. 

Jan en Els Glashouwer 
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Interview 

 

met Joke Feijen 

 

Hoe kwam je in aanraking met onze gemeente? 

Toen wij in de jaren tachtig 

verhuisden naar Grou werd ik 

lid van de gereformeerde kerk. 

Van huis uit ben ik gerefor-

meerd opgevoed en als 

dooplid kwam ik "automatisch 

bij de gereformeerde kerk 

terecht".  

Ik wilde belijdenis doen en 

kwam zo terecht bij een groep 

jongeren die allemaal aan het 

uitzoeken waren wat het 

geloof voor hen persoonlijk 

betekende en of ze belijdenis 

wilden doen. Het was een 

oecumenische groep (Rooms-

-Katholiek, Doopsgezind, 

Hervormd en Gereformeerd) 

in Grou en we hadden 

gesprekken over het geloof, maar we gingen ook stage lopen. De insteek was, 

en dat sprak en spreekt mij nog steeds erg aan, hoe geef je jouw geloof 

handen en voeten in de praktijk.  

 

Ik liep stage bij de wereldwinkel en heb aansluitend daar vele jaren 

vrijwilligerswerk voor gedaan. De ervaringen die we opdeden bespraken we 

weer met elkaar. Naast de stage en de gesprekken over het geloof zijn we ook 

bij alle kerken op bezoek geweest en werden de rituelen en gebruiken die er 

per kerkgemeenschap waren besproken en uitgelegd. Ik heb dit alles als erg 

waardevol en verbindend ervaren. Uiteindelijk heb ik ook oecumenisch 

belijdenis gedaan (zegen door alle predikanten en de pastoor) en daarna 

moest ik mij inschrijven bij een van de kerken. Omdat ik erg voor oecumene 

ben en diversiteit binnen de kerk, heb ik dit gedaan bij de hervormde 

gemeente (omdat de gereformeerde kerk een afsplitsing was van de 

Hervormde Kerk).  
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Wat is jouw favoriete bijbelverhaal? 

Ik heb niet echt een favoriet verhaal, maar onze trouwtekst ‘Geloof, hoop en 

liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde’ (1 Korintiërs 13:13) 

vind ik nog steeds erg mooi. Juist als je twijfelt of het moeilijk hebt is het 

troostend dat de liefde het grootste is.’ 

 

Wat is jouw favoriete lied? 

Ik heb veel liederen, zowel uit de liedbundel als daarbuiten, die ik prachtig 

vind. Vooral de combinatie van de tekst met de melodie zorgt voor emotie. 

Vorig jaar zongen we in de Sint-Piter ‘Morning has broken’ in het Nederlands 

en dat raakte mij heel erg. 

Het is een vertaling van Helmer le Cointre: 

 

Merk je het eerste licht van de morgen? 

Heb je de eerste merel gehoord? 

Leve de lofzang, leve de morgen; 

zie ze ontspringen, zo uit Zijn woord! 

  

Zacht valt de regen, zonlicht doorschenen; 

’t lijkt wel de eerste dauw op het groen! 

Leve de rijkdom van deze aarde; 

zij komt tot wasdom, wakker gezoend. 

  

Van U het zonlicht, van U de morgen, 

uit U geboren, de eerste dag. 

Leve het leven, dat in de morgen 

nieuw wordt geschapen, iedere dag! 

  

Wie heeft jou geïnspireerd in de manier waarop je jouw geloof beleeft? 

Dominee Kuijlenburg heeft mij heel erg geïnspireerd. Van huis uit heb ik het 

geloof meegekregen en daar in de kerk werd de Bijbel best heel letterlijk 

uitgelegd en veel minder als spiegelverhaal. De manier waarop dominee 

Kuijlenburg en later ook Reinier Nummerdor bijbelteksten in de context van 

die tijd konden plaatsen en het ook in een breder perspectief durfden zetten, 

ervaar ik als erg waardevol en inspirerend. 
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Wat spreekt jou aan in onze gemeente? 

Ik vind het heel mooi dat we kerk voor het hele dorp, de gemeenschap, 

willen zijn. Initiatieven die hiervoor zijn vind ik heel positief. Verbinding 

zoeken met elkaar en naar elkaar omkijken los van geloof, kleur, of wat dan 

ook is volgens mij Christus’ boodschap en heel erg nodig in deze tijd. 

  

Wat mis je of zou je graag anders willen? 

Natuurlijk mis ik de jongeren en de jeugd!! Ik vind het jammer dat ik niet 

door hen geprikkeld wordt. Misschien is het een idee om af en toe met 

meerdere kerken/plaatsen diensten voor alle leeftijden te organiseren met 

ook manieren van vieren die bij de jongeren aansluiten. 

  

Ik geef de pen graag door aan Anne Bij de Weg. 
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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.  

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.  

Hjoed sille se in freon dy’t net mear rinne kin by Jezus bringe. Soe it slagje 

om him ticht by Jezus te krijen? Dêr’t Jezus is, is it altyd drok.  

 

Genêzing fan in lammenien  

Lukas 5,17-26  

 

“Hjir is wol in plakje, heit”, rôp Sara. Se swaaide mei de earms.  

Heit knikte en rûn mei syn freonen de kant fan Sara út. Tusken harren yn 

droegen se in sike man. It wie in freon. Hy koe net mear rinne.  

“Pas op! Net te hurd heit”, rôp Simon.  

Hiel foarsichtich lieten de mannen it draachbêd op ’e grûn sakje.  

De sike man joech Simon in knypeachje.  

 

Fan ’e moarn betiid wiene de mannen by harren sike freon kommen. Se hiene 

him ferteld dat Jezus yn ’e buert wie en dat se fan plan wiene om him 

derhinne te bringen.  

De sike man woe it earst net leauwe.  

“Dochs is it sa”, hiene syn freonen sein. “Wy sille dy waskje, skjinne klean 

oanlûke en dan geane we der mei-inoar hinne.”  

Wat fijn dat er sokke goede freonen hie. Alles like hjoed sa oars, sa bliid.  
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No skrokken se dochs wol. Wat in minsken hjir! Nee, dit koe nea slagje. Se 

soene der nea mei it draachbêd trochhinne komme kinne.  

Ien fan de freonen flústere: “Ik haw in plan. Kom mei!”  

Se pakten opnij it draachbêd op en rûnen dermei om it hûs hinne.  

Dêr wie in trep nei it platte dak ta. Hiel foarsichtich droegen se harren sike 

freon by de trep op.  

Ien fan harren makke in gat yn it dak. Simon en Sara holpen mei. Doe’t it gat 

grut genôch wie, koene se yn ’e hûs sjen. Dêr ûnder stie Jezus.  

De minsken seagen ferheard omheech. Wat barde dêrboppe harren?  

De fjouwer freonen knopen oan alle fjouwer hoeken fan it draachbêd in stik 

lekken. Hiel hoeden lieten se it bêd sakje, sadat de sike man foar de fuotten 

fan Jezus kaam te lizzen.  

De minsken holden de siken yn. Wat soe Jezus sizze? Soe er ek lilk wurde?  

Just net! Jezus wie bliid. Hy seach hoefolle oft dizze freonen fan har sike freon 

holden.  

Dêrom sei Er: “Freon, dyn sûnden wurde dy ferjûn.”  

De minsken derom hinne klapten yn ’e hannen. Se wiene alhiel optein.  

 

Der stiene ek deftige Fariseeërs by te sjen. Mannen dy’t krekt wisten wat wol 

en net mocht. Ien fan harren sei: “Wa is dy Jezus eins? Ferjout Hy sûnden?”  

“Dat kin allinne God mar!”, sei in oare Fariseeër.  

Jezus wist wêr’t se it oer hiene. Hy frege: “O ja, tinke jim dat? Ik sil jim sjen 

litte dat de Minskesoan sûnden ferjaan kin.”  

Hy draaide him om nei de sike man ta en sei: “Kom oerein! Rôlje dyn bêd op 

en rin nei hûs ta!”  

De man seach Jezus oan. Hy sette syn fuotten op ’e grûn, drukte himsels 

oerein... Hy stie! Nimmen doarst mear wat te sizzen. De deftige Fariseeërs ek 

net.  

De man naam syn draachbêd ûnder de earm en rûn nei hûs ta.  

Elkenien wist dat dit in teken fan God wie.  

 

Doe’t Simon en Sara mei heit nei hûs ta rûnen, sei Sara: “No hoege wy ús 

freon nea wer te tillen, heit.”  

Heit knikte en seach nei Simon. “Wat bisto stil, Simon. Wêr tinksto oan?”  

Simon moast efkes neitinke en sei: “Ik tink dat Jezus op God liket.” 

Mei tastimming oernommen  

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

Collecterooster 

 
Als u om welke reden dan ook niet in de kerkdienst uw steentje 

kunt bijdragen, ontvangt de diaconie uw gaven graag op 

rekening NL66 RABO 0356 2178 84 t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Grou-Jinsum. 
 

6 maart – 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie - Rwanda: Met zusters 

werken aan gezond eten 

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van 

landbouw, maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig 

rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. 

Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun 

demonstratieboerderij. Ze leren hun over veeteelt en over het verbouwen 

van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de training 

begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun 

kinderen hierdoor gezonde voeding geven. 

 

13 maart – Werelddiaconaat - Bangladesh: Veilig koken en meer 

inkomen voor vrouwen 

In Bangladesh zijn overstromingen of soms juist droogte een bedreiging voor 

de voedselvoorziening, maar een ingenieus kooktoestel levert voor vrouwen 

in dit Zuid-Aziatische land niet alleen meer inkomen op, het is ook nog 

milieuvriendelijk. Het kooktoestel zet de helft van het gestookte hout en 

groenafval om in een restproduct dat lijkt op houtskool. Het wordt door de 

vrouwen verwerkt tot en verkocht als natuurlijke, milieuvriendelijke 

bodemverrijker. Het kooktoestel veroorzaakt ook minder rook en is dus 

gezonder. 

 

20 maart – Binnenlands diaconaat – Kerk zijn doe je met elkaar 

Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van 

mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand 

heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak 

om van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een 

Friese kerk die het initiatief ‘De Woonkamer’ steunt. Mensen die eenzaam 
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zijn of met een ziekte worstelen, kunnen er wekelijks terecht om hun verhaal 

te delen en anderen te ontmoeten. 

 

27 maart – Werelddiaconaat Kerk in actie - Indonesië: Een betere 

toekomst voor straatkinderen 

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De 

organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft 

begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen 

wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen 

dat kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders om 

financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, 

kleden en naar school laten gaan. 

 

3 april – Missionair werk - Kliederkerk 

Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook 

voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan 

spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en 

oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van bijbel-

verhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het 

geloof. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken, 

zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. 

 

10 april – Werelddiaconaat Kerk in Actie - Moldavië: Kinderen en 

ouderen worden gezien 

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het 

buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg 

en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de 

christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen 

worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun 

huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde 

maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche. 

 

14 april – Witte Donderdag - Wilde ganzen 

Met jouw donatie steun je kleinschalige projecten in arme gebieden. Deze 

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

bevlogen Nederlanders. Wilde Ganzen helpt met kennis, ervaring en 

financiële steun. Dat leidt tot een directe, blijvende verbetering. Daar help je 

met iedere gift aan mee!  
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16 april – Stille Zaterdag - Amnesty International 

Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld 

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

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

oneerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de 

tralies. Met jouw bijdrage kunnen we meer onderzoek doen, meer acties 

voeren en meer mensen redden. 

 

17 april – Pasen - Stichting Help mij Leven (Robert Smits, Brazilië) 

Help Mij Leven is een Nederlandse stichting die zich inzet om Braziliaanse 

kinderen in nood te helpen. Met ‘nood’ bedoelen we vooral ‘gebrek’: gebrek 

aan veiligheid (in de wijk of thuis), aan onderwijs, aan goede gezondheid, aan 

onderdak en aan toekomstperspectief. 

In 1988 is Help Mij Leven opgericht om het welzijnswerk van Robert Smits 

en de door hem opgerichte organisatie REMER in Brazilië te ondersteunen.  

 

 

 

Sint Piterkerk voor het eerst stembureau 

De kerkzaal van de Sint Piterkerk is op woensdag 16 maart stembureau voor 

de gemeenteraadsverkiezingen. Het is voor het eerst dat er gestemd kan 

worden in deze Protestantse Kerk. Tijdens de gemeenteraadsverkiezing in 

2018 kon overigens gestemd worden in het belendende catechisatielokaal. 

“Dit hoort ook wel een beetje bij onze gedachte van kerk voor het dorp zijn. 

Zo kunnen we meer Grousters de binnenkant van onze gebouwen tonen”, 

aldus Henk Methorst van het College van Kerkrentmeesters van de PKN-

Gemeente Grou-Jirnsum. 

 
Bron: De Grouster, 7 februari  
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Adressen 

Predikant / pastoraal contact vacant 

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 – Grou Mobyl! tel. 06 206 037 41 

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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