
1 

36ste jaargang │ nr. 2 │ 24 april – 12 juni 2022 
 

2022 



2 

In dit nummer 
 

Kerkdiensten 3 

Van de kerkenraad 4 

Van de beroepingscommissie 5 

Wel en wee 9 

Interview met Anne bij de Weg 11 

Aandacht (gedicht) 12 

Bernelûden 13 

Van de ledenadministratie 15 

Van de diaconie 16 

Adressen 19 

 

 

Foto’s  

blz. 1 en 18: Nienke Zwart 

blz. 4: Carl Visser 

overige: privé 

 

 

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 17 juni 2022.  

Inleveren van de kopij:  

uiterlijk 27 mei via 

redactietsjerkeluden@outlook.com 

 

Website: 
www.sintpiterkerk.nl 



3 

Kerkdiensten 
 
De ochtenddiensten worden in de Sint-Piterkerk gehouden.  

= gezamenlijk koffiedrinken na de dienst 
 

 
 
Zondag 24 april, 9.30 u. 

2de van Pasen (wit) 

ds. D. Posthuma, Burgum 

organist Carl Visser 

 

Zondag 1 mei, 9.30 u. 

3de van Pasen (wit) 

ds. P. Hollander, Wousend 

organist Carl Visser 

 

Zondag 8 mei, 9.30 u. 

4de van Pasen (wit) 

da. L. Weima, Scharnegoutum 

organist Carl Visser 

 

Zondag 15 mei, 9.30 u. 

5de van Pasen (wit) 

ds. J. Majoor, Sneek 

organist Carl Visser 

 

Zondag 22 mei 9.30 u. 

6de van Pasen (wit) 

da. I. van der Pol, Woudsend 

organist Carl Visser 

 

Zondag 29 mei, 9.30 u. 

7de van Pasen (wit) 

drs. T.A. Dorrepaal, Makkinga  

organist Carl Visser 

 
Zondag 5 juni, 9.30 u. 

Pinksteren (rood) 

ds. J. van Doorn, Tytsjerk 

organist Carl Visser 

 

Zondag 12 juni, 9.30 u. 

Trinitatis (wit) 

ds. J. Kamerling, Franeker 

organist Carl Visser 

 

 

De zondagavonddiensten in Friesmastate worden na een lange 

onderbreking hervat. Ze beginnen om 19.30 uur. 

24 april: dienst met de Doopsgezinde Gemeente 

8 mei: dienst met de Protestantse Gemeente 

22 mei: dienst met de Rooms-Katholike Parochie 

5 juni: dienst met de Protestantse Gemeente 
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Van de kerkenraad 

 

Vanuit de kerkenraad heb ik in het vorige nummer van Tsjerkelûden 
aangegeven dat we hoop hebben. Hoop en ambitie op zoveel fronten. En wat 
is het fijn om u nu ook te kunnen melden dat we een nieuwe dominee 
hebben mogen voordragen aan u als gemeente. Haar naam is ds. Marije Hage. 
Op het moment van schrijven zitten we nog volop in het beroepingsproces en 
hebben we nog niet formeel het beroep uitgebracht. Wel heeft de gemeente 
tijdens de gemeenteavond van 5 april jl. gekozen voor ds. Marije Hage (zie 
pagina 5-8).  
We komen nu in de fase dat bezwaren tegen de gevolgde beroepings-
procedure ingediend kunnen worden. Als de termijn waarbinnen bezwaar 
kan worden gemaakt is verstreken of de ingebrachte bezwaren ongegrond 
zijn bevonden, brengt de kerkenraad het beroep uit. Hier kan ik dus nog 
niets over melden.  
 
Ook wil ik stilstaan bij de gemeenteavond van 5 april, want wat was het fijn 
om na zo lange tijd weer eens bij elkaar te kunnen zitten. Wat was het fijn om 
na afloop weer gezellig met elkaar bij te praten. Samen naar de toekomst te 
kijken en met hoop en inspiratie de avond af te kunnen sluiten.  
 

 
 
Ook nu wil ik afsluiten met de hoop er weer veel voor elkaar te kunnen zijn.  
Als u een idee heeft, inspiratie of een vraag, laat het dan vooral weten.  
 
Namens de kerkenraad, 
Marieke Meinderts 
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Van de beroepingscommissie 
 

Verslag en kennismaking 
 

Op verzoek van de redactie schreef Tjitske Faber, voorzitter van de beroepings-

commissie, een verslag over het beroepingsproces. Zij schreef dit namens de 

beroepingscommissie vanuit haar persoonlijke beleving. 

  

En dan gebeurt het: een lid van de kerkenraad (in mijn geval Thom 

Nieuwenhuis) staat onverwacht voor je met de vraag of je zitting wilt nemen 

in de beroepingscommissie.  

Er razen wel honderd redenen door je hoofd waarom het niet past en niet 

kan. Te druk met werk, mantelzorg, familie, verplichtingen, corona… Pruttel, 

pruttel, sputter, sputter… (velen van u zullen dit gevoel vast wel eens hebben 

gehad bij het verzoek om iets te doen voor de kerk). Maar dan duikt daar dat 

ene tegenargument op dat alle halfslachtige redenen wegpoetst: ‘We hebben 

zo’n prachtige gemeente. Die verdient een geweldige dominee. En als de 

kerkenraad het vertrouwen heeft dat ik een bijdrage kan leveren aan die 

zoektocht, wie ben ik dan om ‘nee’ te zeggen?’ 

Zo gaat het met alle kerkenwerk: we kunnen niet steeds van anderen 

verwachten dat ze de klussen klaren. Dat we als beste stuurlui aan wal 

adviseren en zelf geen verantwoordelijkheid nemen. We zijn samen 

gemeente en dus moeten we ook samen de schouders eronder zetten. Ieder 

met eigen talenten.  

Ik weet niet hoe dit proces bij de rest is gegaan, maar feit is dat op een 

gegeven moment ook Nynke de Vries, Fokelien van der Meulen, Rutger 

Popkema, Anne bij de Weg en Henk Feenstra ‘ja’ hebben gezegd.  

 

Wat eraan vooraf ging 

Pas als je in de kerkenraad of beroepingscommissie zit, besef je wat een 

groot project het eigenlijk is, het beroepen van een predikant. Ik zal u niet 

vermoeien met elke stap en me beperken tot de hoofdlijnen. Eerst 

onderzoekt de kerkenraad voor hoeveel uren we een predikant mogen 

beroepen (voor de beeldvorming: als iemand voltijds werkt, dan is dat 1 fte). 

Omdat de omvang van onze gemeente klein is en het ‘levend geld’ dat 

binnenkomt afneemt, kunnen wij voor de komende jaren een predikant voor 

24 uur per week beroepen (0,6 fte). Verder onderzoekt de kerkenraad 

samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten bij het werven van 



6 

een predikant. Die zoektocht leidde tot samenwerking maar niet tot samen 

beroepen. 

  

Een derde grote stap in de voorbereiding is de gemeentescan. Door het 

invullen van de vragenlijst kan elk gemeentelid actief meedenken over het 

type predikant dat we zoeken. Een akkoord van de CCBB (orgaan van de 

Protestantse Kerk Nederland), is de laatste stap. Daarna kan de 

beroepingscommissie worden geïnstalleerd en kan de zoektocht naar een 

nieuwe predikant beginnen.  

 

Het beroepingsproces 

Wist u dat er een compleet handboek is met regels over het beroepen van 

een predikant? Daarom is het zo fijn om een consulent te hebben die uit 

ervaring kan adviseren, regels kan uitleggen en kan waarschuwen als je met 

al je goede bedoelingen uit de bocht dreigt te vliegen. In eerste instantie was 

Helmer le Cointre onze consulent, later opgevolgd door Adri Terlouw. Een 

heel fijne samenwerking. Nynke bood aan om de rol van secretaris te 

vervullen. Achter de schermen heeft ze de periode erna ongelooflijk veel 

werk verzet. Letterlijk het hele proces was tot in de puntjes geregeld. Geen 

detail ontglipte aan haar aandacht. Wat een zegen…   

 

In het handboek staat dat we de gemeente kunnen vragen om namen van 

mogelijk geschikte kandidaten. Dat hebben we tijdens de startzondag in 

september gedaan. Wat niet in het handboek staat is vragen om voorbede in 

elke kerkdienst tijdens het beroepingsproces. Daar hebben we bewust voor 

gekozen. Want in dit proces is echt meer nodig dan de inzet van zeven 

mensen… 

 

We vertaalden het beleidsplan van de kerkenraad en de uitkomsten van de 

gemeentescan in een profielschets. We legden die voor aan de kerkenraad en 

vroegen: hebben we jullie zo goed begrepen? Zijn we het eens? Is dit het type 

dominee dat we zoeken? De kerkenraad was het er helemaal mee eens.  

Voordat we de vacaturetekst opstelden hebben we samen een goed gesprek 

gehad. Zoeken we het schaap met de vijf poten of richten we ons op ‘een 

schaap met vier poten waarvan drie het redelijk goed doen’? We besloten 

voor het laatste. Liever zoeken naar een echt mens dan naar een 

droombeeld.  

We schrokken van de hoeveelheid vacatures die er momenteel openstaan. 

We hoorden van andere gemeenten dat er soms maar één of zelfs geen 

reactie op komt. Hoe moeten we dan predikanten verleiden om in Friesland 
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te gaan wonen? Voor 0,6 fte? We besloten de standaardteksten achterwege 

te laten en de focus te leggen op de ambitie van onze gemeente: we willen 

verbinding, we willen kerk zijn van het dorp. We willen vernieuwen zonder 

het goede dat we nu hebben weg te doen. En we beloofden in de vacature 

‘geen gespreid bedje, wel een warm bad’. Waren het de gebeden en de 

voorbeden, de realiteitszin, de ambitie of de vacaturetekst? Of een combi? 

Hoe dan ook: de aanpak leverde maar liefst tien sollicitanten op. We besloten 

om vijf uit te nodigen voor een gesprek. Daarna besloten we om met twee 

sollicitanten door te gaan.  

 

Maar toen hadden we een probleem. Normaal maak je een afspraak om te 

‘horen’ (een paar leden van de beroepingscommissie bezoeken een vooraf 

afgesproken dienst). Maar de kerken waren gesloten i.v.m. de corona-

maatregelen. En als er al wel mensen in de kerk zouden zitten, dan zou een 

aantal vreemdelingen wel érg opvallen. En dan valt direct het kwartje dat de 

eigen dominee aan het solliciteren is. We besloten om het nadeel om te 

draaien in een voordeel. Beide predikanten hadden verschillende digitale 

kerkdiensten beschikbaar. We hebben er dus niet een beluisterd en bekeken, 

maar verschillende. In de auto, op de fiets, tijdens het schoonmaken… er is 

wat afgeluisterd in een paar weken. En we bekeken niet allemaal dezelfde 

diensten. Als je zes verschillende diensten bekijkt, ontstaat er een behoorlijk 

goed beeld van iemand.   

 

Als u ons – de leden van de beroepingscommissie – nog eens bij elkaar ziet 

zitten, kan het beeld ontstaan dat we het snel met elkaar eens waren in dit 

hele proces. Niets is minder waar. Argumenten werden soms zwaar 

bevochten. Elkaar met verbazing 

aankijkend: hoe is het mogelijk dat we 

dezelfde sollicitatiebrief lezen en toch 

zo’n verschillende interpretatie kunnen 

hebben? Diepe zuchten, rollende ogen… 

We hebben alles voorbij zien komen. Er 

was slechts een kandidaat over wie we 

allemaal vanaf het eerste begin unaniem 

positief waren. Toen dit beeld ook na 

het beluisteren en bekijken van de 

diensten niet veranderde, besloten we 

tot een bijzondere stap. We belden de 

andere kandidaat met de mededeling 

dat het tweede gesprek niet door zou 
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gaan. We hadden onze keuze al gemaakt: het is wat ons betreft deze 

kandidaat of niemand…  

 

De kandidaat is – zoals u bij het ter perse gaan van dit nummer van 

Tsjerkelûden inmiddels weet – Marije Hage. Marije is 39, heeft als predikant 

tien jaar in Weesp gestaan en werkt nu in de Leeuwarder wijkgemeente 

Camminghaburen. Ze heeft veel ervaring met jeugdwerk, en is een 

toegankelijke, sympathieke, open predikant die kan omgaan met elke 

leeftijdsgroep. Ze is wars van ‘driehoeksverhoudingen’, waarbij ze via via op 

de hoogte gesteld wordt van zaken die bijvoorbeeld niet goed gaan. Ze nodigt 

iedereen van harte uit om te praten als er iets is. Ze is creatief en 

vernieuwend, maar weet daarin waardevolle tradities te behouden. Zang, 

muziek, dans, creativiteit… deze elementen zullen in de diensten terug 

komen. In haar preken verbindt ze in heldere eenvoudige taal de verhalen uit 

de eeuwenoude Bijbel met de wereld van nu. 

 

Marije is getrouwd en heeft twee (bijna) volwassen kinderen. En een bonus: 

ze is graag bereid om in Grou te komen wonen.  

 

De oplettende lezer zal zich inmiddels afvragen wat bij Marije dan die ‘vierde 

poot is die het minder goed doet’. Ten eerste is ze niet de persoon die je moet 

inzetten voor het administratieve deel van een project. Elke 3e maandag van 

de maand een mail moeten versturen? Grote kans dat ze het vergeet. Ook 

spreekt ze (nog) geen Fries. (Ze verstaat het al wel redelijk goed.) En, zegt ze 

zelf: “Ik kan in mijn eentje de kerk niet redden.”  

 

Als beroepingscommissie kijken we terug op een fijne, respectvolle 

samenwerking, met ups en downs, mooie gesprekken met kandidaten en een 

geweldig resultaat: dinsdag 5 april jl. kreeg Marije een staande ovatie vanuit 

een volle kerk. Bijna unaniem kozen we haar als nieuwe predikant. Ze had 

zich in het kwartier ervoor voorgesteld zoals wij haar hebben leren kennen: 

stevig, authentiek, integer, rechtdoorzee, eerlijk, met humor en een serieuze 

noot.  

 

We beloofden Marije in de vacature een warm bad. Mag ik u daartoe 

oproepen als ze straks start in onze gemeente?  

 

Namens de beroepingscommissie, 

Tjitske Faber  
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Wel en wee 
in de afgelopen periode 

 
De bloemen uit de kerkdiensten gingen als groet en bemoediging naar:  
 27 februari mw. J. Hogeboom De Middelline 8 
 6 maart familie Brinkman De Boarch 21 
 13 maart familie H. de Jong De Pluut 11 
 20 maart mw. G. Smit De Swanneblom 7 
 27 maart mw. H. Postma De Tichtset 1 
 3 april mw. A. Inberg  Friesmastrjitte 11 
 10 april mw. T. Wartena-Cnossen De Boldert 19 
 
Elke 2e zondag van de maand staan de bloemenschaaltjes achter in de kerk. 
Van deze bijdrage wordt wekelijks het zondagse boeket betaald. 
Mocht u iemand weten die ook wel een ondersteuning kan gebruiken, dan 
kunt u deze namen doorgeven.  

 
 

Verjaardagen (70+) 
 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 Fuke 60 
 22 februari mw. J. Wiersma-Koopmans Súdfinne 5 
 2 maart mw. A. Kronemeijer-Jagersma Zevenhuizen 12 
 5 maart hr. J. Romkema Oostergoostraat 62 
 5 maart mw. T. Wartena-Cnossen De Boldert 19 
 7 maart mw. IJ.E. Horjus-Hoogstra Ekemahôf 23 
 8 maart mw. J.K. Nanninga-van Dijken De Tsjotter 16 
 15 maart hr. J. Fokkema Oostergoostraat 77 
 24 maart mw. K. de Kroon-Zwier Oostergoostraat 150 
 29 maart hr. R. de Jong Gjaltema 16 
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 31 maart mw. S.A. Rooks-Otto Kievitstraat 56 
 3 april mw. T. Veenstra-Boerendans Tjallinga 9 
 8 april mw. S.W. van Dellen-Witteveen Oostergoostraat 62c 
 8 april hr. J. de Boer Gravinnewei 15 
 9 april mw. K. Fokkema-Wijbenga De Boldert 21 
 12 april mw. C.C.A. Meijer-van Straten De Karper 12 
 17 april mw. N. Breimer-Posthuma It Skûtsje 49 
 18 april mw. B. de Haan-Woudstra Kievitstraat 60 
 19 april hr. J. Breimer It Skûtsje 49 
 19 april mw. A. Postma-Hoekstra De Waring 19 
 20 april hr. T. Rooks Kievitstraat 56 
 20 april hr. H. de Jong De Pluut 11 
 
Huwelijksjubilea 
Op 7 april was het feest op De Kûpe 16. Deze dag vierden Lolke en Alie 
Hoogeboom dat ze 45 jaar getrouwd waren. Alsnog van harte gefeliciteerd 
namens de gemeente. 
 
Ingekomen 
Uit Dronryp: hr. H.F. Sinnema, De Waring 21, Grou  
Uit Stiens: hr. P. en mw. E. Koehoorn, De Fisker 13, Grou  
Uit Itens-Hennaard: mw. G. de Vries, Douwemastrjitte 68, Jirnsum  
Uit Sexbierum-Pietersbierum: mw. S. Nieuwhof-Dijkstra, Oostergoostraat 
62C, afd. De Baai, Grou  

Welkom bij onze gemeente en veel woonplezier in Grou. 

 
Verhuisd  
hr. J. Punter van Oostergoostraat 90 naar Koningin Julianastraat 25, Grou  
hr. D. Bisschops, zoon van familie Bisschops, van Lyts Blijema 4 naar 
Oudeschoot  
hr. K. Kuperus van De Tsjotter 14 naar Franeker  
hr. S. Greidanus van Parallelstraat 12 naar Koningin Julianastraat 12, Grou  
hr. H. Veenstra van De Swanneblom 4 naar Enschede 
mw. N. Kramer van Brêgepaad 39 naar Oosterzee 
hr. J. Koopmans verhuisd van De Burd 22 naar Leeuwarden  
mw. A.S. Zijlstra van Yn ’e Lijte 80 naar Leeuwarden 

Veel woonplezier in uw nieuwe woning. 

 

Samenstelling Henny Reitsma  
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Interview 

 

met Anne bij de Weg 

 

Hoe kwam je in aanraking met onze gemeente? 

Toen ik 7 jaar oud was ben ik met 

mijn ouders en broertjes in Grou 

komen wonen en lid geworden 

van de gemeente. In mijn 

studententijd heb ik in Groningen 

gewoond, maar ben ik wel lid 

gebleven van de gemeente. 

Afgelopen jaar ben ik weer wat 

actiever betrokken geweest als 

lid van de beroepingscommissie.  

 

Wat is jouw favoriete 

bijbelverhaal? 

Ik vind het verhaal van de barm-

hartige Samaritaan erg mooi. Dit 

verhaal staat in een kinderbijbel 

die mijn ouders mij vroeger 

voorlazen en ik kan de illustrerende plaatjes nog goed voor de geest halen. 

Het is een verhaal met een boodschap die als kind al goed te begrijpen is en 

aanzet tot nadenken over eigen handelen in het dagelijks leven. 

 

Wat is jouw favoriete lied? 

Ik houd van de tijd rond kerst en luister dan graag naar de Christmas carol 

God Rest You Merry, Gentlemen (ook wel bekend als Tidings of Comfort and 

Joy). Dit lied blijft vervolgens tot (ver) na de kerst in mijn hoofd hangen. 

 

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

Een bijzondere ervaring die mij het afgelopen jaar geïnspireerd heeft, is mijn 

verblijf in Taizé. Ik wilde hier graag een keer heen en eind juli - na het 

overlijden van mijn moeder - had ik de behoefte om tot mijzelf te komen. De 

stilte daar geeft ruimte om na te denken en de gezamenlijke zang een gevoel 

van verbinding.  
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Wat spreekt je aan in onze gemeente? 

Het omzien naar elkaar spreekt mij erg aan in onze gemeente. Er zijn mooie 

initiatieven zoals de schaal van licht. Zelf heb ik dit omzien naar elkaar sterk 

ervaren na het overlijden van mijn moeder. De liefdevolle berichtjes en 

kaartjes die wij ontvingen, de mooi passende liederen die in de kerkdienst 

gespeeld en gezongen werden, gemeenteleden die taarten bakten voor de 

uitvaartdienst en de vele warme gesprekken waren een grote steun. Het is 

ontzettend fijn om te weten dat er zoveel lieve mensen om je heen staan. 

 

Wat mis je of zou je graag anders willen? 

In het verleden hadden we in de veertigdagentijd iedere woensdag een 

broodmaaltijd waarbij verschillende gemeenteleden aanschoven en een 

ieder wat te eten meebracht. Het was altijd erg gezellig en ik zou het mooi 

vinden wanneer dit weer een plek krijgt binnen onze gemeente.  

 

Aan wie geef je de pen door? 

De pen geef ik door aan Anne Marije Methorst.. 

_________ 

 

Aandacht 

Wij hebben elkaar nodig, 

dat is toch zonneklaar? 

Want mensen willen warmte 

en aandacht voor elkaar. 

Waarom niet even praten? 

Waarom geen lieve lach? 

Zo zorg je voor een lichtpunt, 

ook op een donkere dag. 

Iemand die naar je luistert, 

iemand die met je praat. 

Dat is nou juist hetgeen 

waar ’t bij een mens om gaat. 

dichter onbekend 

Met dank aan Wil van Vlijmen 
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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 Daniel, 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 besites dy’t Er ofleit.  

Hjoed sjocht Sara dat Jezus immen opsiket dy’t troch de minsken bûtensleten 

wurdt, omdat er net earlik mei jild omgiet. Wol Jezus dan wol mei dizze man 

te krijen ha?  

 

Levi wurdt roppen  

Lukas 5,27-32  

 

Seach Sara it goed? Wie dat Jezus dy’t nei it hûs fan de tolgarders stapte? Dêr 

wenne Levi dochs ek?  

Levi wie ien fan de tolgarders dy’t minksen te folle belesting offrege. Se 

wiene allegearre lulk op him.  

“Dy Levi is in minnenien”, hie heit ris sein. “Nimmen wol mear mei him te 

krijen ha.”  

Soe Jezus Levi dan net min fine?  

Efkes letter kamen se tegearre wer nei buten. Jezus lake freonlik nei Levi.  

Sara hearde Jezus sizzen: “Levi, folgje My!”  

Hie se dat wol goed ferstien? Nimmen wol mear wat mei Levi te krijen ha. En 

Jezus wol?  

Se seach Jezus en Levi tegearre fuortgean. Soe er ek al dat jild meinimme?  

 

“Heit, ik haw Him sjoen!” Hymjend kaam Sara oanrinnen.  

“Wat bisto let”, fûtere mem. “Wer komst wei?”  

“Ik haw Jezus sjoen by it hûs fan de tolgarders. Hy stie mei Levi te praten.”  
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“Dat bestiet net”, sei heit. “Do hast dy grif fersind. Jezus giet echt net mei in 

man as Levi om.”  

“Dat sil Jezus nea dwaan!”, sei mem der rap oerhinne.  

Sara sloech de eagen del en sei súntsjes: “En it is echt wier.”  

Heit en mem seagen inoar oan. Se twivelen no dochs wol wat.  

Heit sei: “Earst mar ite, dan rinne we aanst wol efkes nei de poarte. As it wier 

is watsto seist, sille se der dêr wol mear fan ôfwitte.”  

 

It wie drok by de stedspoarte. Guon minsken hiene feestklean oan.  

“Ha jim it al heard”, sei in man, “by Levi is it jûn feest. Elkenien is wolkom.”  

“In feest by Levi thús?” Sara’s heit koe it net leauwe.  

Doe’t Sara en heit by it hûs fan Levi kamen, seagen se dat de man gelyk hie.  

Se stapten it hûs yn en seagen net allinne tolgarders, mar ek oare minksen.  

“Kom derby”, rôpen se.  

Wat skruten giene Sara en heit tusken harren yn sitten. Jezus siet der ek by 

mei syn freonen. It wie in fleurich feest. Der waard ek iten.  

 

Yn ’e doar stiene wat Fariseeērs. Dy wiene it der net mei iens wat hjir barde. 

Ien fan harren stapte op in learling fan Jezus ta en sei: “Wêrom ite en drinke 

jim mei tolgarders?  

Dat binne dochs ferrieders?”  

It waard mûsstil...  

Nimmen doarde mear wat te sizzen.  

Jezus hie wol hiel goed heard wat dy Fariseeer sei. Hy kaam derby te stean en 

sei: “Sûne minsken binne gjin dokter nedich. Siken wol! Tsjin minsken dy’t 

goed dogge, sis ik net: jim moatte in nij libben begjinne. Dat sis ik wol tsjin 

minsken dy’t ferkearde dingen dogge.”  

 

Doe’t Sara en heit thúskamen, sei heit: “Ik wol leauwe dat ik it begryp. Wy 

hawwe dy Levi altyd de rêch takeard. Dat docht Jezus net! Hy wol der ek 

wêze foar minsken dy’t troch ús bûtensletten wurde.”  

Sara knikte en sei: “Ik freegje mem oft Levi in kear by ús komme mei te iten.” 

 

Mei tastimming oernommen  

fan http://www.foekjefleurfink.nl/verhalen.php  
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Van de Ledenadministratie 
 
Sinds ongeveer 15 jaar heb ik me bezig gehouden met de ledenadministratie. 

Eerst alleen van de Hervormde Gemeente en later van de beide kerken. Het 

was wel een uitdaging om twee ledenadministraties samen te voegen, maar 

het is uiteindelijk gelukt.  

Ik heb het met veel plezier gedaan, maar vond dat het tijd werd om het stokje 

over te dragen en zodoende was ik op zoek naar een opvolger. 

Die opvolger, of beter opvolgster, is gevonden in Mirjam Boukes-Brauer. 

Het is de bedoeling dat Mirjam het op den duur helemaal overneemt. 

Voorlopig blijven we het samen doen. Dat is een groot voordeel van het 

systeem waarmee we werken. 

Als jullie iets hebben voor de ledenadministratie dan graag mailen naar 

ledenadministratie@sintpiterkerk.nl (dan ontvangen wij dat beiden). 

Hieronder zal Mirjam zich even aan jullie voorstellen. 

 

Annelies Bergsma 

______ 
 

Dit jaar woon ik al weer zo’n twintig jaar met veel plezier in Grou, samen met 

mijn man Gerard Boukes. In september 2020 ben ik met pensioen gegaan als 

medezeggenschapsondersteuner in de gezondheidszorg. Dat was midden in 

de coronaperikelen, dus een vreemd moment om te wennen aan alle vrije 

tijd. 

Via Gerard hoorde ik dat door het College van Kerkrentmeesters een 

vervanger werd gezocht voor de ledenadministratie. Na even nadenken heb 

ik aangegeven dat ik wel meer van deze functie zou willen weten. En zo is het 

gekomen… 

Na het eerste plezierige gesprek met Annelies hebben we samen besloten dat 

ik er maar voor moest gaan en ben ik de afgelopen maanden ingewerkt. 

Sinds kort  moet/mag ik zelf zwemmen, gelukkig met Annelies op de 

badrand! 

Aan haar kennis van en ervaring met het computersysteem en haar 

bekendheid met veel van de kerkleden kan ik voorlopig niet tippen. Maar ik 

zal met veel enthousiasme mijn best doen zodat de administratie net zo goed 

blijft draaien als op dit moment het geval is.  

 

Mirjam Brauer  
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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. 
 

24 april – Werelddiaconaat - Libanon: Kansen voor jongeren in 

achterstandswijk 

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de 

problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid 

en gebrek aan goed onderwijs ontnemen de jongeren die er wonen elk 

perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het 

Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongen 

psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Jongeren 

krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen. 

 

1 mei – Stichting Aanloophuis (pba) 

Doelstelling van het Aanloophuis Leeuwarden is om 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.  

 

8 mei – Noodhulp Kerk in Actie - Nigeria: Noodhulp en werken aan 

vrede 

In het noorden van Nigeria zijn ruim twee miljoen christenen en moslims op 

de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in 

vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terechtgekomen in dorpen waar 

de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de 

vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse 

kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een 

mogelijke terugkeer en bij het verwerken van trauma's. 
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15 mei – Binnenlands diaconaat Kerk in Actie - Op adem komen in De 

Glind 

Het dorp De Glind, tussen Barneveld en Amersfoort, is een veilige haven voor 

kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze 

hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind 

zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook 

wel het 'Jeugddorp' wordt genoemd, geloven ze sterk in de helende kracht 

van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden 

opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone 

dorp. 

 

22 mei – Missionair werk - Oog voor kinderen in pioniersplekken 

Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is 

dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het 

evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij 

pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en 

BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en 

goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze 

nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland. 

 

29 mei – Jong Protestant - Diaconaat: ook voor jongeren 

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de 

jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben 

werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met 

diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met 

hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen 

zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. 

Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven. 

 

5 juni – Pinkstercollecte Kerk in Actie - Zuid-Afrika Bijbel brengt arme 

boeren in actie 

Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al 

generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal 

verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze 

mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie 

inspireert hen met bijbelverhalen en leert ze hoe ze met betere 

landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van 

‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen 

zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt. 
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12 juni – Tûmba Leeuwarden (pba) 

Tûmba wil zich inzetten voor een welkom klimaat voor vluchtelingen, door 

middel van projecten waarin burgers, studenten en leerlingen kennismaken 

met migranten. Vanuit scholen in Fryslân blijft er veel vraag naar workshops 

over dit thema: vluchtelingen vertellen in de klas over het land waaruit ze 

gevlucht zijn en over hun vlucht naar Nederland. Ook worden er workshops 

gegeven over radicalisering en hoe daar mee om te gaan. Vanuit Friese 

gemeenten is er vraag naar voorlichting over vluchtelingen. Uw bijdrage 

wordt gebruikt om al deze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren.  
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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 
Mirjam Boukes-Brauer, De Setangel 9 tel. 06 2690 4666 

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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