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Kerkdiensten 
 
De ochtenddiensten: in de Sint-Piterkerk, behalve op 31 juli.  
Vaste organist Sint-Piterkerk: Carl Visser 
Gezamenlijk koffiedrinken: t/m 4 september iedere zondag na de dienst, met 
uitzondering van 26 juni; dan vanaf 10.00 uur voor de dienst.  
 
 
Zondag 19 juni, 9.30 uur 
1e van de zomer (groen) 
ds. P.R. Beintema, Leeuwarden 
 
Zondag 26 juni, 11.00 uur 
2e van de zomer (rood) 
ds. A. Terlouw, Dronryp 
Bevestiging en intrede ds. M. Hage 
 
Zondag 3 juli, 9.30 uur 
3e van de zomer (groen) 
ds. J. Majoor, Sneek 
 
Zondag 10 juli, 9.30 uur 
4e van de zomer (groen) 
ds. D.J. Deuzeman, Heerenveen 
 
Zondag 17 juli, 9.30 uur 
5e van de zomer (groen) 
ds. F. Welbedacht, Sneek 
 
Zondag 24 juli, 9.30 uur 
6e van de zomer (groen) 
ds. M. Hage 
 

Zondag 31 juli, 10.00 uur 
7e van de zomer (groen) 
ds. P.J. de Buck, Heerenveen 
Schipperdienst in de DG kerk 

Zondag 7 augustus, 9.30 uur 
8e van de zomer (groen) 
ds. R. Tuitman, Burgum 

Zondag 14 augustus, 9.30 uur 
9e van de zomer (groen) 
da. I. van der Pol, Woudsend 

Zondag 21 augustus, 9.30 uur 
10e van de zomer (groen) 
ds. W. Baas, Appelscha 

Zondag 28 augustus, 9.30 uur 
11e van de zomer (groen) 
ds. M. Hage 

Zondag 4 september, 9.30 uur 
12e van de zomer (groen) 
drs. T.A. Dorrepaal, Makkinga 

Zondag 11 september, 9.30 uur 
13e van de zomer (groen) 
ds. J. van den Herik, Drachten 

 

Zondagavonddiensten in Friesmastate, 19.30 uur 

5 juni: dienst met de Protestantse Gemeente 

19 juni: zangdienst met de Protestantse Gemeente 

10 juli: dienst met de Doopsgezinde Gemeente 

31 juli: dienst met de Rooms Katholieke Parochie 

21 augustus: zangdienst met de Protestantse Gemeente 

4 september: dienst met de Doopsgezinde Gemeente  
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Van de kerkenraad 

 

In dit nummer van Tsjerkelûden kunnen we melden dat de kerkenraad het 

beroep op ds. Marije Hage heeft uitgebracht en dat zij dat ook heeft 

aangenomen. Op 26 juni a.s. zal de intrededienst plaatsvinden onder leiding 

van ds. Adri Terlouw. Hij is in de laatste fase van het beroepingsproces ook 

onze consulent geweest.  

Ter voorbereiding op de verhuizing heeft een groep enthousiaste 

gemeenteleden de pastorie gepoetst, zodat Marije en Martin met een warm 

welkom ontvangen konden worden..  

 

 
 

Daarnaast is er nog meer moois te melden. Op zondag 12 juni hebben we de 

beroepingscommissie bedankt voor het werk dat die het afgelopen jaar voor 

onze gemeente heeft verricht . Het beroepingswerk is een grote en 

belangrijke opgave die we als relatief kleine gemeente samen moeten 

dragen. Wat is het dan fijn dat er gemeenteleden opstaan en dit werk 

oppakken.  

Tevens hebben we gemeenteleden bereid gevonden om zich (weer) in te 

zetten voor de kerkenraad en/of commissies. Ook hiervoor geldt dat we 

samen de schouders eronder moeten zetten om onze gemeente draaiende te 

houden. Wat is het dan fijn dat gemeenteleden hier vol enthousiasme voor 

gaan.  



5 

Waar onze gemeente sterk in is, komt onder 

meer tot uiting in de ‘schalen vol licht’ waarmee 

we af en toe gemeenteleden die wel een extra 

lichtje kunnen gebruiken, een blijk van 

aandacht kunnen even vanuit de gemeente. 

Afgelopen maand hebben Eddy en Aaltje 

Brinkman (foto) dit teken van hoop, geloof en 

liefde mogen ontvangen.  

 

De afgelopen periode heeft de kerkenraad weer 

als vanouds kunnen vergaderen en waren er 

minder drukte en zorgen over mogelijke 

maatregelen en aanpassingen in verband met coronapandemie. Enerzijds 

hebben we de nodige drukte gehad rondom de approbatie voor de beroeping 

van ds. Marije Hage en de voorbereiding van de intrededienst. Anderzijds 

stonden onderwerpen op de agenda zoals de hervatting van de diensten in 

Friesmastate door Trees Mulder en Sjirk Seinen, de inrichting van de tuin 

rondom onze Sint-Piterkerk en de opening van de prachtig verbouwde toren.  

 

Er is een nieuwe manier geïntroduceerd om aan de collecte deel te nemen. 

Via GIVT is geen contant geld meer nodig, maar kan – als men de GIVT-app 

heeft gedownload – met de smartphone gedoneerd worden.  

 

We hebben met Pasen van een prachtig 

Paasontbijt genoten dat door Corrie 

Gosman en Jeannette Zwaan (op de foto 

resp. 1ste en 3de van links) met twee 

Oekraïense dames was voorbereid. Wat 

hebben we hier met jong en oud van 

genoten! 

 

Zoals u kunt lezen is onze gemeente weer 

volop in beweging en dat brengt veel 

enthousiasme met zich mee. We bouwen 

weer aan onze gemeente en zoals ik 

eerder heb aangegeven, dat geeft hoop.  

 

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

 

Namens de kerkenraad, Marieke Meinderts 
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Dominee Hage stelt zich voor 
 

Lieve mensen, 

 

Het is bijna zover. Op 26 juni zal ik intrede doen in de Protestantse Gemeente 

Grou-Jirnsum als nieuwe predikant. Ik zie er naar uit!  

 

In dit stukje zal ik wat meer vertellen over mijzelf: 

U weet inmiddels dat ik Marije Hage heet. Ik ben 39 jaar en al 9 jaar samen 

met de leukste man die er is, Martin van den Reek. Martin werkt bij 

Staatsbosbeheer, waar hij werkbegeleider is van mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. Onze twee kinderen – (stief)dochter Madelief en pleegzoon 

Ismaël – zijn beiden 18. Ismaël woont samen met zijn vriendin in Hilversum 

en Madelief gaat na de zomer studeren in Amsterdam. 

Voor mijn komst naar Grou-Jirnsum ben ik ambulant predikant in 

Leeuwarden-Camminghaburen geweest. Daarvoor ben ik bijna tien jaar 

gemeentepredikant geweest van de Protestantse Gemeente Weesp-

Driemond. In mijn vrije tijd schrijf en schilder ik graag. Ik houd ook van 

dansen, wandelen en fietsen.  
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Als predikant ben ik: open, authentiek en creatief. Met liefde voor mensen, 

met zorgvuldigheid in werk, en met humor. Ik houd van verbinden en 

samenwerken, van samen zoeken naar wat ons inspireert. Met elkaar maken 

we er een mooi geheel van! Zo kunnen we kerk zijn voor iedereen: een 

gemeente die zich gedragen voelt en die op die manier ook weer anderen 

kan dragen.  

Als predikant ben ik mijzelf. Want als ik mijzelf ben, voelen anderen dat zij 

dat ook mogen zijn. Het hoeft niet perfect. We zijn op ons best in die 

ontspanning van mogen zijn en dingen proberen en fouten mogen maken, 

vallen en weer opstaan.  

 

Mijn aanstelling is parttime. Naast mijn predikantswerk zal ik op de 

woensdag en de vrijdag mijn eigen praktijk draaien 

(www.spiritualdirection.nl). Daarin begeleid ik vrouwen bij het 

(her)ontdekken van hun creativiteit. Als we ouder worden, verliezen we 

soms wat we als kind deden: urenlang kunnen spelen, de tijd vergeten, 

opgaan in enthousiasme. Ik geniet van het enthousiasme van kinderen en ik 

geniet er ook van als ik mensen in mijn begeleiding weer tot leven zie komen 

en hun enthousiasme zie hervinden.  

 

Ik houd van dat woord, enthousiasme. Er zitten eigenlijk twee Griekse 

woorden in verborgen. Het woordje “En”, wat zoiets als “in” betekent. En het 

woordje “Theous”, van het Griekse woord “Theos”, wat God betekent. 

Enthousiasme is dus eigenlijk “in God” zijn, wat ik een mooie omschrijving 

voor dat gevoel vindt.  

 

Vanaf het eerste moment in het sollicitatieproces met Grou-Jirnsum was er 

enthousiasme aan beide kanten. Een fijne klik die is gebleven. Dat vult mij 

met vreugde.  

 

Ik zie dan ook uit naar de komende jaren. De eerste tijd zal voornamelijk in 

het teken staan van kennismaken. Kennismaken met u, met jou, met de 

dorpen Grou en Jirnsum en met de omgeving. Bij deze alvast een vraag: Wilt 

u op 26 juni bij de intrededienst een foto van uzelf meenemen en achterop 

uw naam en telefoonnummer schrijven? Dan heb ik straks een mooi 

smoelenboek. 

 

Tot de 26ste!  

ds. Marije Hage 
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Van opslag naar beleefplek 
 

In een kleine kring van genodigden 

is woensdagavond 1 juni de 

verbouwde toren van onze Sint-

Piterkerk officieel geopend. 

Omwonenden waren ervoor 

uitgenodigd, de architect, aannemer 

en installateur, vertegenwoordigers 

van de gemeente Leeuwarden en 

van de diverse fondsen en stich-

tingen die het enorme verbouw-

project financieel gesteund hebben.  

 

Architect Robert Landstra van VNL Architecten uit Grou omschreef het vrij 

eenvoudig: de toren is van opslagplek veranderd in een beleefplek. Je zou 

ook simpel kunnen zeggen dat er een luxe toiletvoorziening ingekomen is 

met verrassende vloer (een oude kaart van Grou), maar uit de toespraken 

bleek dat het een bouwkundig zeer ingewikkeld en uniek project is geweest. 

 

Ingegeven door de wens van de toenmalige kerkenraad, die in 2018 

vaststelde dat de Sint-Pieter naast een plek van bezinning en omzien ook een 

plek van ontmoeten moet zijn. Dat ontmoeten betekent ook verbinding met 

het dorp zoeken. Maar als je mensen binnenhaalt met andere activiteiten dan 

kerkdiensten, moet er ook een goede toiletvoorziening zijn, toegankelijk 

voor minder validen. 

 

Zo ontstond het idee om de kerktoren, die toch aan onderhoud toe was, 

multifunctioneel te maken. De gelegenheid werd aangegrepen om terug te 

gaan naar de originele bouw (de toren stamt uit 1485). Dat betekende dat de 

eerste zolder, die er later bijgebouwd is, verwijderd is. Nu is de originele 

zolder weer zichtbaar en de gewelven. 

 

De toren moest ontdaan worden van alle ballast en dat was nogal wat, 

vertelde Eddy van der Noord, die destijds als koster van onze kerk bij het 

project betrokken was. De opslag van stoelen moest eruit, cv-ketels moesten 

verwijderd en een wirwar van leidingen en buizen moest onder de grond 

gebracht worden in plaats van langs de muren waar ze hinderlijk zichtbaar 

waren. De toren moest weer kaal, zodat de stenen muur zichtbaar werd. Bij 

 
Architect Robert Landstra van VNL 
Architecten uit Grou vertelt over het project 
van de kerktoren. 
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de inbouw is alleen gebruik gemaakt van glas en staal. Uiteraard moesten 

riolering en waterleiding naar de toren aangelegd worden. 

 

Het ‘toiletgebouwtje’ zelf werd een losstaand element in de toren voorzien 

van afbeeldingen van Petrus, die tenslotte de beschermheilige van de 

Grouster vissers was en waarnaar de kerk is vernoemd. Een bijna zwevende 

nieuwe trap maakt het mogelijk van bovenaf op de sanitaire ‘doos’ te kijken. 

Landstra vertelde over de vele technische problemen die overwonnen 

moesten worden bij het maken van de trap en het plaatsen van de 

afbeeldingen. Aannemer Hooghiemster en installateur Dijkstra moesten 

menigmaal creatieve oplossingen bedenken. Want in een rijksmonument is 

nu eenmaal niet alles toegestaan. 

 

 
Muriël Seinen verricht de officiële opening.  

 

Het project omvatte verder het verwijderen van de wijzerplaat van de toren, 

het opknappen ervan en het weer terugplaatsen en de tachtig galmborden, 

waarvan er veertig verrot waren, zijn hersteld en opnieuw geverfd. Muriël 

Seinen, tijdens het project voorzitter van het college van kerkrentmeesters, 

mocht het geheel openen door een lint door te knippen, waarna iedereen de 

metamorfose van de toren kon aanschouwen.  

 

Maria Del Grosso 
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Plannen voor de kerktuin 

Op de inloopavond van 13 juni werd informatie gegeven over een mogelijke 
herinrichting van de kerktuin. Onderstaande informatie sluit daarop aan. 

Bij de afscheidsreceptie van ds. Nummerdor in de covid-proof ingerichte 
kerktuin, kregen we even een blik op de mogelijkheden die de kerktuin zou 
kunnen bieden. Hoe uitnodigend het kan zijn om even te blijven zitten voor 
een gesprek na een kerkdienst. De vraag kwam op waarom we deze mooie 
plek niet zouden delen met anderen, zoals de directe buren, die ook wel eens 
vragen om de tuin te mogen gebruiken. Het heeft bij vertegenwoordigers van 
de kerkelijke gemeente en Pleatslik Belang en bij de buurman die een deel 
van de tuin in onderhoud heeft, het plan doen rijpen om de tuin zo in te 
richten dat de tuin een plek voor contemplatie en bezinning, voor cultuur en 
geschiedenis kan worden.  

Een eerste schetsontwerp van Siem de Vlas, tuinarchitect in Leeuwarden, dat 
op de inloopavond op 13 juni werd getoond (zie pag. 11), is geïnspireerd op 
het oorspronkelijke ontwerp van zijn beroemde vakgenoot Gerrit Vlaskamp 
(1834-1906). In die schets is de tuin van vier zijden toegankelijk en nodigt de 
inrichting ertoe uit om naar binnen te gaan. Het hek en de fundering ervan 
worden gerestaureerd; het ontbrekende deel aan de zuidwestzijde wordt 
aangevuld. Heesters van wisselende hoogte onttrekken de kerk gedeeltelijk 
aan het zicht. Uitsparingen en zichtlijnen maken je nieuwsgierig naar wat er 
in de binnenring te zien is. De vier ingangen komen uit op een pad dat om de 
kerk heen slingert langs ovale perken in de Vlaskampstijl.  

Het plan kent een bescheiden laag podium voor kleinschalige culturele 
evenementen, waarbij de zuidmuur van de kerk als decor kan dienen. Het is 
met zeildoek te overdekken. Plaquettes met QR-codes kunnen een online 
beeld geven van de historische context, maar ook geïnteresseerden een 
online blik gunnen op het interieur van de kerk. Aan de noordzijde worden 
twee bankjes geplaatst. De fietsenstalling wordt opgenomen in de beplanting 
aan de zuidwestzijde, waarmee er ruimte komt voor een klein publiek op de 
plaats van de huidige stalling. Voorop staat dat het ontwerp de verstilde 
historische sfeer van het gebied versterkt.  

Pleatslik Belang kwam op het idee om het onderhoud van de nieuwe tuin 
deels te laten verzorgen door een team van dorpsgenoten, waarmee de band 
tussen kerk en dorp verder wordt versterkt. 

Uiteraard kan het plan alleen verder uitgewerkt worden als de kerkenraad 
ermee instemt en voldoende medewerking van subsidieverstrekkers is 
verzekerd. 

De kerkrentmeesters  
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Voorlopige schets van Siem de Vlas (Linum) 

 

_____________ 

 

Orgelconcerten in de Sint-Piterkerk 

zaterdag 16 juli – Theo Jellema, Leeuwarden 

maandag 1 augustus – Masako Honda, België 

maandag 15 augustus – Mannes Hofsink, Groningen 

Aanvang 20.00 uur.  

 

Openstelling Sint-Piterkerk 

In het kader van Tsjerkepaad (meer dan 200 deelnemende kerken) is de 

kerk van 2 juli t/m 10 september op de zaterdagen van 13.30 tot 17.00 uur 

geopend. Dit jaar is niet alleen de kerkruimte te bezichtigen maar ook de 

toiletruimte in de verbouwde toren. 

Doordat de groep vrijwilligers met tien personen is uitgebreid, kunnen 

steeds minimaal vijf gastvrouwen en/of -heren de bezoekers rondleiden 

onder het vertellen van interessante informatie en verhalen.  

Namens de vrijwilligers, Klaas Stelma  
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Wel en wee 
in de afgelopen periode 

 
Het boeket uit de kerkdienst ging als warme groet en bemoediging naar: 

 17 april mw. S. Mein De Vlet 8 

 24 apri familie Hornstra Moedt It Skûtsje 24 

 1 mei Het bloemstuk werd op 4 mei namens de gemeente bij het 

monument gebracht als eerbetoon aan hen die voor onze vrijheid 

hebben gestreden.  

 8 mei mw. A. van Zandvoort-Noordbruis De Vlet 19 

 15 mei familie J. Hoekstra Setangel 10 

 22 mei dhr. R. de Jong en mw. A. Noordstra Gjaltema 16 

 29 mei mw. W. van Vlijmen De Tsjotter 25 

 5 juni hr. J. Zetzema Yn ’e Lijte 

 
Verjaardagen (70+) 

21 april mw. G. Feenstra-Duiker Oostergoostraat 48 

24 april hr. A. de Haan Kievitstraat 60 

27 april mw. S.B. Krol-Wester H. Dunantln. 132, Groningen  

30 april mw. F. Hania-Pelsma Oostergoostraat 51 A 

 04 mei mw. T. Duiker-Boerke Oostergoostraat 62 C 

 10 mei hr. S.H. Veenstra Tjallinga 9 

 12 mei hr. W. Knossen Hoxma 30 

 17 mei hr. S. Sytema De Blei 10 

 17 mei hr. H. Postma De Tichtset 1 

 24 mei hr. A.R. Westra De Waring 8 

 2 juni mw. W. Hoekstra-Cnossen De Setangel 10 

 3 juni hr. J. Hoekstra Skildyk 10, Weidum 

 4 juni mw. A. Breeuwsma-van Dijk Leppehiem, Akkrum 

 5 juni mw. J.V. Spithost-Ridderikhof Parkleane 10 

 15 juni mw. G. Romkema-Bijlsma Oostergoostraat 62  
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Huwelijksjubilea 

Liekele en Froukje Hania, Oostergoostraat 51a waren 27 april 55 jaar 

getrouwd. 

Op 28 april waren Wiebe en Akke Knossen, Hoxma 30 ook 55 jaar getrouwd. 

Namens de gemeente alsnog gefeliciteerd en Gods zegen voor de toekomst. 
 

 
 

Ingekomen (nieuwe gemeenteleden) 

mw. J.A.S. van der Meulen, Wijde Steeg 16, uit Akkrum 

mw. S. Nieuwhof–Dijkstra, Oostergoostraat 62 c, afd. de Baai, uit Sexbierum 

hr. R.J. Klijnstra, Brêgepaad 45, van Terschelling 

hr. en mw. Romkema, Oostergoostraat 62, uit Dalfsen 

hr. J.G. Venema en mw. I. Douma, Oostergoostraat 75, uit Buitenpost 

dhr. J. van der Kuip en mw. S. van der Kuip-Kuperus, Noorderdwarsstraat 17 

hr. A. Fokker, De Heareburch 30, Jirnsum, uit Hulst 

hr. H.U. Schotanus, De Fûke 46, uit Drachten 

mw. D. Heerschop, Oostergoostraat 51, uit Oudehaske 

mw. M.C. Hage, de Boeier 27, uit Sumar 

Allen hartelijk welkom! 

 

Verhuisd 

hr. S. Greidanus, van Parallelstraat 12 naar Koningin Julianastraat 12 

hr. K. Visser, van De Swanneblom 17 naar Mr. P. Jelles Troelstrawei 1 

mw. T. Duiker-Boerke, van Kerkstraat 24 naar Oostergoostraat 62 c, de Baai 

hr. H. Veenstra, van De Swanneblom 4 naar Enschede 

mw. N. Kramer, van Brêgepaad 39 naar Echtenerbrug 

hr. J. Koopmans, van De Burd 22 naar Leeuwarden 

mw. A.S. Zijlstra, van Yn ’e Lijte 80 naar Leeuwarden 

mw. N.H. van Kammen, van Paviljoenstraat 15 naar Uden 

mw. A. van Zandvoort-Noordbruis, van De Vlet 19 naar Drachten 

Veel woonplezier in uw nieuwe woning en/of woonplaats. 

Samenstelling Henny Reitsma  
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“Wij zijn niet op aarde om grote dingen te doen, 

Maar de kleine dingen op grootse wijze te doen.” 

Titus Brandsma 
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Interview 

 

met Anne Marije Methorst 
 

Hoe kwam je in aanraking met onze gemeente? 

Als klein meisje ging ik met mijn ouders mee naar de kerk. Mijn moeder deed 

destijds de kinderkerk. Hier gingen mijn broertje en ik dan samen heen. 

Daarnaast waren er een paar klasgenoten van ons die ook regelmatig naar de 

kinderkerk gingen. Dat was altijd heel gezellig.  
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Wat is je favoriete bijbelverhaal? 

Mijn favoriete verhaal is het welbekende kerstverhaal. Als kind werden wij 

hier vroeger altijd erg bij betrokken. Jaarlijks was er het kinderkerstfeest 

waar ouders/kinderen aan mee deden. Zo hebben we een keer het verhaal 

van de kleine herder gespeeld. Dit oefenden we dan op school en mochten 

we met kerst in de kerk opvoeren. Ik heb hier warme herinneringen aan.  

 

Wat is je favoriete lied? 

Een lied dat ik altijd heel mooi heb gevonden en nog steeds vind, is het lied 

‘Verbonden met vader en moeder’. Ik kan mij herinneren dat dit lied altijd 

werd gezongen wanneer er een kindje werd gedoopt.  

 

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

Mijn school en opvoeding spelen hier een grote rol in. Ik hecht vooral veel 

belang aan de normen en waarden die ik van kinds af aan heb meegekregen. 

Zo kan ik mij herinneren dat op de basisschool de juf/meester elke ochtend 

een verhaal voorlas. Vervolgens gingen we hierover in gesprek en kwamen 

verschillende normen en waarden aan bod. Deze hebben mij gevormd tot 

wie ik nu ben en hoe ik tegen de wereld aankijk.  

 

Wat spreekt je aan in onze gemeente? 

Wat mij in onze gemeente aanspreekt is de openheid en de warmte waarmee 

mensen worden ontvangen. Zo vind ik het mooi dat er altijd een bloemetje 

wordt gestuurd aan mensen binnen de gemeente die het nodig hebben.  

 

Wat mis je of zou je graag anders willen? 

Vroeger waren er regelmatig ‘met-elkaardiensten’ en jeugddiensten. Dit 

waren diensten waarbij de kinderen in de kerk bleven en er op een 

toegankelijke manier een dienst werd georganiseerd met de focus op de 

actualiteit en met veel muziek. Ik zou het mooi vinden als dit weer 

terugkomt.  

  

Aan wie geef je de pen door? 

Ik geef de pen door aan Anne Kieft.  
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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 besites dy’t Er ôfleit. Soms binne Sara en Simon 

derby as Jezus minsken better makket. Of se hearre fan heit, harren grutte 

broer Daniël en oaren oer Jezus. Hjoed vertelt heit oer de sabbat. Doe’t God 

de wrâld skepen hie, hold Er rêst op de sânde dei. Dat is altyd in wichtige dei 

bleaun. Oer dy dei giet it yn dit ferhaal.  

 

Op in sabbat  

Lukas 6,1-11  

 

Se sieten mei har fjouweren ûnder de beam by in fjurke: heit, mem, Sara en 

Simon. It waard al tsjuster. Dan begjint de sabbat en wurde der altyd lekkere 

dingen iten.  

“Wêrom is de sabbat eins oars as oare dagen?”, frege Sara.  

“Dat is in goeie fraach, Sara”, antwurde mem, “wat tinksto sels?”  

Sara moast efkes neitinke... Se lake en sei: “Omdat we dan lekker ite?”  

“Ik fyn it op sabbat altyd mar in saaie boel. Ik ferfeel my op sabbat,” bromde 

Simon.  

“Harkje,” sei heit, “ik haw ferhalen heard oer Jezus. Se geane oer de sabbat.”  

 

Op in sabbat kuiere Jezus mei syn learlingen troch de nôtfjilden. De raaien 

swypken yn ’e wyn.  

Sa no en dan plukten de learlingen in pear ieren. Foarsichtich wreauwen se 

dy tusken de hannen oant de kerreltsjes skjin waarden. De flueskes blaasden 

se fuort en de kerreltsjes ieten se op. Dy smakken nei bôle. Wat wie de 

natuer dochs moai!  

Foar Jezus en syn leerlingen wie it in blide dei om it goede fan it libben te 

fieren. Hearlik om sa op sabbat byinoar te wêzen en ta rêst te kommen.  
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Mar it duorre net lang of se waarden oansprutsen troch in pear Fariseeërs. 

“Wêrom dogge jim dingen dy’t op sabbat net meie?”, fregen se.  

De learlingen hellen de skouders op. Se fregen har ôf: wêrom soe dat net 

goed wêze? Wy dogge ommers gjin dingen dy’t ús oan wurk tinken dogge?  

Mar de Fariseeërs holden Jezus en syn leerlingen yn ’e gaten. Opnij barde der 

wat bysûnders op in sabbat. Jezus wie yn ’e synagoge. Hy lies foar út de 

Torarollen en learde de minsken.  

Tusken al dy minsken dêr yn ’e synagoge siet in man mei in ferskronfele 

rjochterhân. Hy koe de hân net brûke. Alle oandacht fan de man gie nei wat 

Jezus sei.  

In bytsje fansiden stiene Fariseeërs. Se holden Jezus en dy man mei syn 

beheining goed yn ’e gaten. Se tochten by harsels: soe Jezus aanst noch wat 

oer dy ferskronfele hân sizze?  

Ynienen sei Jezus tsjin de man mei de ferskronfele hân: “Kom mar yn ’e 

midden te stean!” De man kaam oerein en die wat Jezus sei.  

“Ik ha in fraach”, sei Jezus, “Meie wy op sabbat goede dingen dwaan? Ik 

bedoel: meie wy in minske rêde of moatte wy dy omkomme litte?”  

Jezus seach nei de minsken dy’t om Him hinne stiene. Nimmen doarde wat te 

sizzen.  

“Stek jo sike hân mar út!”, sei Jezus.  

De man die wat Jezus frege... En de hân wie better!  

De Fariseeërs wiene poerrazend. Se seine tsjin inoar:  

“Dy Jezus moat sa gau mooglik oppakt wurde. Hy hâldt him net iens oan de 

sabbatswetten.”  

Nei ôfrin bepraten se mei-inoar wat se mei Jezus dwaan soene.  

 

Heit seach nei Sara en Simon en frege: “Wat tinke jim? Wêrom koe Jezus it 

net iens wêze mei de Fariseeërs?”  

“No dat is fansels,” prúste Simon, “dy man wie ommers siik!”  

Mem seach skean nei Sara en frege: “En wat tinksto Sara? Wêrom is de 

sabbat oars as oare dagen?”  

Sara krige in kleur en sei: “Ik woe wol dat it alle dagen sabbat wie! 

 

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. 
 

19 juni – Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers (IKW) te Drachten 

(pba) 

De Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers, die valt onder de Diaconie van 

de Protestantse Gemeente Drachten, helpt uitsluitend asielzoekers zonder 

verblijfsvergunning in Drachten en wijde omgeving. Uit heel Friesland weten 

mensen hen te vinden en krijgen ze financiële ondersteuning en begeleiding 

bij hun procedure. Uw bijdrage wordt gebruikt voor zaken die de 

asielzoekers ten goede komen (zoals bijv. leefgeld van 50 euro per persoon 

per maand en vergoeding van medische kosten waarvoor mensen niet 

verzekerd zijn. Daarnaast ook reiskosten naar advocaat, rechtszaak of 

bezoek aan de GGZ. 

 

26 juni – Binnenlands diaconaat - Hulp en perspectief voor mensen 

zonder papieren 

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van 

hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure 

in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. 

Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op 

uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in 

Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in 

Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht 

van deze mensen. 

 

3 juli – Werelddiaconaat Kerk in Actie - India: Onderwijs geeft 

kansarme kinderen een toekomst 

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en 

buitengesloten. Hierdoor is schooluitval bij hen erg hoog. Samen met een 

Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het 

onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de 

kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en 

sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun school-
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prestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van 

de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders 

de armoede te doorbreken. 

 

10 juli – Stichting Fier Leeuwarden (pba) 

Bij Stichting Fier wordt aan kwetsbare kinderen en jongeren een veilige plek 

en de zorg geboden die ze nodig hebben. Om slachtoffers van geweld te 

helpen naar een veilige toekomst zonder geweld, is heel veel aandacht en 

zorg nodig. Ze hebben vaak geen diploma, waardoor ze een zwakke positie 

hebben op de arbeidsmarkt. Ze hebben weinig mogelijkheden om financieel 

onafhankelijk te zijn. Daarom wordt door Stichting Fier ingezet op 

participatie. Het “gewone leven” moet centraal staan. Meedoen. Een gezond 

netwerk opbouwen. Een diploma halen. Leuk werk vinden. Dromen en 

ambities najagen. Kortom: een normaal leven opbouwen. Dat kan Stichting 

Fier niet alleen. De steun van fondsen, bedrijven, serviceclubs, kerken en 

particulieren is onmisbaar. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u 

aan. 

 

17 juli – Maatjesproject en Exodus Nazorggroep gedetineerden (pba) 

Maatjesproject en Exodus-Nazorggroep is een samenwerkingsproject van de 

PKN classis Fryslân, Solidair Friesland en Exodus Nederland. Voor ex-

gedetineerden levert de terugkeer in de samenleving veelal problemen op. 

Aanvullend op professionele zorg en reclassering zetten vrijwilligers zich in 

ten behoeve van ex-gedetineerden en hun partners en gezinnen. Het project 

‘Maatjesproject en nazorg ex-gedetineerden’ draagt door de vrijwillige inzet 

van maatjes bij aan de resocialisatie van ex-gedetineerden. Uw bijdrage 

wordt gebruikt om dat mogelijk te maken. 

 

24 juli – Solidair Friesland – Kinderen in armoede (pba) 

Kinderen en Armoede is een samenwerkingsproject van de Protestantse 

Kerk Nederland en de Rooms-Katholie Kerk. Armoede bestaat, ook in 

gezinnen in Fryslân, en kinderen lijden daaronder. Uit onderzoeken blijkt dat 

scholen een belangrijke rol kunnen spelen in het signaleren en aanpakken 

van armoede. Met het project Kinderen en Armoede wordt in de klas 

aandacht besteed aan armoede. Uw bijdrage wordt gebruikt voor het werken 

met het Arm en Rijk spel en de bijbehorende scholing voor beroepskrachten 

en vrijwilligers. Door middel van bewustwording en het (beter) herkennen 

van signalen, kan gericht worden ingezet op de aanpak en preventie van 

armoede onder kinderen.  
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31 juli – de Markol (schippersdienst) 

Stichting Gehandicapten Watersport Grou stelt zich ten doel het, zonder 

winstoogmerk, bevorderen van watersportgebonden recreatie in Friesland 

voor mensen met een beperking. Om deze doelstelling te realiseren heeft het 

bestuur in 2007 het schip de Markol in de vaart genomen. Daarmee worden 

mensen met een beperking in de gelegenheid gesteld om 

watersportgebonden activiteiten te ontplooien. Instellingen, scholen, 

stichtingen of belangenverenigingen voor mensen met een beperking 

kunnen de Markol voor één of meerdaagse tochten huren. 

 

7 augustus – Solidair Friesland – netwerkmaatjes nieuwkomers (pba) 

Er is een grote vraag naar maatjes voor jonge statushouders en andere 

nieuwkomers. Voor hun deelname aan de samenleving en voor hun kansen 

op de arbeidsmarkt is het van groot belang dat zij steun krijgen bij het 

oefenen van de taal en het ontwikkelen van netwerken in hun regio. De inzet 

via netwerkmaatjes is een nieuwe ontwikkeling, en maakt het mogelijk om 

via groepskoppelingen nóg meer jonge statushouders en migranten te 

bereiken. Het project Netwerkmaatjes Nieuwkomers sluit aan op de vraag 

onder jonge migranten en op de mogelijkheden van jonge mensen om zich 

als netwerkmaatje met hen te verbinden. Uw bijdrage wordt gebruikt om het 

project uit te voeren. Dit project is een samenwerkingsproject van PKN en 

Solidair Friesland. 

 

14 augustus – Kerk in Actie – Egypte 

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot 

ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de 

dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere 

toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de 

inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er 

worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen 

kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. Uw bijdrage is van 

harte welkom om dit programma te ondersteunen.  

 

21 augustus – Vluchtelingen Werk Noord-Nederland (pba) 

Vluchtelingen Werk Noord-Nederland biedt vluchtelingen een oplossing als 

andere wegen zijn afgesneden en wil vluchtelingen helpen in sociaal 

schrijnende situaties. Zij lenen geld uit het Humanitair Fonds als andere 

mogelijkheden voor hulp zijn uitgeput. Met de financiële bijdrage kunnen 

acute problemen snel worden opgelost. Daarbij zijn kleine bedragen vaak al 

van grote betekenis. Indien het niet reëel is dat een vluchteling het bedrag 
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terug betaalt, wordt de lening omgezet in een schenking. Dit is in circa 5% 

van de hulpacties het geval. Uw bijdrage wordt gebruikt voor het Humanitair 

Fonds Noord-Nederland. 

 

28 augustus – Diaconaal Platform Leeuwarden (pba) 

Het noodfonds van het Diaconaal Platform Leeuwarden is bestemd voor 

ondersteuning van ongedocumenteerde asielzoekers die nog in lange proce-

dures proberen een positieve uitslag te krijgen van hun asielaanvraag, maar 

die geen recht op een uitkering hebben. Deze mensen zijn afhankelijk van de 

vrijgevigheid van de medemens om in hun eerste levensbehoeften te voor-

zien. Tevens worden eventuele legeskosten en reiskosten ten behoeve van 

hun procedures betaald. Uw bijdrage wordt gebruikt voor het noodfonds. 

 

4 september – Kerk in Actie – Werelddiaconaat Myanmar 

Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn 

extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast 

te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze 

gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een 

handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en 

gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een 

beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen 

ondersteunen. Uw bijdrage is van harte welkom om dit hulpprogramma te 

ondersteunen. 

 

11 september –Jong Protestant - De kerk: een thuis voor jongeren 

Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te belangrijker dat zij zich er 

thuis voelen, dat ze serieus worden genomen en dat ze een volwaardig stem 

hebben. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee 

omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom 

ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse 

Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan 

bijdragen dat de kerk een plek is waar kinderen en jongeren zich gezien en 

geliefd voelen. Uw bijdrage is van harte welkom om dit jongerenwerk te 

ondersteunen. 
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Adressen 

Predikant / pastoraal contact predikant@sintpiterkerk.nl 
ds. Marije Hage (na 26 juni); vrije dagen: ma-ocht, wo. en vrijd. tel. 06 2608 9964 

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 62 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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