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Kerkdiensten 
 

Ochtenddiensten in de Sint-Piterkerk. 9. 30 uur 
 
  = gezamenlijk koffiedrinken na de dienst 
 

Zondag 18 september  

1e van de herfst (groen)  

start- en bloemenzondag 

ds. M.C. Hage 

organist Andries Bogerd 

 

Zondag 25 september  

2e van de herfst (groen) 

ds. J. Jurjens, Drachten 

organist Mea Stelma-Falkena 

 

Zondag 2 oktober  

3e van de herfst (groen)  

ds. R.P. Veen, Oldemarkt 

organist Jacob Anema 

 

Zondag 9 oktober  

4e van de herfst (groen) 

ds. M.C. Hage 

organist Eelke Pander 

 

Zondag 16 okotber  

5e van de herfst (groen) 

ds. A.M. Roest, Leeuwarden 

organist Mea Stelma-Falkena 

Zondag 23 oktober  

6e van de herfst (groen) 

ds. R. Romkema-Bosman, Woudsend 

organist Jacob Anema 

 

Zondag 30 oktober  

7e van de herfst (groen) 

ds. M.C. Hage 

organist Mea Stelma-Falkena 

 

Zondag 6 november  

8e van de herfst (groen) - oogstdienst 

ds. J. de Haan, Beetsterzwaag 

organist Jacob Anema 

 

Zondag 13 november  

9e van de herfst (groen) 

ds. J.G. Arensman, Drachten 

organist Eelke Pander 

 

Zondag 20 november  

10e van de herfst (groen)  

laatste zondag van het kerkelijk jaar 

ds. M.C. Hage 

organist Mea Stelma-Falkena 

 

 

Avonddiensten in Friesmastate, 19.30 uur 

18 september: zangdienst met de Protestantse Gemeente 

2 oktober:  dienst met de Rooms Katholieke Parochie 

16 oktober:  zangdienst met de Protestantse Gemeente 

30 oktober:  dienst met de Doopsgezinde Gemeente 

13 november:  dienst met de Protestantse Gemeente 
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Van de kerkenraad 

 

In dit eerste nummer van Tsjerkelûden na 

de zomerperiode zijn geen grote 

beslissingen te melden. De kerkenraad 

had ook vakantie     .  

Met de foto hiernaast roep ik nog eens de 

herinnering op aan de prachtige intrede-

dienst van onze dominee Marije Hage op 

24 juli.  

 

Wel is besloten dat in bijzondere kerkdiensten zoveel mogelijk onze eigen 

predikant zal voorgaan. Dat zal in de eerstvolgende bijzondere dienst, op 

18 september – de bloemen- en startzondag – dan ook het geval zijn. In de 

oogstdienst op 6 november bleek dat niet mogelijk, maar het is fijn dat ze 

hier ook haar inbreng in heeft.  

 

Afgelopen zomer is er weer een groep 

vrijwilligers vanuit Stichting Help Mij Leven 

naar Robert Smits in Brazilië geweest. Daar 

waren ook weer gemeenteleden van onze 

gemeente bij. Ze hebben zich ingezet voor de 

straatkinderen in de favela’s van Rio de 

Janeiro, die daar leven tussen het geweld en 

de criminaliteit. De groep hielp mee door te 

bouwen aan sportvoorzieningen voor deze 

kinderen. Er is ook hard gewerkt voor de 

kinderen op Sitio Shalom. Die kunnen niet 

meer thuis wonen vanwege verwaarlozing, 

mishandeling en seksueel misbruik. Deze 

kinderen worden liefdevol opgevangen door 

de Stichting. Onze gemeente heeft een warme band met Robert Smits.  

 

Als u wat het gemeenteleven betreft een idee heeft, inspiratie of een vraag, 

laat het ons dan vooral weten.  

Namens de kerkenraad,  

Marieke Meinderts, voorzitter 
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Van de predikant 
 

Terugblikken en vooruitzien 
 

Lieve mensen, 

 

Hartelijk dank voor het vreugdevolle 

welkom in de Protestantse Gemeente Grou-

Jirnsum! De intrededienst was een feest en 

wat was alles mooi verzorgd, met vrolijke 

ballonnen en heerlijke hapjes. 

 

Inmiddels zijn wij aardig gesetteld in ons 

huis en tuin en dorp en ik in mijn nieuwe 

werkomgeving.  

 

De afgelopen zomer ben ik volop begonnen 

met kennismakingsbezoeken. Het is fijn om jullie op deze manier beter te 

leren kennen. Ontmoetingen die een mooie basis leggen. Ook nam ik een 

kijkje bij de doarpskeamer, luisterde naar de verhalen van de vluchtelingen, 

schoof aan bij een viering in Friesmastate en bracht bezoek aan Leppehiem. 

Daarnaast ben ik aan het verkennen wat er in het dorp is aan initiatieven en 

contacten.  

 

Nu de zomer op zijn einde loopt, begint ons seizoen weer. Voor de start-

zondag zijn we al in voorbereiding om een leuk programma voor jong en oud 

te maken. Het thema van dit jaar is: Aan tafel! Zie voor het programma 

pagina 10. Ook de mienskipsmiddagen voor gemeenteleden vanaf 75 jaar 

starten weer. Dat is fijn. Ik zie er naar uit om u daar te ontmoeten.  

 

Tot slot, eind september wordt er een borrel georganiseerd voor alle 

vrijwilligers die deze gemeente tot een mooie plek maken. Zij ontvangen 

daarvoor nog een uitnodiging.  

 

De komende tijd zie ik uit naar verdere kennismaking!  

 

Warme groet,  

ds. Marije Hage 
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Terugblik op zondag 26 juni 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

in de dienst:  
foto’s Daniël van der Meulen 

 
na de dienst:  

foto Tjitske van Lievenoogen 

 
 
 

 
 
 

 
 

Aankondiging 

Op 20 november, de laatste zondag kerkelijk jaar, is er weer een concert in 

de Sint-Piterkerk. Dan wordt het Requiem van Maurice Duruflé uitgevoerd 

door een koor onder leiding van Jaap de Kok en met orgelbegeleiding van 

Erwin Wiersinga. Aanvang 15.00 uur.  

 
Consulent ds. Terlouw verwelkomt ds. Hage 

 
De Roos van Jericho, die in het gesprek 

met de kinderen en rol speelde. 

 
Ontmoeting na de dienst 
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Opgave en informatie via www.sintpiterconcerten.nl. 

Overdenking 
 

In de 14e eeuw schreef mystica Julian of Norwich:  

 
 

Wat in een Nederlandse vertaling zoiets wordt als: 

Alles komt goed 

en alles komt goed 

en alle dingen zullen goedkomen. 

 

Met daarbij een excuus voor deze vertaling, waarin de poëzie van het Engelse 

origineel enigszins verloren gaat. De laatste zin zou ook kunnen worden 

vertaald met: en alle Zijnde zal goedkomen. Maar dat voelt weer zo afstandelijk. 

U moet het hier even mee doen. 

 

In ieder geval, de tekst komt van Juliana van Norwich (ca. 1342 - ca. 1416). Zij 

ontleende haar naam aan de stad waar ze als kluizenares in de St. Juliankerk 

leefde. De naam Juliana is niet haar echte naam. Die kennen we niet. Ook de 

precieze data van haar geboorte en overlijden zijn onbekend. Wat we wel 

weten is dat zij, toen zij dertig jaar was, ernstig ziek werd. Op de dag dat ze 

dacht dat ze zou sterven kreeg ze vijftien visioenen van Christus. Een dag later 

verscheen een zestiende en laatste visioen.  

 

Wat we weten is dat zij haar leven na de visioenen als kluizenares doorbracht. 

Dat er vele mensen naar haar toe reisden, voor goede raad. Wat zij had 

ervaren, schreef ze op. Haar werk heeft de tand des tijds doorstaan en 

inspireert nog vele mensen. Er zit een frisheid en een eenvoud, een ernst en 

een kracht in haar woorden.  
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De 14e eeuw, de tijd waarin Juliana leefde, was een ingewikkelde tijd. Eco-

nomische chaos, sociale onrust, wanbestuur en veel ziekte. De Zwarte Dood 

woedde en kostte velen het leven. In het rumoer van de eeuw klinken de 

woorden van Juliana als balsem voor de ziel. De woorden waren haar in een 

van haar visioenen doorgegeven. Christus zelf spreekt ze uit, “zo teder en 

zonder dat Hij enige schuld op mij legde”.  

 

Het zijn woorden van compassie en zachtheid. Velen 

zeggen het in de eeuwen daarna haar na. Alles komt 

goed. De woorden uit het visioen worden tot een gebed 

dat ook in onze tijd mag klinken. Want is onrust niet van 

alle eeuwen? Kennen wij ook niet de chaos, de oorlogen 

die doorgaan, wanbestuur en ziekte? En is ook onze ziel 

zelf soms niet vol twijfel? Dan kan en mag gebed een 

herhaling zijn om ons elke dag midden in het donker op 

een lichtpunt te wijzen. En ons weer langzaam naar dit 

licht toe te trekken. Elke ochtend, net voordat onze gedachten paniekerig of 

warrig in ons hoofd rondgaan, worden we dan stil en zeggen we de woorden 

die we zelf vol verbazing langzaam weer gaan geloven. Omdat ze ons 

aangereikt worden. Omdat we het niet zelf hoeven te doen. 

 

ds. Marije Hage 

 
St. Julian’s Church, Norwich 
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Bij de Jakobsbron 
 

Middaguur der schaamte 

Afgelopen zomer kreeg ik een mailtje van de voorzitter van de cantorij, 

Ruurke Schat. Bij het instuderen van de liederen voor de bevestigingsdienst 

van onze nieuwe dominee was de vraag gerezen wat in Lied 188 ‘Bij de 

Jakobsbron’ toch bedoeld kon zijn met ‘het middaguur der schaamte’. Of ik 

die vraag kon beantwoorden. Daar had ik niet een-twee-drie een antwoord 

op, maar ik ken de bron waaruit ik kan putten, het Compendium, naslagwerk 

bij het Liedboek. Daar heb ik dan ook naar verwezen.  

 

In dat digitale naslagwerk wordt bij Lied 188 uitgelegd dat de Samaritaanse 

vrouw uit Johannes 4 zich verwondert dat Jezus, als man, als Jood, juist aan 

haar om water vraagt, en dan ook nog wel op middag. Joden en Samaritanen 

gaan immers niet met elkaar om. In de bijbelse symboliek is de bron of 

waterput vaak de plaats waar mannen vrouwen ontmoeten, soms op zoek 

naar een bruid (Genesis 24,11; 29,9; Exodus 2,16), maar misschien ook voor 

minder eerbaar vertier: vandaar het ‘middaguur der schaamte’. Water halen 

doe je niet op het heetst van de dag, tenzij je andere mensen wilt mijden. 

Daar had deze vrouw blijkbaar reden voor (zie Johannes 4,18).  

Dat bedenkend koos de dichteres Ria Borkent voor die wat merkwaardige 

term, waarop ze het woord Samaritaanse min of meer kon laten rijmen 

(schaamte // -taanse). 

 

Compendium 

Toen ik Ruurke op het Compendium wees, bedacht ik dat niet alleen de 

cantorij met dergelijke informatie gediend is, maar dat de gestelde vraag 

uiteraard bij iedereen die het lied zingt, leest of hoort kan opkomen. Het lijkt 

me dan ook nuttig om aan dat naslagmiddel meer bekendheid te geven.  

Wie iets meer wil weten over de tekst of de melodie van een lied of over de 

makers ervan, kan die informatie vinden op www.liedboekcompendium.nl. 

Over bijna alle liederen is daar – soms zeer uitvoerige – achtergrond-

informatie opgenomen en vaak is daar ook een link naar een geluidsopname 

ervan aan toegevoegd. De informatie is nog niet volledig. Er wordt voort-

durend aan uitbreiding gewerkt. De website is erg gebruikersvriendelijk. Je 

kunt je er uren mee vermaken. 

 

Jan Breimer 
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Startzondag 18 september 2022 
Aan Tafel!  

 
Op zondag 18 september willen we het seizoen feestelijk aftrappen met een 

leuke startzondag voor jong en oud. 
 

9.30   Feestelijke viering 
11.00   Koffie, thee, limonade en wat lekkers 
11.30 In groepjes bereiden we kleine gerechten 

(tapas) voor, die we later opeten (ook 
voor de kinderen hebben we wat leuks 
geregeld) 

12.30  Samen Aan Tafel! 
 

We ronden af om uiterlijk 14.00 uur. Iedereen is welkom! 
Wil je een partner, vriend of vriendin meenemen? Hartstikke leuk! 

 
Doe je ook mee met het programma na de koffie/thee?  

Geef je dan wel even op zodat we met de inkopen weten op hoeveel mensen 
we kunnen rekenen. 

 
Dit kun je doen t/m 16 september via mail: muriel.seinen@gmail.com  

of bij Muriël zelf. 
Geef aan met hoeveel mensen en of er nog dieetwensen zijn. 

 
NB: Aan iedereen die meedoet, willen we vragen om een eigen bord, bestek 

en bakje (voor het toetje) mee te nemen. 
 

Tot dan!! 
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Wel en wee 
in de afgelopen periode 

 

De bloemen uit de kerkdiensten werden als groet en ondersteuning 
gebracht naar 
 12 juni hr. W. Knossen Hoxma 30 
 19 juni mw. R. Hiemstra Sjonnema 5 
 26 juni mw. M. Hage en hr. M. van den Reek De Boeijer 27 
 3 juli hr./mw. E. en A. Brinkman De Boarch 21 
 10 juli mw. A. Vos Sjonnema 1 
 17 juli mw. A. Breeuwsma Gruttostraat 10 
 23 juli mw. K. Fokkema De Boldert 21 
 30 juli Schippersdienst (in de doopsgezinde kerk) 
 7 augustus hr. B. Abels De Boech 9 
 14 augustus mw. A. Knossen Friesmastate 
 21 augustus hr./mw. A. en B. Westra De Waring 8 
 28 augustus hr./mw. T. en A. de Jong Miniawier 5 
 4 september mw. J. Leistra Stationsweg 10 
 
Giften 
In de afgelopen periode mochten wij diverse giften ontvangen voor onze 
‘bloemenpot’, waarvoor onze hartelijke dank!  
Nu er steeds minder contant geld in omloop is, zijn zulke giften van harte 
welkom. Hiermee kunnen we weer vele gemeenteleden blij maken en 
ondersteunen. 
 
Verjaardagen (70+) 
 16 juni mw. B. van der Meulen-Postma De Skou 10 
 16 juni hr. B. Greijdanus Súdfinne 22 
 21 juni mw. A.H. Inberg Friesmastrjitte 11 
 24 juni mw. S. Mein-Porte De Vlet 8 
 25 juni hr. J. Beintema Lyts Blijema 33 
 29 juni hr. H. Hornstra Moedt It Skûtsje 24 
 1 juli  hr. D.J. Dijkstra Oostergoostraat 5 
 2 juli mw. A. Noordstra-de Ruiter Gjaltema 16 
 8 juli mw.  J. Jansma-Sikkes Dekamastrjitte 42, Jirnsum 
 19 juli hr. K. Visser Mr. P.J. Troelstrawei 1 
 11 augustus hr. J. Zetzema Yn ’e Lijte 120 
 14 augustus hr. J. Verbeek Sjonnema 16 
 18 augustus hr. P.S. Feenstra Oostergoostraat 48 
 20 augustus mw. A. Wartena-Swierstra Leechlân 1000 
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Overleden 
Op 15 juni overleed mevr. S. Nieuwhof-Dijkstra, 91 jaar. 
Op 29 juni overleed mevr. J. Westra-Zwerver, 78 jaar. 
Op 8 juli overleed de heer J.L van Vlijmen, 90 jaar. 
Op 31 augustus overleed de heer Th.H. de Jong, 73 jaar.  
Op 3 september overleed de heer J. Fokkema, 93 jaar. 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en troost toe.  
 
Huwelijksjubilea 
Klaas en Jellie Busstra-de Jong, Prinses Margrietstraat 5 waren op 
10 augustus 55 jaar getrouwd.  
Hendrik en Jantje Kielstra-Zandstra Prinses Beatrixweg 23 waren op 
7 september 50 jaar getrouwd. 
Namens de gemeente alsnog van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor de 
toekomst. 

 
Ingekomen 
hr. H. Veenstra, De Swanneblom 4, uit Enschede 
hr. W.R. bij de Weg, De Skeakels 26, uit Leeuwarden 
Hartelijk welkom. 
 
Verhuisd 
mw. A.A. bij de Weg, van De Skeakels 26 naar Paviljoenstraat 54, Grou 
hr. W.R. Krul, van Wijde Steeg 30 naar Seinpolle 51, Grou 
hr. K.A. de Groot, van Singel 30 naar Warten 
 
Samenstelling Henny Reitsma 
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In memoriam 
 

Jan Lambertus van Vlijmen 

14 januari 1932 – 8 juli 2022 

 

Op 8 juli overleed Jan van Vlijmen. Hij was al geruime tijd ziek door Alzheimer. 

Op 14 juli namen we afscheid van hem in een dankdienst voor zijn leven. Wij 

lazen daarin de tekst van 1 Korintiërs 13, over geloof en hoop en liefde, en de 

grootste daarvan is de liefde. Liefde heeft Jan gekend en gegeven. In het 

huwelijk met zijn vrouw Wil, bij zijn familie, de neefjes en nichtjes die Wil en 

Jan opvingen in vakanties en uitjes, en in de contacten met zijn vrienden en 

gemeenteleden. Na woonplaatsen in onder andere Roermond en Arnhem 

streken Wil en Jan in Grou neer. Hier in het dorp zal hij ook worden herinnerd 

aan de sigaartjes die hij altijd rookte. Wij danken Jan voor wat hij voor ons 

betekend heeft met zijn rust en zijn humor, met zijn zorgzaamheid en 

gezelligheid en wat hij heeft gedaan voor onze gemeente. Aansluitend aan de 

viering heeft de familie in besloten kring afscheid van Jan genomen in het 

crematorium, waar het lied Veilig in Jezus’ armen klonk.  

 

Hanna Westra-Zwerver 

6 augustus 1943 – 29 juni 2022 

 

Op 29 juni overleed Hanna Westra-Zwerver, belijdend lid van onze gemeente. 

Ze woonde sinds juli 2019 in Friesmastate, waar de ziekte Parkinson haar 

steeds meer in zijn greep kreeg. De overgang naar het verzorgingstehuis viel 

haar zwaar. Haar man Willem bezocht haar echter trouw iedere middag. De 

afscheidsbijeenkomst is op 4 juli gehouden in de Sint Piterkerk. Aansluitend 

is Hanna in besloten kring gecremeerd.  

 

Sijbrigje Nieuwhof-Dijkstra 

5 juli 1930 – 15 juni 2022 

 

Op 15 juni overleed Sijbrigje Nieuwhof-Dijkstra. Enkele maanden daarvoor, 

vanaf februari 2022, was zij in Friesmastate komen wonen. Daar bezocht zij 

ook de diensten. Het geloof was haar heel dierbaar. In de dienst waarin haar 

overlijden werd aangekondigd speelde de organist “Beveel gerust Uw wegen”, 

op verzoek van haar naaste familie. Sijbrigje is in haar vroegere woonplaats 

Sexbierum begraven.  
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Thijs Harm de Jong 

27 januari 1949 – 31 augustus 2022 

 

Op 31 augustus overleed Thijs Harm de Jong na een lang ziek zijn in de 

leeftijd van 73 jaar. Thijs was een geliefd gemeentelid. Hij heeft veel voor de 

gemeente betekend in het Samen- op-Wegproces, was voorzitter van de 

kerkenraad en hield ook jarenlang de ledenadministratie bij. We verliezen in 

hem een doener met een groot hart. In de afscheidsviering lazen we uit de 

eerste brief aan de gemeente van Korinthe: Een lichaam is een eenheid, die uit 

vele delen bestaat, en ondanks hun veelheid vormen al die delen één lichaam. 

Zo is het ook met het lichaam van Christus (1 Kor. 12, vers 12). Zo zit God in 

elk mens, zei Thijs in een van de laatste gesprekken. Na de viering heeft de 

familie in besloten kring Thijs naar het crematorium begeleid. Op de 

rouwkaart stond: Wy hearre dyn namme, yn ús hert, yn ús ferhalen, yn de 

stilte.  

Wij danken Thijs voor wat hij voor ons betekend heeft. 

 

Wij wensen de families en naasten veel sterkte toe en Gods steun in de 

komende tijd. 

 

 

 

 

  



15 

Interview 

 

met Anne Kieft  
 

Hoe kwam u in aanraking met onze gemeente? 

In juli 2021 ben ik hier komen wonen, samen met mijn man, Wijnand. Door 

de inschrijving in gemeente Leeuwarden kregen we na een week al de 

contactpersoon voor onze wijk aan de deur met een informatiepakket. 

Natuurlijk hebben we dit meteen ingevuld en zijn we al snel de zondagse 

diensten gaan bezoeken. Vóór onze verhuizing had ik al eens de website van 

de Sint-Pitergemeente bezocht en was ik onder de indruk van de wijze 

waarop de gemeente zich presenteerde. 

 

Wat is uw favoriete bijbelverhaal? 

Er zijn zoveel mooie verhalen, maar ook verhalen die ik liever oversla of die 

ik niet meer vind passen in deze tijd.  Zeker als het gaat over oorlog en 

geweld en de behandeling van 

vrouwen in de Bijbel. Ik heb niet echt 

een favoriet verhaal, geloof ik.  

 

Wat is uw favoriete lied?  

Alweer zo’n moeilijke vraag. We 

hebben een prachtig liedboek met 

zoveel mooie liederen en gedichten. 

Ik houd heel erg van de liederen uit 

Taizé, zoals ‘Bless the Lord, my soul’  

en ‘Laudate omnes gentes’. Het lied 

‘Abba, Vader, U alleen’, ook uit het 

liedboek, vind ik zo mooi en 

emotioneert me iedere keer weer.   

 

Wie heeft u geïnspireerd in de manier 

waarop u uw geloof beleeft? 

Heel veel lieve mensen die ik in mijn 

leven heb ontmoet, hebben mij 

geïnspireerd. Vanaf het moment dat 

ik belijdenis heb gedaan toen ik 22 

jaar was. Het waren vooral de 



16 

verschillende predikanten die ik heb meegemaakt en oudere mensen om me 

heen van wie ik veel geleerd heb. In hen zag ik hoe ze puur geloofden en dit 

in praktijk brachten. Nog steeds probeer ik dit zelf ook na te leven. 

 

Wat spreekt u aan in onze gemeente? 

Een gemeente bestaat uit leden, oftewel mensen. Vanaf het begin dat we hier 

kwamen, straalden de mensen openheid uit. Onze gemeente is levend, kijkt 

naar de toekomst en staat open voor nieuwe ideeën. Het is fijn om erbij te 

mogen horen. 

 

Wat mist u of zou u graag anders willen? 

Er worden prachtige bloemstukken en boeketten gemaakt in onze kerk.  Wat 

zou het fijn zijn als die bij hoogtijdagen, zoals advent, kerst en Pasen, nog 

meer de liturgie aanvulden om de betekenis beter tot uiting te laten komen. 

Aan het einde van de dienst spreken we met elkaar het Onze Vader uit. 

Persoonlijk houd ik niet zo van deze nieuwe versie en voel ik me beter bij de 

oude. Gelukkig draait alles niet om mij en is de Kerk in beweging. En dat is 

maar goed ook! 

 

Aan wie geeft u de pen door? 

Ik geef de pen door aan Jan van der Kuip. 

 

 

 

 

 

  

 

Abba, Heit, ik bin fan Jo 

Abba Heit, ik bin fan Jo, 

bern fan Jo, myn Hear. 

Jou dat ik mei siel en sin 

my nei Jo ta kear. 

Set myn hert yn fjoer en flam, 

kom en haw my leaf. 

Abba Heit, ik bin fan Jo, 

bern fan Jo, myn Hear. 

 
tekst en meldij David Bilbrough 

oersetting Cor Waringa 

Lieteboek nû. 886 
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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. Soms binne Sara en Simon 

derby as Jezus minsken better makket. Of se harkje nei de ferhalen dy’t oer 

Jezus ferteld wurde.  

Hjoed sitte Sara en Simon mei heit en mem ûnder oan ’e berch te wachtsjen. 

Fuort by harren sitte learlingen fan Jezus. Der komme mear minsken by, 

sadat de groep hieltyd noch grutter wurdt. Dat kin ek hast net oars, want 

wêr’t learlingen fan Jezus binne, is Jezus meastal ek.  

 

Lok en wee  

Lukas 6,17-26  

 

“Sjoch, dêr komt Jezus oan”, rôp Sara.  

Heit en mem sprongen oerein. Se hiene de hiele moarn al yn it gers sitten te 

wachtsjen. Einlings wie it safier dat Jezus fan de berch ôfrinnen kaam.  

De minken dy’t earst rêstich sieten te wachtsjen, begûnen om te rinnen. Der 

wiene in soad siken by.  

Ik wol Jezus’ hân efkes fêsthâlde”, sei in frou.  

“En ik wol allinne mar efkes syn mantel oanreitsje”, sei immen dy’t 

gebrekkich rûn. Heit pakte Simon by it skouder en frege: “Hearsto wat se 

wolle, Simon?”  

Simon antwurde: “Ja, dy sike minsken hoopje dat se dan better wurde.”  

Heit knikte en sei: “Jezus strielet de krêft fan God út. De minsken witte dat se 

dêr better fan wurde.”  

Doe’t Jezus by harren kaam, frege Er de minsken om sitten te gean.  

It waard daliks stil doe’t Jezus sei: “Do, jonge dêr!”  

Hy wiisde nei in jonge dy’t wat efterôf yn ’t skaad fan in beam siet.  

De jonge seach ferheard op en sei: “Bedoele Jo my soms!” Jezus knikte en sei:  



18 

“Ja, do!  

Do bist earm,  

mar do bist wol gelokkich.  

Ik kies foar dy!”  

De jonge stie mei de mûle fol tosken. Wat moast er dêrop sizze?  

Mar dat hoegde ek net, want Jezus seach al wer in oare kant út.  

Tsjin in famke dat tige wyt om ’e holle wie, sei er:  

“Do hast honger, is ’t net sa?  

It famke knikte.  

En Jezus sei:  

“Ik kies foar dy.  

Do silst genôch te iten krije!”  

Tsjin in frou dy’t de triennen yn ’e eagen hie, sei Er:  

“Do bist gelokkich,  

want Ik kies foar dy.  

Do silst laitsje!”  

En tsjin oaren sei Jezus:  

“Der binne minsken dy’t jim útlaitsje of útskelle,  

omdat jim foar My keazen ha.  

Gelokkich binne jim,  

want Ik kies foar jim!  

Jim kinne bliid wêze en dûnsje.  

God sil jim beleanje, mar...”  

Jezus wachte efkes... En begûn op in oare toan:  

“Mar o wee do, do bist no ryk...  

O wee do, do hast no mear as genôch te iten...  

O wee do, do lakest no...  

O wee jim, no’t elkenien leaf en aardich tsjin jim docht ...”  

 

Sara gie ticht tsjin mem oan sitten en flústere: “Wêrom seit Jezus dat no? It 

wie krekt sa moai allegear. En no is Jezus lulk op ús.”  

“Ik begryp der neat fan”, blaasde Simon. “Lok foar de minsken dy’t honger ha 

en o wee foar.... ”  

“Sa is it mar krekt, Simon!”, sei heit. “Jezus seit: o wee, as wy de minsken dy’t 

honger ha gjin iten jouwe.” 

Mei tastimming oernommen  

fan http://www.foekjefleurfink.nl/verhalen.php  
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Licht, 

ik ben 

jouw 

kijkend 

kind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

tekst Huub Oosterhuis, Liedboek nr. 601 

beeld Nienke Zwart  
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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. 
 

18 september – Kerk in Actie - Syrië 

Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten 

en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks 

alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt haar bij het 

herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en 

gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en 

burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk – het hart van de 

christelijke gemeenschap – betekent immers herstel van de hele samenleving 

en hoop voor de toekomst. Uw bijdrage is van harte welkom om dit 

hulpprogramma te ondersteunen. 

 

25 september – Vredesweek – Kerk in Actie - Colombia 

Afgelopen week was het Vredesweek. Daarom collecteren we voor een 

vredesproject in Colombia. Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd 

door een gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten 

tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel 

gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende 

kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen 

vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in 

voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bijbelverhalen is 

hierbij een belangrijke inspiratiebron. 

 

2 oktober – Protestantse Kerk - Kerk en Israël (Israëlzondag) 

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk 

onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse 

wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en 

christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we 

predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk 

Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de inter-

nationale christelijke gemeenschap. We bevelen deze collecte daarom van 

harte bij u aan.   
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9 oktober – Protestantse Kerk - Missionair Werk (pioniersplekken) 

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent 

niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met 

nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij 

wat mensen bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 pioniers-

plekken vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke 

geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie gedeeld 

wordt op een manier waar mensen zich in herkennen. Uw bijdrage is van 

harte welkom om dit missionair werk te ondersteunen. 

 

16 oktober – Kerk in Actie - Zending (Indonesië - Wereldvoedseldag) 

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks 

kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen 

om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen 

worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van 

landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van 

tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het 

project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi. Uw 

bijdrage is van harte welkom om dit zendingswerk te ondersteunen. 

 

23 oktober – Stichting Voedselbank Leeuwarden (pba) 

De Voedselbank Leeuwarden biedt aan 450 huishoudens ondersteuning 

door voedselpakketten gratis te verstrekken aan de allerarmsten in 

Leeuwarden en directe omgeving. Helaas zijn er de laatste jaren steeds meer 

mensen gedwongen om gebruik te maken van deze noodvoorziening. Uw 

bijdrage wordt voor het grootse deel gebruikt voor het verstrekken van 

voedselpakketten. Daarnaast wordt het gebruikt voor verduurzaming van 

het pand en de noodzakelijke aanpassing voor de voedselveiligheid. Uw 

bijdrage is van harte welkom. 

 

30 oktober – Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting 

Lichtpunt 

Lichtpunt in Kollumerzwaag vangt mensen op die tussen wal en schip zijn 

geraakt, geen onderdak hebben en daardoor voor kortere of langere tijd 

opvang en begeleiding nodig hebben. Naast opvang is er de Ontmoeting van 

Lichtpunt. Voor mensen die in een sociaal isolement zijn geraakt worden 

verschillende activiteiten georganiseerd. Door de brand in december 2017 

heeft Lichtpunt extra kosten en uitgaven voor de inrichting van 20 nieuwe 

appartementen. Uw steun is voor al deze activiteiten daarom zeer welkom.  
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6 november – Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Pakistan, Dankdag) 
Afgelopen week, op 2 november, was het dankdag voor gewas en arbeid. 
Daarom staat vandaag de collecte in het teken van werelddiaconaat in 
Pakistan. Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze boeren als 
dagloner. Elke dag moeten ze opnieuw werk zien te vinden. Ze verdienen te 
weinig om hun familie te onderhouden. Kerk in Actie helpt hen met een 
training en startkapitaal om een onderneming te starten in bijvoorbeeld de 
verkoop van groenten of melk, of in het repareren van fietsen of mobiele 
telefoons. Boeren die wel een stukje land hebben, krijgen begeleiding om hun 
opbrengst te verbeteren en hun inkomen te verhogen. Uw bijdrage is van 
harte welkom om dit zendingswerk te ondersteunen. 

13 november – Kerk in Actie - Zending (Zambia) 
In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De 
theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt 
kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als 
theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit uitgezonden. De 
predikanten die zij, samen met hun Zambiaanse collega’s, opleiden leveren 
een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de opleiding is ook 
aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouwvraag-
stukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering. 
Uw bijdrage is van harte welkom om dit zendingswerk te ondersteunen. 

20 november – Stichting Nabestaan na Zelfdoding Friesland (pba) 
De Stichting organiseert diverse vormen van lotgenotencontacten in 
Friesland. Zij draagt bij aan deskundigheidsbevordering van (semi)profes-
sionele hulpverleners en vrijwilligers die nabestaanden bijstaan vanuit het 
perspectief van de betrokkenen zelf. Met haar activiteiten wil de Stichting 
een bijdrage leveren in het doorbreken van het stilzwijgen rond zelfdoding. 
De Stichting verspreidt nieuwsbrieven, organiseert regelmatig contactbijeen-
komsten voor nabestaanden en geeft voorlichting aan scholen en begrafenis-
ondernemers. Uw bijdrage wordt gebruikt om dit alles mogelijk te maken. 

27 november – Kerk in Actie - Zending (Golfstaten)  
In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange 
werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor 
hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen 
graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het 
Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in storytelling: een 
vertelmethode waarbij bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De 
eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven 
van de arbeidsmigranten. De Bijbel geeft moed en kracht. Uw bijdrage is van 
harte welkom om dit zendingswerk te ondersteunen. 
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Adressen 

Predikant / pastoraal contact predikant@sintpiterkerk.nl 
ds. Marije Hage; werkdagen: ma-middag, di, do, za, zo 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 65 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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