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Kerkdiensten 
 

Ochtenddiensten in de Sint-Piterkerk 
 
  = gezamenlijk koffiedrinken na de dienst 

 
 
Zondag 27 november, 9.30 uur  

1e van de advent (paars)  

ds. A. Wiebenga, Sneek 

organist Carl Visser 

 

Zondag 4 december, 9.30 uur  

2e van de advent (paars) / doopdienst 

ds. M. Hage 

organist Carl Visser 

 

Zondag 11 december, 9.30 uur 

3e van de advent (paars) 

ds. D. Posthuma, Burgum 

organist Carl Visser 

 

Zondag 18 december, 9.30 uur 

4e van de advent (paars) 

ds. M. Hage 

organist Mea Stelma-Falkena 

 

Zondag 18 december, 19.00 uur 

Top2000-viering (zie blz. 12) 

ds. G. Rinsma 

Muziek Rockband Grace  

 

Zaterdag 24 december, 22.00 uur 

Kerstnacht (wit) 

ds. C. Akkerboom, Harlingen 

Muziek Brassband Apollo  

 

Zondag 25 december, 10.00 uur 

Kerstmorgen (wit) 

ds. M. Hage 

Organist Carl Visser, m.m.v. cantorij 

 

Zaterdag 31 december  

Oudjaar (wit) 

Geen dienst 

organist Carl Visser 

 

Zondag 1 januari  

1e na Kerstmis (wit) 

Geen dienst  

  

 

Zondag 8 januari, 9.30 uur 

1e van epifanie (groen)/Driekoningen 

ds. M. Hage 

organist Carl Visser 

 

Zondag 15 januari, 9.30 uur 

2e van epifanie (groen)  

ds. P.J. van den Briel, Oudeschoot 

organist Carl Visser 

 

Zondag 22 januari, 9.30 uur 

3e van epifanie (groen)  

ds. M. Jans, Joure 

organist Carl Visser 
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Zondag 29 januari 9.30 uur 

4e van epifanie (groen) / avondmaal  

ds. M. Hage 

organist Carl Visser 

 

Zondag 5 februari, 9.30 uur 

5e van epifanie (groen)  

ds. C. Corporaal, Bolsward 

organist Carl Visser 

Zondag 12 februari, 9.30 uur 

6e van epifanie (groen)  

ds. S. Leene, Sneek 

organist Carl Visser 

 

Zondag 19 februari, 9.30 uur 

7e van epifanie (groen)  

Sint-Piterzondag 

ds. M. Hage 

organist Carl Visser 

 

 

Avonddiensten in Friesmastate, 19.30 uur 

27 november:  dienst met de Rooms Katholieke Parochie 

18 december:  dienst met de Protestantse Gemeente 

8 januari: dienst met de Doopsgezinde Gemeente 

22 januari: dienst met de Protestantse Gemeente 

5 februari: dienst met de Rooms Katholieke Parochie 

19 februari: dienst met de Protestantse Gemeente 

 

 

Mienskipsmiddei  

12 december, 15.00-17.00 uur 

Voor 75-plussers wordt op maandag 12 december een mienskipsmiddei 

gehouden. Die begint in de Sint-Piterkerk met een korte viering met daarin 

een paar liederen, muziek, een korte bijbellezing met een enkele gedachte 

daarbij en een gebed.  

Vervolgens is er in het catechisatielokaal een gezellig samenzijn met koffie of 

thee en iets lekkers en later nog een hapje en een drankje. 

Met het oog op de voorbereiding is aanmelding wel nodig. Dat kan tot 

uiterlijk vrijdag 9 december bij:  

Elske van Dijk, telefoon 62 42 99 

Ruurke Schat, telefoon 62 26 19 

Jeltsje Wiersma, telefoon 62 21 28. 

Wie gehaald en thuisgebracht wil worden, kan dat ook opgeven. 
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Van de kerkenraad 

 
In september hebben we weer een aantal mooie diensten met elkaar gevierd. 

Natuurlijk de startzondag waarin we samen ‘aan tafel’ gingen. Voor jong en 

oud een succes met zoveel gezelligheid.  
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Iedereen kreeg een opdracht om een gerecht voor te bereiden en 

ondertussen vonden er mooie gesprekken plaats aan de hand van een aantal 

vragen.  

 

Ook met bloemenzondag heeft onze kleine 

gemeente weer laten zien hoe we naar elkaar 

omzien. Vele bossen bloemen zijn door 

gemeenteleden in het weekend bezorgd bij 

mensen die dat extra steuntje in de rug zo goed 

kunnen gebruiken.  

Hartverwarmend hoeveel gemeenteleden hier de 

schouders onder hebben gezet en 

hartverwarmend ook de berichten van mensen 

die een bosje kregen.  

 

Vrijwilligersdag 

Vanuit de kerkenraad is ook stilgestaan bij al 

die vrijwilligers die onze gemeente levendig 

maken. We kunnen niet zonder hen. De 

eenlingen, de gestructureerde groepen, de 

formele geledingen, de mensen die in de 

gaten springen en nog zoveel meer. Op 

zaterdag 24 september hebben we een 

gezellige middag en avond georganiseerd. Er 

bleken die dag nóg een aantal Grouster 

uitjes gepland te staan waardoor ook een 

grote groep vrijwilligers helaas niet 

aanwezig kon zijn. Tijdens deze middag en 

avond hebben we stil gestaan bij wat er 

allemaal gebeurt in onze gemeente. Iedereen 

mocht dit op een eigen (ludieke) wijze 

presenteren. Daarna was het tijd om gezellig 

bij de te praten en een hapje te eten. 

 

Schalen vol licht 

We hebben deze periode stil gestaan bij het verdriet binnen onze gemeente. 

Naast een digitale schaal vol licht voor de familie Bij de Weg hebben we ook 

twee fysieke schalen vol licht gedeeld met Reinie Hiemstra en Corrie 

Gosman. Een teken van hoop en een lichtpuntje in het donker.  
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Lichtjesavond 

Op Allerzielen hebben we een prachtige lichtjesavond gehouden in de Sint-

Piterkerk. Voor iedereen die iemand mist was het een avond om stil te staan 

bij het verlies en een kaarsje te branden als teken van herinnering en hoop.  

 

Vooruitblik 

Er is ook meer aandacht voor onze jongeren; in november vindt een 

kampvuuravond plaats. Voorbereidingen worden getroffen voor een mooie 

kerstwandeling door het dorp. En dan staan we alweer bijna aan het einde 

van 2022. 

 

Er vindt van alles plaats in onze gemeente, maar als u een idee heeft, 

inspiratie of een vraag, laat het dan vooral weten.  

 

Namens de kerkenraad, 

Marieke Meinderts 

_____ 
 

Kerk open in de zomer 

Hoewel de zomer al weer een tijdje voorbij is en we nu ‘eindelijk’ in de 

koudere periode van het jaar belanden, genieten wij als rondleiders in de 

Sint-Piterkerk nog regelmatig van de mooie zaterdagmiddagen die we in juli, 

augustus en de eerste helft van september in de kerk hebben beleefd.  

Voor het eerst sinds een aantal jaren hadden we ten eerste weer een normaal 

jaar (gewoon binnenlopen zonder restricties) en ten tweede elke keer twee 

dames achter de verkooptafel en vier mannen en vrouwen die de gasten 

mooie verhalen konden vertellen over onze uit de 12e eeuw daterende kerk. 

Wij zijn erg blij dat er dit jaar elf personen bereid waren om 2 of 3 keer op 

zaterdagmiddag in de kerk te zijn. Een van hen vond dit niet genoeg bij hem 

passen, maar de anderen zien er nu al naar uit om volgend jaar weer onze 

gasten te ontvangen. Ondergetekende is ook erg blij met deze aanvulling en 

namens de acht rondleiders en verkoopdames die al jaren elk jaar actief zijn 

bedanken we Alexandra, Bouwe, Carina, Ieteke, Jan, Klaas V, Klaas W, Mari, 

Nienke, Nuha en Sanny voor hun enthousiasme en de gezellige sfeer die we 

met elkaar hadden.  

Dit jaar was de Sint-Piter in de Tsjerkepaadperiode elf zaterdagmiddagen 

open. We mochten gemiddeld 115 personen (van 66 tot 205) verwelkomen.  

 

Namens de rondleiders, Klaas Stelma  
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Lichtjesavond 2022 
 

Op woensdag 2 november stonden een 

sfeervol verlichte Sint-Piterkerk en -tuin weer 

klaar om gasten te ontvangen voor de 

lichtjesavond ter gelegenheid van Allerzielen. 

Het voorzag duidelijk in een behoefte om op 

deze avond de gelegenheid te krijgen geliefde 

gestorvenen te herdenken. Sommigen waren 

tot tranen toe geroerd op het moment dat ze 

een kaarsje aan mochten steken en een steen 

neer mochten leggen met de naam of namen 

van overledenen.  

 

De organisatoren hadden veel werk verricht 

om ervoor te zorgen dat alles op de avond zelf respectvol zou verlopen. 

Dinsdagavond was er al een ploeg in de weer om alle potjes met lichtjes van 

de zolder te halen van de kosterswoning. Er konden zelfs al heel veel potjes 

klaar worden gezet, zodat de woensdagploeg, die een uur voor de 

samenkomst begon, nog maar enkele potjes hoefde te plaatsen en natuurlijk 

nog wel alles aan moest steken.  

 

Bij binnenkomst kreeg iedereen een 

steen(tje) mee. In de banken lagen stiften 

waarmee men de naam van een geliefde op 

de steen kon schrijven. Wie dat wilde kon 

de steen leggen bij het kaarsje dat werd 

aangestoken. Na afloop mocht een ieder 

zijn steen mee naar huis nemen en werd 

een kaart uitgedeeld met een prachtig 

gedicht van Margreet Jansen.  

 

De hele avond was een mooi samenspel van zang van Anne Marije Methorst, 

waar je kippenvel van kreeg, van gedichten, teksten en muziek. Zonder 

aankondigingen tussendoor. Het maakte het mogelijk steeds dat moment van 

gedenken vast te houden en hopelijk troost te bieden voor wie dat deze 

avond zocht. 

 

Maria Del Grosso  



9 

Van de predikant 
 

Wat is het fijn om de gemeente steeds meer 

te leren kennen. Gezichten worden 

vertrouwd, verbindingen worden gelegd, en 

mooie stappen naar de toekomst worden 

uitgezet. 

 

Een van de meest ontroerende momenten 

van de afgelopen weken vond ik het 

gezamenlijk avondmaal vieren. Elkaar te 

zien als gemeenschap, samen in de kring te 

staan, brood en wijn te ontvangen, zorgen te 

delen, en samen te dromen.  

 

Ook de komende maanden staan er allerlei mooie dingen op de agenda. Een 

prachtig concert in de Sint Piterkerk. Een doopdienst op tweede advent. Een 

mooie mienskipsmiddei, lectio divina avonden, een kerstwandeling, een 

top2000 viering, allerlei mooie advents- en kerstvieringen, bijbels koken, en 

natuurlijk, straks, in het nieuwe jaar ook weer het Sint-Piterfeest. 

 

Het is mooi om te zien dat het allemaal weer wat begint te borrelen en 

bruisen. Als nieuwe predikant ben ik nu al trots op wat er allemaal is. Dit 

eerste jaar vormt een mooie gelegenheid om alles een keer mee te maken en 

goed te kijken en te luisteren. Ik zie er naar uit om van daaruit samen verder 

te bouwen! 

 

De komende weken, naast alle bijzondere en mooie initiatieven die op de 

agenda staan, zal ik dus ook gestaag door blijven gaan met kennismakings-

bezoekjes. Ik gebruik daarvoor een vrij willekeurige lijst, dus mocht u het fijn 

vinden om binnen korte(re) termijn een kennismakingsbezoekje te 

ontvangen, laat dat vooral weten.  

 

Warme groet,  

ds. Marije Hage   
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Advent 
 

Advent komt van het latijnse woord adventus, wat ‘komst’ betekent. Het zijn 

vier weken, waarin we toeleven naar kerst.  

 

Dat doen we dit jaar met bijzondere verhalen. Het evangelie van Matteüs 

begint met een overzicht van de afstamming van Jezus. Een aantal namen 

van vrouwen worden genoemd. Zij staan centraal in de adventsweken. Dat 

zijn: Batseba, Ruth, Rachab, en Tamar. En, met kerst, natuurlijk Maria.  

 

De kleur van de adventsweken is paars. Een kleur van inkeer, van wat meer 

naar binnen kijken, van verwachting misschien ook wel. Van hopen en 

voorzichtig dromen. Elke week steken we daarbij een extra kaars aan. Het 

licht wordt steeds sterker. De liturgische kleur met kerst is wit! 

 

Het is ook een mooie tijd om aan onszelf te vragen of wij nog durven te 

dromen? Juist in de dagen van december, als de nachten lang zijn. Durven wij 

midden in het donker op zoek te gaan naar het licht? Durven wij nog ergens 

op te hopen? 

 

Kliederkerk!  
Help jij mee organiseren? 

 

Kliederkerk is een hele leuke en laagdrempelige 

manier om samen met kinderen én 

(groot)ouders bezig te zijn met bijbelverhalen. 

 

Bij Kliederkerk is iedereen welkom, ook mensen 

die niet meer naar de kerk gaan. Het is ook niet 

op de ‘gewone’ kerktijd, maar meestal ergens in 

de middag of laat in de ochtend. Kliederkerk 

duurt ongeveer twee uur en bestaat uit een paar 

elementen: een verhaal, samen ontdekken (creatieve verwerking) en samen 

eten. 

 

Op donderdagavond 1 december vanaf 20.00 uur komen we voor het eerst 

voor overleg bij elkaar. Vindt jij/u het leuk om mee te helpen?  

Geef je naam door via predikant@sintpiterkerk.nl of via 06-2608 9964 als je 

mee wilt helpen. (Alle leeftijden die mee willen organiseren welkom!)  

mailto:predikant@sintpiterkerk.nl
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Lectio divina in advent 
 

Lijkt het u/jou mooi om wat bewuster naar kerst toe te leven? 

In de adventstijd zijn er vier avonden waarop er met lectio divina kan 

worden meegedaan. 

 

Lectio divina betekent letterlijk: goddelijke (divina) lezing (lectio). Je kunt 

het ook geestelijk lezen noemen. Of: bijbellezen met je hart. Het is al een heel 

oude methode, ontstaan in kloosters.  

 

Lectio divina gaat niet zozeer om 

veel weten van de bijbel of al een 

duidelijke mening hebben, maar 

meer om ontmoeting. Met jezelf. 

Met de woorden. Met God. Het is 

een leeswijze die eropuit is om 

geraakt te worden op een dieper 

niveau. Lectio divina gaat om 

groeien in liefde, niet in kennis. 

Het lezen en tot je laten spreken 

van de woorden gaat in verschillende stappen, die op de avonden zelf zullen 

worden uitgelegd. Zeker in de adventstijd kan dit een mooie manier zijn van 

bezinning. 

Je hoeft er overigens niet iets voor te kunnen en je hoeft ook niet bekend te 

zijn met de verhalen! 

De avonden zijn los van elkaar te volgen, maar de hele serie is het mooist. We 

volgen de teksten die op het leesrooster staan. 

 

Wanneer: 29 november, 6 december, 13 december, 19 december (NB: de 

laatste avond is een maandag, i.p.v. een dinsdag!) 

Hoe laat: 19.30 – 20.30 uur 

Waar: consistoriekamer (Bij veel aanmelding wijken we uit naar het lokaal.) 

Aanmelden: via predikant@sintpiterkerk.nl of 06-2608 9964 (ds. Marije 

Hage)  

 

Meld je uiterlijk de dag van tevoren aan, zodat we weten hoeveel stoelen 

nodig zijn! 

  

mailto:predikant@sintpiterkerk.nl


12 

  
m.m.v. 

ds. Gerard Rinsma 

Rockband Grace 

 

Zondag 18 december 2022, 19.00 uur 

Sint-Piterkerk, Grou 

Thema: Vergeving 

 

Wat is het geheim van het succes van de Top 2000?  

Is het die combinatie van nostalgie, herinneringen, het ‘weet-je-nog-

welgevoel’, gecombineerd met de mooiste muziek die ooit gemaakt 

is? Op zondag 18 december willen wij u meenemen op een reis door 

de tijd met mooiste liedjes ooit gemaakt. 
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Aan tafel 
 
‘Aan tafel’ is het jaarthema van de Protestantse Kerk.  
In de kerk vieren we de maaltijd van de Heer, maar het is ook fijn om samen 
te eten. Samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, 
maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar eet en in gesprek bent, ga je 
elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. 
 
Op dinsdag 24 januari 2023 willen we met elkaar gaan koken en eten. 
Bijbels koken wel te verstaan. Met recepten die terug gaan in de tijd van de 
Bijbel. Wat at Abraham? Wat at een boer in de tijd van Jozef of Jezus? Laat je 
verrassen door een variatie aan ingrediënten.  
 

 
 
We maken een driegangenmenu met verschillende gerechten per gang. De 
recepten variëren van heel makkelijk tot ‘je moet het recept stap voor stap 
goed volgen’. Als je deelneemt, krijg je een gerecht of een onderdeel van een 
gerecht dat je zelf moet voorbereiden. De maaltijd wordt verder aangekleed 
met een gebed, een verhaal of een lied. 
 
Groepsgrootte: maximaal 12 personen 
 
Lijkt het je nu al leuk om aan deze maaltijd deel te nemen, meld je dan aan bij 
Anne Kieft, Volmaweg 13 in Grou, telefoon 06 4860 7545 of via 
annekieft@xs4all.nl. 

  

mailto:annekieft@xs4all.nl
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Wel en wee 
in de afgelopen periode 

 

De bloemen uit de kerkdiensten werden als groet en ondersteuning 

gebracht naar 

 11 september Carl Visser Oldemarkt 

 18 september Bloemenzondag  (zie foto hieronder) 

 25 september mw. B. van der Sluis Pr. Irenestraat 1 

 2 oktober mw. A. Vos Sjonnema 1 

 9 oktober hr. B. Abels De Boech 9 

 16 oktober mw. W. van Vlijmen Friesmastate 

 23 oktober mw. A. Kronemeijer Zevenhuizen 12 

 27 oktober fam. Bij de Weg De Skeakels 26 

 6 november hr. K. Wapstra Leppehiem, Akkrum 

 13 november fam. van der Zweep De Koffe 17 

 

Als warme groet en ondersteuning 

zijn ter gelegenheid van de 

Bloemenzondag veel dorpsgenoten 

in Grou en Jirnsum verrast met een 

bos zonnebloemen. 

 

 

Bloemenschaaltjes 

Elke 2e zondag van de maand staan 

de bloemenschaaltjes achter in de 

hal bij de uitgang. Van de opbrengst 

daarvan betalen we wekelijks het 

zondagse boeket dat na de dienst 

bij een gemeentelid wordt gebracht 

dat wel een ondersteuning kan 

gebruiken. 

 

Bedankt! 

We werden de afgelopen weken een paar keer verrast door een envelop met 

inhoud voor onze bloemenpot. Nu we in de kerk ook gebruik maken van 

digitaal collecteren heeft lang niet iedereen meer contanten op zak en is dit 

een fijne manier om de bloemenpot te vullen.  
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Verjaardagen (75+) 

 9 september hr. S. Postma De Pluut 14 

23 september mw. C. Gosman-de Jong J. Nieuwenhuisstraat 6e 

25 september hr. P.J. Haisma Parallelstraat 18 

 3 oktober mw. H. Buma De Tichtset 1 

 4 oktober mw. A. Vos-Talsma Sjonnema 1 

 7 oktober mw. W. Hornstra Moedt  It Skûtsje 24 

 12 oktober hr. R. Koopmans Mr. P.J. Troelstrawei 57 

 27 oktober mw. A. Brinkman-Jongsma De Boarch 21 

 4 november mw. B.A. Westra-van der Heide De Waring 8 

11 november hr. H.J. de Jong Zevenhuizen 12 

23 november mw. T. Postma-Haijtsma Sjonnema 12 

 

Overleden 

 12 oktober  de heer W. Knossen, 76 jaar 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en troost toe voor de komende tijd. 

 

Huwelijk 

mw. Sanne Veneman en hr. Hilbert Siedsma, Kievitstraat 42, zijn op 

18 augustus 2022 getrouwd. 

Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd. 

 

Huwelijksjubilea 

 7 september hr./mw. H. en J. Kielstra  Pr. Beatrixweg 23 50 jaar 

 21 september hr./mw. S. en G. Postma De Pluut 14 50 jaar 

 29 september hr./mw. R. en J. Wolters De Fisker 2 40 jaar 

 21 oktober hr./mw. A. en R. Westerhof Tjallinga 1 45 jaar 

Alsnog van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag en we wensen jullie 

alle goeds en Gods zegen voor de toekomst. 

 

Verhuisd 

mw. W. van Vlijmen-Markerink: van De Tsjotter 25 naar FriesmaState en 

vervolgens naar Driehuis (NH). 

hr. G. Tijpens: van Doorbraak 6 naar De Veenhoop 

hr. M. de Vries: van De Skeakels 1 naar Wageningen 

 

Samenstelling Henny Reitsma 
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Interview 

 

met Jan van der Kuip 

 

Hoe kwam u in aanraking met onze gemeente? 

Door het bezoeken van een 

kerkdienst. Dat was in het voorjaar 

van 2019 en wíj – mijn vrouw 

Sanny en ik – net naar Grou waren 

verhuisd. Ik ben dan wel een Fries, 

een ‘Wâldpyk’ wel te verstaan, 

maar de dertig jaar hiervoor 

woonden we als gezin in 

Amersfoort. Al gauw diende de 

coronapandemie zich aan en kwam 

alles op een heel laag pitje te staan. 

Toen de diensten weer mogelijk 

werden, zijn we de zondagse 

diensten weer gaan bezoeken.  

Zo langzamerhand zijn we al 

aardig ingeburgerd en draaien 

waar mogelijk en gewenst graag 

mee. 

 

Wat is uw favoriete bijbelverhaal? 

Dat zijn er meerdere, maar als ik dan toch moet kiezen is het een gelijkenis 

uit Mattheüs 25, de gelijkenis over de talenten. Deze gelijkenis ligt me na aan 

het hart, omdat ik heb ontdekt dat je heel gelukkig wordt door dingen te 

doen waarin je goed bent, maar ook dingen niet meer te doen waarvoor je 

echt geen talent hebt. In onze Amersfoortse jaren heb ik meerdere koren 

mogen dirigeren, ik heb daar altijd veel plezier aan beleefd en energie van 

gekregen.  

 

Wat is uw favoriete lied? 

Een favoriet heb ik niet echt, want er zijn zoveel mooie liederen. Een lied wat 

me na aan het hart ligt is ‘You are my all in all’, het liefst in de uitvoering van 

de Gaither Vocal Band. 
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Wie heeft u geïnspireerd in de manier waarop u uw geloof beleeft? 

Hier moest ik lang over nadenken, want ook hiervoor heb ik niet iemand 

speciaal op het oog. Het zijn veel mensen geweest. Het waren vaak mensen 

die op mijn pad kwamen.  

Ik heb een pittig jaar achter de rug met een forse hartoperatie en het verlies 

van twee zussen binnen een half jaar. Behalve mijn naasten hebben een paar 

goede vrienden uit de muziekwereld me getroost en bemoedigd. Dit heeft me 

zeker geïnspireerd. 

 

Wat spreekt u aan in onze gemeente? 

De frisheid, openheid, hartelijkheid en de prettige samenwerking bij alle 

initiatieven. 

 

Wat mist u of zou u graag anders willen?  

Ik mis niet echt iets, de gemeente is volop bezig om nieuwe dingen te 

ondernemen met betrekking tot de vieringen en het gemeente zijn. Dat zie ik 

graag zo doorgaan. 

 

Aan wie geeft u de pen door? 

Ik geef de pen door aan Esther Koehoorn. 

 

You are my all in all 

You are my strength when I am weak 

You are the treasure that I seek 

You are my all in all 

Seeking You as a precious jewel 

Lord, to give up I'd be a fool 

You are my all in all 

Jesus, Lamb of God 

Worthy is Your name 

Jesus, Lamb of God 

Worthy is Your name 

Taking my sin, my cross, my shame 

Rising up again I bless Your name 

You are my all in all 

When I fall down You pick me up 

When I am dry You fill my cup 

You are my all in all 

Dennis Jernigan  
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De grote reis 
Verhaal voor jong en oud 

 

 

Is het waar? 

Is het echt waar? 

Gaat het werkelijk zo beginnen? 

‘Nog even’, hoorde ze een zachte stem. 

‘Nog heel even en dan is het zover.’ 

 

Ze wachtte. 

Ze wachtte zoals wachten eigenlijk bedoeld is: wakker tot aan de rand, 

luisterend tot voorbij het hoorbare en bereid verder te gaan dan al het 

voorstelbare. 

En toch duurde het nog lang. 

Misschien wel een hele minuut. Genoeg tijd nog om even te denken.  

Over haar verleden, over haar toekomst, maar vooral over dit moment. 

Dit ene moment waarop ze al zo lang had gewacht. 

 

En toen gebeurde het. 

Ze werd losgelaten. 

Ze viel. 

De donkere nacht tegemoet. 

Nog één keer keek ze omhoog. 

‘Dag moeder! Ik ben gegaan! Het is begonnen!’ 

 

Vol verwachting keek ze naar beneden. 

Daar was nog niets te zien. 

Hoe zal het daar zijn? Wat zal ik zien? Wat zal ik voelen? Waar zal ik 

terechtkomen? 

Weer moest ze nog even wachten. 

Maar dit was een ander wachten. Dit was het wachten terwijl je valt. Of 

zweeft. Of dwarrelt. Dit was het wonderwachten. 

 

  

file:///C:/Users/Breimer/Documents/07%20Tsjerkelûden/sschien%20wel%20een%20hele%20minuut
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Toen zag ze dat ze niet alleen was. 

Miljoenen anderen gingen met haar mee. 

Allemaal met dezelfde opdracht: maak de wereld witter, maak de mensen 

stiller, geef de tijd weer aan zichzelf. 

Laat iedereen zien dat het nog steeds bestaat: de onschuld van het 

onaangeraakte. De volmaaktheid van de verandering. De 

onvervangbaarheid van een moment.  

 

Een windvlaag tilde haar op. 

Boven haar zag ze een zee van wolken. Grijs en gevaarlijk. 

Naast haar zag ze een gordijn van golven. Woest en wit. 

Onder haar zag ze een diepte zonder einde. Zinderend en zwart. 

En toch was ze niet bang. 

Ja heel even misschien. 

Om in het water te vallen. 

Of in het vuur. 

 

Toen zag ze de aarde 

en de aarde zag haar. 

Ze wisten van elkaar. 

 

Daarna zag ze bergen en rivieren. 

Lichten en steden. 

Torens en vliegvelden. 

Wegen en auto’s. 

Een weiland met een paard. 

Heide. 

Een stronk hout. 

Een takje. 

Een poot van een tor. 

 

Hier zou ze blijven liggen. 

En wachten. 

Maar dit wachten  

vond ze het mooiste wachten. 

Want wat is er mooier 
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dan wachten terwijl de wereld witter wordt, 

dan wachten totdat de mensen zijn verstild, 

dan wachten tot de tijd is opgelost? 

 

De volgende dag was ze verdwenen. 

De zon had haar opgehaald. 

Zo’n kus was haar even te veel. 

Ze smolt er helemaal van weg. 

 

Daarna verdampte ze en steeg ze omhoog. 

‘Moeder’, zei ze, helemaal in de wolken. 

‘Moeder, wat was het mooi. 

Heel even was de aarde wit, 

alsof de wereld pas was begonnen. 

Heel even waren de mensen stil, 

alsof het eerste woord nog moest worden verzonnen. 

Heel even was er geen moment van spijt, 

alsof de tijd zichzelf had overwonnen. 

 

Moeder’, zei de sneeuwvlok, 

‘mijn leven is weer voorbij. 

Maar klopt het wat ze zeggen? 

Kwam dat alles van die wereld, van die mensen, van die tijd, 

kwam dat ook  

een heel klein beetje  

door mij?’ 

 
 

 

tekst Theije Twijnstra  

uit Maar eerst zullen we kinderen zijn 

uitg. Voltare 2008 

ISBN 9789080919440 
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Tekst in beeld 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelukkig dat 

het licht bestaat 

en dat het met  

me doet en praat 

en dat ik weet 

dat ik er vandaan 

kom, van dat licht 

of hoe dat heet 
 
 
 

 
 
 
 

 

tekst Hans Andreus – ‘Of hoe dat heet’ 

beeld Nienke Zwart  
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Onderweg en toch thuis 

 
In de Zuiderkerk te Enkhuizen werd ik getroffen door de tekst op een poster. 
We waren op reis, onderweg en toch thuis, in de kerk. 

Nynke de Vries 
 
Hier is een stoel voor wie moe is 

Hier is hoop voor wie verdwaald is 

Hier is liefde voor wie vol wrok is 

Hier is geloof voor wie twijfelt 

 

Hier ben je thuis 

Hier word je verwacht zoals je bent 

 

Want zo dikwijls 

heeft God naar jou gezocht 

Zo dikwijls heeft Hij op jou gewacht 

Uren, dagen, maanden, 

jaren misschien 

 

Sta even stil, bewonder 

de schoonheid van deze kerk 

Adem het verleden van dit huis, 

je eigen nieuwe begin 

 

Sluit even je ogen, word even stil 

Want in de stilte hoor je de echo 

van Gods woord 

 

Ga even zitten, 

hol ook hier jezelf niet voorbij 

Vouw je handen, open je hart, bid 

 

En als je dat niet kan, 

als je niet geloven kan 

omdat je pijn hebt, 

ga dan toch naar je eigen huis 

met de zegen 

‘Vrede en alle goeds’ 
 

Zuiderkerk, Enkhuizen 
Bron: Wikimedia Commons 
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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. 
 

27 november – Collecte 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. 
 
4 december – Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat – vluchtelingen 
uit Syrië 
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in 
de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede 
en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te 
bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom 
ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale 
families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of 
met het opzetten van een eigen bedrijf. Uw bijdrage is van harte welkom om 
dit hulpprogramma te ondersteunen. 
 
11 december – Diaconaat Nederland Kerk in Actie – kinderen in azc’s 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan 
achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan 
in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert 
wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig 
asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst 
zijn instrumenten om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te 
versterken en hun talenten tot bloei te laten komen. Uw bijdrage is van harte 
welkom om dit werk te ondersteunen. 
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18 december – Collecte Jong Protestant - Ontdekken wat Kerst betekent 

Welke overwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn 

deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden 

zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster volgden? Met de 

KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van 

de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van de personages uit het 

kerstverhaal. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en 

ontdekken zo meer over de Bijbel. 

 

24 december (kerstnachtdienst) – Help Mij Leven 

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

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

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

onderdak en aan toekomstperspectief. In 1988 is Help Mij Leven opgericht 

om het welzijnswerk van Robert Smits en de door hem opgerichte 

organisatie REMER in Brazilië te ondersteunen. 

 

25 december – Collecte Kerk in Actie - Kinderen in de knel (Kerst) 

Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. 

Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling… De lijst met problemen 

waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en maakt somber. Kerk in 

Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen 

extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van 

Kerk in Actie. In de loop van 2022 maken we bekend welk kinderproject het 

meest urgent is en ons kerstproject wordt.  

 

8 januari – Stjoer Fryslân (prov. bijdr. advies)  
In de ogen van Stjoer Fryslân heeft elke jongere recht op een maatje. De 
meeste jongeren vinden zelf zo’n maatje, maar sommige hebben daar hulp bij 
nodig. Deze hulp kan Stjoer bieden. Stjoer koppelt sociaal zwakkere of 
eenzame jongeren aan vrijwilligers. Het maatje spreekt regelmatig af met de 
jongere, helpt de jongere zelfredzamer te worden en draagt bij aan een 
gezond sociaal netwerk. Daarnaast motiveert het maatje de jongere om deel 
te nemen aan de samenleving.  
Wij bevelen daarom deze collecte van harte bij u aan. 
 
15 januari – Stichting Aanloophuis Oer de Brêge in Heerenveen (prov. 
bijdr. advies) 
Het Aanloophuis wil tijdelijk hulp bieden in geestelijke en maatschappelijke 
nood in de ruimste zijn van het woord. Het werkgebied omvat Heerenveen 
en wijde omgeving. Grondslag is de Bijbel als Gods woord. Het Aanloophuis 
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is vijf dagdelen per week open voor gasten. Op donderdagavond is er 
gelegenheid tot het deelnemen aan een warme maaltijd. Op zaterdag- en 
zondagmiddag is er een broodmaaltijd. Verder bestaat er voor onze gasten 
de gelegenheid om deel te nemen aan spelletjes, jeu de boule e.d. Er zijn 
altijd twee vrijwilligers aanwezig die een luisterend oor zijn voor onze 
gasten. 
Uw bijdrage is nodig om het werk van het Aanloophuis te kunnen blijven 
uitvoeren, ook nu er een toename is van het aantal gasten, wat uiteraard 
hogere kosten met zich meebrengt. 
 
22 januari – Hospice Smelnehaven te Drachten (prov. bijdr. advies) 
Zorg voor de kwetsbare mens, met name in de laatste levensfase, is een 
diaconale taak bij uitstek. 
In Hospice Smelnehaven en in de thuissituatie worden mensen in de laatste 
terminale levensfase geholpen en begeleid, 24 uur per dag. Het hospice 
streeft ernaar om een ‘thuis’ te zijn voor terminale gasten en hun familie. Een 
groot aantal vrijwilligers zet zich hiervoor in, ondersteund door 
professionele werkers uit de gezondheidszorg.  
Uw bijdrage wordt gebruikt voor gasten die financieel niet in staat zijn een 
bijdrage te doen voor hun opname. Daarnaast wordt het gebruikt voor 
opleidingskosten en cursussen voor (nieuwe) vrijwilligers. 
 
29 januari – SIRKELSLAG: Collecte jeugdwerk PKN (Kerk in Actie) 
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan 
bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen 
jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze 
strijden tegen groepen in andere plaatsen – met wie ze online in verbinding 
staan – om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal 
centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met 
geloofsonderwerpen. 
 
5 februari – Pakistan - Vaktraining voor jongeren (PKN 
Werelddiaconaat) 
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, 
onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De 
organisatie begeleidt de jongeren na de opleiding bij het opzetten en 
uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire 
studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor 
geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: 
ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij 
elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.  
Wij bevelen daarom deze collecte van harte bij u aan. 
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12 februari – Ethiopië - Noodhulp en rampenpreventie (KIA Noodhulp) 
Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door 
langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel 
mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in 
Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, 
grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. 
Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en 
oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, 
zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. 
 
19 februari – Interkerkelijke stichting Aanloophuis Leeuwarden (prov. 
bijdr. advies) 
Het Aanloophuis Leeuwarden staat klaar voor iedereen, die hulp en aandacht 
nodig heeft. Het biedt een veilige plek, met warmte en aandacht voor gasten 
die veelal op straat leven en/of weinig sociale contacten hebben. Het 
Aanloophuis staat voor iedereen open, ongeacht achtergrond, afkomst, status 
en/of levensbeschouwing. Meer dan honderd vrijwilligers en een 
coördinator runnen het Aanloophuis, dat ieder weekend open is. Een groot 
aantal kerken in Leeuwarden maakt dit al sinds 1983 mogelijk.  
Uw bijdrage wordt o.a. gebruikt om de kosten van consumpties betaalbaar te 
houden voor de gasten en hen af en toe een gratis maaltijd te kunnen bieden. 
 
 

 
Aanloophuis Leeuwarden 
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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  
Wijnand Kieft, penningmeester tel. 06 4867 7734 / w.kieft@xs4all.nl 

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  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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