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Kerkdiensten 
 

Ochtenddiensten in de Sint-Piterkerk 
 
  = Elke zondag is er gezamenlijk koffiedrinken na de dienst 
 

 
Zondag 26 februari, 9.30 uur  

1e van de veertig dagen (paars)  

ds. H. le Cointre, Leeuwarden 

organist Mea Stelma-Falkena 

 

Zondag 5 maart, 9.30 uur  

2e van de veertig dagen (paars) 

ds. M. Hage 

organist Carl Visser 

 

Zondag 12 maart, 9.30 uur 

3e van de veertig dagen (paars) 

ds. J.H. van der Mark, Wolvega 

organist Carl Visser 

 

Zondag 19 maart, 9.30 uur 

4e van de veertig dagen (paars) 

ds. M. Hage 

organist Carl Visser 

 

Zondag 26 maart, 19.00 uur 

5e van de veertig dagen (paars) 

ds. P. Hulshof, Jubbega 

organist Carl Visser 

  

Zondag 2 april, 10.00 uur 

6e van de veertig dagen (paars) 

Palmpasen ds. M. Hage  

organist Carl Visser 

 

Donderdag 6 april, 19.30 uur  

Witte Donderdag (wit)  

Heilig Avondmaal ds. M. Hage 

organist Carl Visser 

organist Carl Visser 

Vrijdag 7 april, 19.30 uur  

Goede Vrijdag (rood) 

ds. J. Overeem, Stiens   

organist Carl Visser 

  

Zaterdag 8 april, 21.30 uur 

Stille Zaterdag (wit) 

ds. J. Goorhuis, Smalle Ee 

organist Carl Visser 

 

Zondag 9 april, 9.30 uur 

1e van Pasen (wit)  

ds. M. Hage 

organist Carl Visser 

 

Avonddiensten in Friesmastate, 19.30 uur 

5 maart:  dienst met de Doopsgezinde Gemeente 

19 maart:  dienst met de Protestantse Gemeente 

2 april:  dienst met de Rooms-Katholieke Parochie 

 

Mienskipsmiddei  

27 maart, 15.00-17.00 uur 
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Van de kerkenraad 

 
De kerkenraad heeft de afgelopen periode veelvuldig de financiën op de agenda 

gehad. Afgezien van de energiecrisis die de kerkelijke financiën stevig raakt, 

blijven de opbrengsten uit onze gemeente nog steeds achter. Dit vraagt van ons 

om creatief na te denken over mogelijkheden om gemeente in ons dorp te 

kunnen blijven.  

 

Onze gemeenteavond in november stond in het teken van de energiecrisis en de 

impact hiervan. Een belangrijke boodschap die we meekregen is het verkennen 

van de samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente in Grou. Geluiden gingen 

ook op om niet enkel om de crisis de samenwerking op te zoeken, maar dat 

tevens in breder perspectief te doen.  

 

Tevens zijn we in gesprek met de gemeente Reduzum-Idaerd. Deze gemeente is 

vanaf januari vacant en is bestuurlijk te klein om nog langere tijd zelfstandig 

door te kunnen gaan. Met verschillende gemeenten worden verkennende 

gesprekken gevoerd over mogelijkheden tot fusie of andere samenwerking. Wij 

hebben aangegeven dat wij hier graag over doorpraten, omdat ook wij naar de 

toekomst moeten blijven kijken voor voortbestaan.  

 

We hebben een prachtige doopdienst mee mogen maken. Veel gemeenteleden 

hebben hier een bijdrage aan geleverd. Ik noem specifiek de prachtige 

‘dåbskluden’, die onze koster Tjitske van Lievenoogen samen met haar moeder 

voor de doopouders had gemaakt.  

  
Doopdienst 4 december familie Sunil 

Foto Fokelien van der Meulen 

Dåbskluden 

Foto Tjitske van Lievenoogen 
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Dan ook nog de Kerstwandeling die door de inzet van veel gemeenteleden en 

Grousters een groot succes is geworden. Met een opname van Serious Request 

van radio 3FM hebben we ook nog de landelijke pers gehaald. Ruim vijfhonderd 

mensen hebben op een laagdrempelige manier het Kerstverhaal mogen beleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen periode heeft ook in het teken gestaan van onze kinderen en 

jongeren. We hebben de afgelopen jaren veel kinderen/jongeren zien 

vertrekken uit onze kerk/gemeente. Het initiatief is opgepakt om voorlopig 

weer iedere zondag kinderkerk te organiseren. Veel gemeenteleden hebben hun 

vinger opgestoken en zodoende krijgt dit weer invulling. Nog niet iedere zondag 

zijn er kinderen, maar we moeten bouwen aan het herstel en dit de tijd geven. 

Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in de jongeren. Prachtige initiatieven zoals 

een kampvuuravond, kniepertjes bakken en een pizza/bowlen avond.  

 

Daarnaast zet onze gemeente zich in om hen die dat nodig hebben te 

ondersteunen. Acties rondom voedselpakketten, het energiezuinig maken van 

woningen en noem maar op worden vanuit onze gemeente ondersteund. 

Hartverwarmend al deze inzet.  

 

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  

 
Foto Pieter Koehoorn 
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Van de predikant 
 
Lieve mensen, 
 
Wat een mooie kersttijd hebben we gehad. Zo 
fijn om na twee jaar corona weer samen met 
elkaar te kunnen vieren. Voor mij als nieuwe 
predikant was het leuk om mee te maken wat er 
hier allemaal wordt georganiseerd in en 
rondom de Sint-Piterkerk. Ik heb genoten van 
de Sing in, van de kerstvieringen en natuurlijk 
van de prachtige kerstwandeling! Ook een 
hartelijke dank voor alle mooie kerstkaarten die 
wij mochten ontvangen.  
 
Nu wordt het langzaam lente en beginnen we 
aan de veertigdagentijd richting Pasen. Ik zie er naar uit om dit met u mee te 
maken. Ook in deze tijd is er van alles te beleven. Er komt weer een mooie 
mienskipsmiddei, er is bijbels koken en Lectio Divina. Er zijn een paar prachtige 
vieringen in voorbereiding. Vanaf 26 februari elke zondag, het hele jaar door, zal 
er gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten.  
 
Het jeugdwerk begint steeds wat meer vorm te krijgen. Elke zondag is er in 
ieder geval kinderkerk, er is een kliederkerkviering in de maak (waarover in het 
volgende nummer van Tsjerkelûden meer) en voor de tieners staan ook de 
komende tijd een aantal leuke activiteiten op de agenda. Afgelopen januari 
bakten we kniepertjes! U kunt een verslag daarover lezen op pagina 8. 
 
Tot slot, sinds kort hangt er in onze vitrine bij de ingang van de kerktuin een 
mooie welkomstboodschap (zie pagina 11). Misschien is het ook wel een vraag 
aan onze gemeente: hoe maken we van onze gemeenschap (nog meer) een plek 
waar mensen zich welkom voelen? Wat is daarvoor nodig? Wanneer voel je je 
eigenlijk ergens welkom? En hoe zit dat eigenlijk met u: voelt u zich welkom? 
Laten we het daarover hebben met elkaar.  
 
Warme groet,  
 
ds. Marije Hage 
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Veertigdagentijd en Pasen 
 
De veertigdagentijd, of ook wel vastentijd, is de periode die begint op 
Aswoensdag als voorbereiding op het Paasfeest. Hoewel er zesenveertig dagen 
verlopen tussen Aswoensdag en Pasen, wordt er (van oudsher) niet gevast op 
de zes zondagen, waardoor de duur van de vastentijd op veertig dagen uitkomt.  
 
Het vasten kan overigens op verschillende manieren! Geen snoepgoed 
bijvoorbeeld, of een paar weken geen alcohol. De laatste jaren ook steeds meer: 
een paar weken geen vlees. Of: even geen (of minder) social media, waardoor er 
meer tijd is voor andere dingen. Een boek, een goed gesprek, meer naar buiten. 
Misschien heeft u zelf ook wel ideeën over iets even niet of juist wel meer doen? 
 
Het 'even anders doen' vormt een nieuwe kijk. Het is dus ook een periode met 
nieuwe inzichten, die iets ten goede kunnen veranderen. “Verander je mee?” zal 
ook het thema zijn van een serie filmpjes die wordt gemaakt in de 
veertigdagentijd. Daarin gaan we op zoek naar persoonlijke en 
maatschappelijke verhalen over verandering. De filmpjes komen op de website, 
de Facebookpagina en het YouTubekanaal van de kerk.  
 
Bijzondere weken dus, richting Pasen. Er worden prachtige vieringen 
voorbereid, die getuigen van de diepte van het verhaal. Het hele leven 
verwikkeld in de thema's van lijden, vriendschap, verraad, én door de dood 
heen het leven. Een hele reis naar het licht van Pasen toe. In deze weken zal er 
ook elke zondag kinderkerk zijn. Wees uitgenodigd! 
 

Wijdekerk 
 
Als kerk kun je je aanmelden op de website van Wijdekerk. Onze gemeente staat 
er nu ook bij op deze kaart, omdat wij het belangrijk vinden een open en 
inclusieve gemeente te zijn! 
 
Stichting Wijdekerk “is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+-
persoon of nauw betrokken bij LHBT+-mensen. Hierbij staat LHBT+ voor lesbisch, 
homoseksueel, biseksueel, transgender en + voor een andere genderidentiteit of 
een andere seksuele gerichtheid (tussen gelijkwaardige personen). Wij vinden dat 
iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk. We hebben onze 
ervaringen en krachten gebundeld en delen die op deze site. We willen dit doen 
vanuit de liefde van Jezus Christus. Samen zijn Wijdekerk”, aldus de website. 
 
LHBT+-mensen kunnen op de kaart van Nederland die op de website staat een 
plaatsnaam of gemeente opzoeken om te weten te komen of deze kerk welkom 
en veilig is voor hen. U kunt de kaart en meer informatie over Wijdekerk vinden 
op https://www.wijdekerk.nl. 
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Verslag kniepertjes bakken 
 
Op zondag 15 januari gingen we samen 
met de tieners kniepertjes bakken in het 
lokaal. De mooie flyer was door Naud de 
Haan gemaakt. Esther en Pieter Koehoorn 
hadden alles fantastisch voorbereid. 
Eerst een lekkere lunch. Daarna waren de 
wafelijzers al snel warm! Van het deeg, dat 
al door Esther was gemaakt, konden 
bolletjes worden gerold. Deze bolletjes 
gingen in het ijzer en werden dan platte 
kniepertjes. Af en toe mislukte er natuurlijk eentje, en dat was wel vervelend 

want dan moesten we die zelf opeten…       
 

De sfeer was gezellig en er werd hard gewerkt.  
De kniepertjes gingen in zakjes, met daarbij een 
mooie tekst, naar mensen die wel een opsteker 
konden gebruiken. Ondanks de regen hebben 
Thyrza en Jurre Grit en Tjalling van Raaij nog 
heel veel kunnen rondbrengen. Dank ook aan 
Niels Grit, Gerbrich Twynstra en Hiltje Wijnja 
voor het rollen en bakken! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Foto’s 1, 2 en 4: Marije Hage; 3: Hiltje Wijnja 
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In memoriam 
 

Berend Abels  

*22 mei 1929 – †21 december 2022 

Op woensdag 21 december overleed Berend Abels. Voor sommigen was hij 

beter bekend als “dokter Abels”. Hij woonde met zijn vrouw, die in 2018 

overleed, jaren aan De Boech, maar verbleef sinds kort in een hospice in 

Heerenveen. Hij is 93 jaar geworden. We verliezen in hem een erudiet mens.  

Tijdens de afscheidsviering werd een gedeelte uit Genesis 32: 24-30 gelezen, 

waarin Jakob met de engel vecht en vervolgens bij het ochtendgloren wordt 

gezegend. Zo mocht ook Berend Abels zich gezegend weten als een kind van 

God.  

 

Jelmer Hoekstra  

*03 juni 1941 – †26 december 2022 

Op 26 december overleed Jelmer Hoekstra. Hij werd 81 jaar. Geboren in Garyp 

kwam hij in zijn jeugd in Grou terecht, in een boerderij in het Leechlân, waar hij 

later ook met Wytske ging wonen en boeren. Samen kregen ze vijf kinderen. Een 

aantal jaar geleden werd zijn wereld kleiner, door de Parkinson. Totdat het niet 

meer ging. In de afscheidsviering in de Sint-Piterkerk klonk psalm 8 en het 

verhaal van de storm op het meer. De natuur en het varen, zijn lieve familie om 

hem heen, alles kwam zo bij elkaar.  

Na de viering hebben we Jelmer in besloten kring begraven op de 

natuurbegraafplaats in Nieuwehorne. 

 

Klaasje de Kroon-Zwier  

*24 maart 1936 – †19 januari 2023 

Op 19 januari is overleden in de leeftijd van 86 jaar Klaasje de Kroon-Zwier. Zij 

woonde de afgelopen jaren in de Carel van Roordastate. De laatste weken ging 

het plotseling slechter, en bleek Klaasje ongeneeslijk ziek. Zij stierf in het 

hospice in Wolvega. Klaasje kwam uit Wirdum, waar ook haar man Kees 

begraven ligt. Zij had een groot hart voor anderen. Over haar naderende einde 

zei zij: “Het is goed zo.”  

De dankdienst voor haar leven vond plaats in de Sint-Martinuskerk in Wirdum, 

waarna we Klaasje naar haar laatste rustplaats hebben gebracht. 

 

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

tijd.  
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Lectio Divina in de veertigdagentijd 

Lijkt het u/jou mooi om wat bewuster naar Pasen toe te leven? 
In de veertigdagentijd zijn er zes 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 er op uit 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 veertigdagentijd 
kan dit een mooie manier van bezinnen zijn.  

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:  28 februari, 6, 14, 20, 28 maart, 4 april  

(NB: de 6e en 20ste maart zijn maandagen, i.p.v. dinsdagen!) 
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! 
 
 
 

Koffiedrinken na de viering 
 
Vanaf 26 februari is er voortaan elke zondag de gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade! 
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Uitnodiging 

voor bijbels koken in de veertigdagentijd 

 

Lijkt het je leuk om samen te koken en te eten? Dan is dit iets voor jou! Een 

nieuwe activiteit in onze gemeente. Onbekend is meestal onbemind, maar laten 

we het met elkaar proberen!   

 

Passend in de veertigdagentijd en afhankelijk van het aantal deelnemers, 

worden gerechten uitgezocht die verbonden zijn met de Bijbel. Ieder krijgt een 

gerecht of een deel van een gerecht om dit thuis voor te bereiden. Het is beslist 

niet ingewikkeld. Met elkaar maken we de gerechten af tot een compleet menu. 

De maaltijd wordt verder aangekleed met een gebed, een verhaal of een lied en 

er is ruimte voor persoonlijke inbreng en gesprek. 

 

Wanneer: donderdag 16 maart a.s. 

Waar: catechisatielokaal 

Tijd: ca. 18.00 uur tot 20.30 uur 

Aanmelden: uiterlijk 25 februari 

 

Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen.  

 

Voor meer informatie en opgave:  

Anne Kieft, telefoon: 06 4860 7545 / e-mail: annekieft@xs4all.nl 
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Huispaaskaars 2023 

In onze tijd hebben wij steeds meer behoefte om een kaarsje of een lichtje te  
branden. Ook dit jaar is het weer mogelijk om een huispaaskaars te bestellen.  
Dat kan door een mail of app te sturen naar Klaas Stelma (k.stelma@upcmail.nl 
of 06 2267 0863). 
U kunt tot en met 5 maart bestellen. 
 
Er zijn kaarsen te bestellen met een hoogte van 
25, 30, 40 en 60 cm.  
Ze zijn leverbaar in de uitvoeringen  
“Ark van Noach” (A), “Agnes Dei” (B), “Vrede” (C), 
“Vredesduif” (D) en “Chi-Rho-kruis” (E).  
 
Model A is een combinatie van opdruk met 
wasreliëf en niet in een hoogte van 25 cm.  
De prijzen zijn resp. € 40,–, € 50,– en € 80,– 
Alle andere uitvoeringen zijn in wasreliëf.  
De prijzen (model B, C, D en E) zijn resp.:  € 25,–, 
€ 32,–, € 40,– en € 70,–. 
 
U kunt ook kandelaars bestellen. Voor voorbeelden en prijzen zie de afbeelding 
hieronder. Wilt u een gelegenheidskaars met eigen tekst bestellen, dan kunt u 
ook contact met Klaas opnemen. 
 
De diaconie 

 
 
       
 
 
 
  

 

 

 

 

 

     A        B       C         D       E 
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Achter de schermen van de kerkrentmeesters 

De kerkrentmeesters van onze kerk prijzen zich gelukkig dat er altijd een 

groep vrijwilligers klaar staat voor allerhande onderhouds- en 

bouwklussen. Een appje en er vormt zich altijd wel een ploegje dat komt 

helpen. Kerkrentmeester Eelke Pander vertelt. 

Als kerkganger merk je het amper op, 

maar alle verlichting binnen en buiten de 

kerk is vervangen. Uiteraard met als doel 

om energie te besparen. De 

buitenverlichting ging terug van 2000 

watt naar 400 watt. Armaturen en 

lampen werden vervangen. Dat gebeurde 

ook met de 25 lampen binnen. Van 300 

watt per stuk gingen ze terug naar 17 

watt. Dat was wel even een uitdaging zo 

hoog in het kerkgewelf. Een hoogwerker 

huren bleek 1400 euro te kosten. De 

kerkrentmeesters wegen altijd af 

waaraan en hoe ze het geld besteden. 

Zo’n hoogwerker was wel wat te gortig. 

Gelukkig konden ze het met iemand van 

de Monumentenwacht oplossen, want 

het installatiebedrijf bedankte voor de 

eer om op deze hoogte aan het werk te 

gaan. 

Tegelijk met de verlichting werd de 

elektrische installatie en 

brandbeveiliging aangepast. Er kwam een nieuwe aardlekschakelaar, de twee 

verouderde cv-ketels zijn vervangen door één nieuwe met veel hoger 

rendement. 

De kerkrentmeesters moeten er altijd rekening mee houden dat zowel kerk als 

catechisatielokaal een monument zijn. Het is verplicht vijfjaarlijks een 

inspectierapport op te laten stellen. Op basis daarvan wordt een 

onderhoudsplan opgesteld. Voor de kosten die daaraan verbonden zijn, kan 

voor de helft subsidie worden verkregen. Ook al is de kerk een rijksmonument, 

de kerkrentmeesters vinden dat het wel functioneel moet blijven. De kerk moet 

geen museum worden, maar een bruikbaar gebouw voor onze gemeente. 
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Soms komen onverwachte zaken voorbij. Zo werd boven het plafond van de 

kerk, waar je kunt lopen, ontdekt dat er isolatiedekens lagen over de 

balkenconstructie heen. Het bedekken van oude balken is verboden vanwege 

vocht dat zich op kan hopen. De ploeg moest aan de slag om de dekens te 

verwijderen. 

Iedereen heeft waarschijnlijk wel gezien dat de kostersbank verbouwd is. 

Allemaal om live-uitzendingen van onze kerkdiensten mogelijk te maken. De 

ene vaste camera en twee bewegende camera’s vallen misschien minder op, 

maar ook die zijn geïnstalleerd. Sindsdien staat er een vaste ploeg van zes 

personen klaar, die eens in de zes weken camera’s en beeldscherm bedienen. En 

zo genieten mensen uit bijvoorbeeld woonzorgcentrum Leppehiem in Akkrum 

op zondag live mee van onze diensten. Begrafenissen kunnen live uitgezonden 

worden of opgenomen worden om later terug te kijken. Een bijeenkomst die 

UVV Grou organiseerde in de kerk, was op beeldscherm te volgen in Friesma 

State. 

Ver- en nieuwbouwplannen voor het catechisatielokaal zijn geschrapt. Niet 

alleen omdat de materiaalkosten in de bouw gestegen zijn, maar ook vanwege 

de mogelijke komst van een multifunctioneel centrum in Grou waaraan de kerk 

mee zou kunnen doen. Dan is een eigen multifunctioneel gebouw niet meer 

nodig. Toch moest het lokaal van buiten geschilderd worden, is het dunne glas 

vervangen en is er een nieuwe schuur in de tuin gekomen. De oude hing zo 

scheef dat het hokje bijna omviel. Een deel van de schuur is beschikbaar voor de 

kerk, een ander deel voor de koster. Omdat het catechisatielokaal nog wel 

echoot en toe is aan renovatie, wordt hier nog wel een plan voor opgesteld. 

Doordat de verbouw niet doorging moest de erfafscheiding met de buren weer 

hersteld worden. Ook daar stond weer een ploegje van onze kerkmensen voor 

klaar. 

Na harde wind zijn ze noodgedwongen ook actief. Dan willen er nog weleens 

leien van het kerkdak vallen omdat daar een enorme zuigkracht op komt te 

staan. De grote klus met de kerktoren, die nu van binnen weer helemaal 

zichtbaar is en een moderne toiletaccommodatie heeft gekregen, is in dit 

kerkblad al eens belicht, maar kostte uiteraard ook de nodige vrijwilligersuren.  

We noemen geen namen vanwege het risico iemand te vergeten, maar deze 

ploeg staat samen met de koster en haar partner altijd klaar om praktische 

zaken op te lossen. Als er nog mensen zijn die mee willen denken over het 

energievraagstuk, dan zijn die van harte welkom. 

Maria Del Grosso  
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Wel en wee 
in de afgelopen periode 

 
De bloemen uit de kerkdiensten werden als groet en ondersteuning 
gebracht naar 
 20 november mw. R. Schat De Fûke 60 
 27 november mw. T. Faber De Blei 1 
 4 december fam. Sunil (doopouders) De Tuorrebout 7 
 11 december hr. P. Dykstra De Boeier 17 
 18 december mw. B. van der Meulen De Skou 10 
 25 december mw. G. Smit De Swanneblom 7 
 8 januari hr./mw. G. en B. van der Sluis Prinses Irenestraat 1 
 15 januari mw. T. Jellema Leppehiem, Akkrum 
 22 januari mw. N. Nauta FriesmaState  
 29 januari mw. A. Breeuwsma Gruttostraat 1 
 5 februari hr. E. Brinkman De Boarch 21 
 12 februari hr. D.J. Dijkstra Oostergoostraat 5 
 
Bedankt! 
Blij verrast zijn we nu we deze afgelopen periode weer extra giften mochten 
ontvangen voor de bloemenpot. Hiervoor onze hartelijke dank. 
 
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. 
 
 
 
 
 
Verjaardagen (75+) 
27 november hr. K. Wapstra Leppedyk 37 0105, Akkrum 
  7 december mw. S. Castelein-Wijngaarden Oostergoostraat 152 
 14 december hr. L.D. Hania Oostergoostraat 51 A 
 17 december mw. C. Postma Parkstraat 52 
 20 december hr. J. Hoeksma De Vlet 56 1 
 21 december mw. A. ten Cate-Terwee It Roer 13 
 28 december mw. D. de Boer-Hoekstra Leppedyk 37 0107, Akkrum 
 30 december mw. P.C. Nauta-Schotanus Oostergoostraat 62c 
 31 december hr. K. Busstra Prinses Margrietstraat 5 
 6 januari mw. T.A. Jellema-Rinzema Leppedyk 37 0307, Akkrum 
 9 januari mw. G. Smit-van Os De Swanneblom 7 
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 11 januari hr. E. Meijer De Karper 12 
 17 januari mw. A. Haaisma-Wierstra De Boldert 17 
 22 januari hr. P. Dijkstra De Boeijer 17 
 25 januari mw. R. Fortuin-Hiemstra Gruttostraat 29 
 28 januari hr. G. van der Sluis Prinses Irenestraat 1 
 6 februari hr. J. Postma De Waring 19 
 7 februari mw. K.A. Greijdanus-Kuik Súdfinne 22 
 12 februari mw. W. van der Wal Prinses Beatrixweg 7 
 13 februari mw. J.R. Hogeboom-Rusch De Middelline 8 
 14 februari mw. T. Dijkstra-van der Wal Oostergoostraat 5 
 16 februari mw. R. Schat De Fûke 60 
 20 februari mw. R. Hilberink-Tigelaar De Middelline 6 

 22 februari mw. J. Wiersma-Koopmans Súdfinne 5 
 
Overleden 
 21 december de heer B. Abels, 93 jaar 
 26 december de heer J. Hoekstra, 81 jaar 
 28 december de heer P. Terpstra, 75 jaar 
 19 januari mevrouw K. de Kroon-Zwier, 86 jaar 
 22 januari mevrouw J.D. Knossen, 93 jaar 

We wensen de nabestaanden veel sterkte toe 
 
Huwelijksjubilea 

23 december hr./mw. L. en R. Hiemstra  Sjonnema 5  40 jaar 
27 december hr./mw. G. en B. van der Sluis  Pr. Irenestraat 1 50 jaar 

Nog een late felicitatie namens de gemeente, en alle goeds voor de toekomst. 
 
Nieuw ingekomen 
familie Pietersma, De Skeakels 5, 9001 NM Grou, uit Leusden  
mw. T.M. Craane, Gruttostraat 33, 9001 ES Grou, uit Emmeloord  

Hartelijk welkom in onze gemeente Grou-Jirnsum. 
 
Verhuisd 
mw. S.A. Dotinga-Huizinga van Yn ’e Lijte 41 naar Leeuwarden 
mw. I.C. Kramer van Rijksweg 127, Jirnsum naar Harlingen 
mw. W. van Vlijmen-Markerink van Gruttostraat 29 naar Driehuis (NH) 
hr. J.T. Zijlstra van Yn ’e Lijte 80 naar Leeuwarden 
mw. N.H. van Kammen van Paviljoenstraat 15 naar Roden 
hr. en mw. H. en W. Hornstra Moedt van It Skûtsje 24 naar Akkrum 
mw. A.G. Bruinsma van Fonterbuorren 11, Jirnsum naar Elsloo  
 
Samenstelling Henny Reitsma  
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Interview 

 

met Esther Albersen-Koehoorn 

 

Hoe kwam u in aanraking met onze gemeente? 

We zijn in december 2021 in Grou komen wonen. Pieter en ik zijn altijd gewend 

om naar een PKN-gemeente te gaan, dus besloten we dat ook in Grou te doen. 

 
 

Wat is uw favoriete bijbelverhaal? 

Het verhaal van Ester vind ik mooi, omdat er zoveel kracht uit spreekt. Ze moet 

bang zijn geweest, maar toch heeft ze de moed gehad om voor haar volk te 

pleiten bij de koning.  

 

Wat is uw favoriete lied? 

Oceans van Hillsong. Muzikaal is het mooi omdat het heel klein begint, heel 

groots wordt en uiteindelijk ook weer klein eindigt. De tekst geeft veel steun, 

God is altijd bij je, juist ook wanneer je het moeilijk hebt: 

Your grace abounds in deepest waters 

Your sovereign hand will be my guide 

Where feet may fail and fear surrounds me 

You've never failed and You won't start now 



19 

 

Wie heeft u geïnspireerd in de manier waarop u uw geloof beleeft? 

Geloof is altijd in beweging en in ontwikkeling. In mijn jeugd hebben mijn 

ouders mij het meest geïnspireerd. Toen ik begin twintig was, heb ik jaren in de 

voorbereidingsgroep gezeten die jeugddiensten organiseerde. Andere jongeren 

in de groep hebben me toen ook geïnspireerd, omdat we het wekelijks over het 

geloof hadden in verschillende thema’s. Dan hoor je ook van hun hoe die hun 

geloof beleven. Pieter en ik zijn bijna drie jaar geleden getrouwd en lezen 

sindsdien ook in een huwelijksdagboek, waarbij ook verschillende thema’s van 

het geloof aan bod komen, waar we het vervolgens ook met elkaar over hebben. 

Ik denk dat als de baby geboren is, er weer nieuwe dingen op het geloofspad 

komen en er weer andere mensen zijn die inspiratie bieden. 

 

Wat spreekt u aan in onze gemeente? 

Het is een heel hartelijke gemeente, de eerste keer dat we in kerk waren, 

werden we meteen aangesproken, waardoor we ons meteen welkom voelden. 

Ook met het denken om andere gemeenteleden is te merken dat het een warme 

gemeente is. 

 

Wat mist u of zou u graag anders willen? 

Jeugd! Nu zetten Pieter en ik onze schouders eronder (samen met onder andere 

Marije Hage, Naud de Haan en Anne bij de Wei) om het jeugdwerk weer op 

poten te zetten. Tot de zomer hebben we al een aantal superleuke activiteiten 

op de planning staan (zie onder) en na de zomer willen we structurele 

jeugdavonden houden. We kunnen alleen wel wat handjes erbij gebruiken. Als 

je het leuk lijkt om op een manier te helpen of betrokken te zijn: schiet Marije 

Hage, Pieter (Pieter_koehoorn@hotmail.com.) of mij aan! 

 

Aan wie geeft u de pen door? 

Ik geef de pen door aan Jettie Wijnja. 

 

 

 

  

De volgende jeugdactiviteiten zijn in voorbereiding: 

17 maart:  dinerdate en rocksolid 

16 april:  running diner  

14 mei:  suppen en rock solid 

9 juni:  kaatsclinic of volleybal 
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Tekst in beeld 
      

 

Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven 

Galaten 6:8  
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Van de diaconie 

Collecterooster 

 
26 februari – Zambia - maatjes voor gezinnen zonder ouders (zending 
Kerk in Actie) 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met 
kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor 
deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. Maar als die ook 
overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia 
stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes 
worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen. 

5 maart – 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie (Palestina - Samen 
bijbellezen opent deuren) 
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: 
minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het 
werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten 
ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden 
krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen 
leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de 
samenleving en zoeken naar oplossingen.  
 
12 maart – 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie (Omzien naar gevangenen) 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of 
langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig 
naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex)gevangenen, tbs-patiënten en hun 
familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt 
diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners 
en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans 
bieden in de maatschappij. 
 
19 maart – 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Ontdekken in Kliederkerk) 
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in 
het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van 
kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van 
bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en 
kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De 
Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen 
groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. 
 
26 maart – Werelddiaconaat Kerk in actie (Bangladesh - Kansen creëren 
voor jongeren) 
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer 
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doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er 
bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden 
daarvoor jongeren uit India aangetrokken.  
Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar 
werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast 
training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen 
starten. 

2 april – The Action - Stichting Solidair Friesland (prov. bijdr.advies) 
In de Goede Week volgen veel jongeren het bekende evenement The Passion. 
Veel jongeren maken d.m.v. eigentijds muziektheater kennis met het levens- en 
lijdensverhaal van Jezus, en daarmee ook enigszins met het christelijk geloof. 
Met The Action ervaren jongeren de link van The Passion naar het persoonlijk 
en maatschappelijk lijden van kwetsbare groepen om hen heen. En van daaruit 
naar organisaties die zich inzetten voor kwetsbare groepen. En eigenlijk leggen 
de jongeren daarmee ook de link naar zichzelf. Uw bijdrage gaat naar het 
doorontwikkelen van The Action naar meer plaatsen en scholen in Fryslân. De 
PKN en Solidair Friesland maken dit samen mogelijk. 
 
6 april – Witte Donderdag - Wilde ganzen 
Met jouw donatie steun je kleinschalige projecten in arme gebieden. Deze 
projecten zijn opgezet door lokale mensen en hun gemeenschap, samen met 
bevlogen Nederlanders. Wilde Ganzen helpt het kennis, ervaring en financiële 
steun. Dat leidt tot een directe, blijvende verbetering. Daar help je met iedere 
gift aan mee! 
 
8 april – Stille Zaterdag - Amnesty International 
Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld 
omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. 
Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf, na een 
oneerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. Met 
jouw bijdrage kunnen we meer onderzoek doen, meer acties voeren en meer 
mensen redden. 
 
9 april – Stichting Help mij Leven (Robert Smits, Brazilë) 
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. 
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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 (niet op woensdag) 

Cantor-organist tel. 06 2072 2027 
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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