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Morgen 

 

Wat als er een dag geen zon opkomt 

Wat als de zon zich voor ons vermomt 

 

Zal het licht van sterren verschijnen 

Of zal het licht voorgoed verdwijnen 

 

Komt er ooit nog sprankel licht 

Of blijft het donker in het duister gezicht 

 

Wat als de hemel openbreekt 

En de zon ons lichaam steekt 

 

Zijn we dan gestopt met hopen 

Of zijn we de duisternis ontlopen 

 
Julia Bartlema 

 

 

Wijziging/aanvulling Colofon 

 

 

De kopij voor de volgende nummers 

inleveren uiterlijk donderdag 2 februari (nr.2) 

en donderdag 2 maart (nr.3) 

 

 

MEDITATIE DOOR:   

pastor H. Giliam 

 

MEI DE HEARE DY MEI IT LJOCHT FAN SYN ANTLIT BESKINE… 

 

Doe’t ik sa’n puber wie, doe ûntkaam ik der net oan en wurdt fereale.  In leaf mokkeltsje en sa moai. 

Och, sa moai. En se siet by my yn ‘e klas. Stikem dy kant útsjen. Want ja, as se it no ris murk… En op in 

kear  - en dat binne dingen dy’t in mins yn myn belibbing nea ferjit – moetten ús blikken elkoar. En se 

lake en har eagen strielden. Letter kaam ik derachter dat soks net wie omt hja ek fereale wie, alteast net 

op my, mar dat iene momint ljochtte har antlit op rjochting my.  En ik fielde my as nij. It wie in 

ûnderfining, dat ik der ta die. Ik bestie. 

 

Mei de Heare dy mei it ljocht fan syn antlit beskine. Numeri 6: 25. In regel út de prysterlike segen. En no 

tink ik dat der mei dizze útdrukking sokssawat bedoeld wurdt as wat der barde mei de eagenblik fan it 

mokkeltsje út myn jonge jierren. Eagen en in antlit, dy’t dy oansjogge en oan dy fertelle: ik sjoch dy wol. 

Do dochst der ta, do litst my net kâld en ûnferskillich. 

 

Mei dit wurd út de prysterlike segen meie wy dit nije jier yngean. Der wurdt winske dat God nei ús 

sjocht, net allinne, mar dat Er soks docht mei in blik, dy’t ús yn beweging set. In blik dy’t seit: do, do 

dochst der ta. In blik fan goedens en begryp.  

Yn Spreuken stiet soks prachtich ferwurde: Ik wie by God as syn leaflingsbern. Ik wie syn wille dei oan 

dei, wylst ik boarte foar syn antlit. Sa wol God nei ús sjen, nei dy en nei my. 



 

Sa’t it betiden tusken minsken ûnderling gean kin, giet it soms ek tusken God en syn mins. Dan sjoche wy 

fan alles om ús hinne, mar der is gjin kontakt mei ús Hear en Skepper. As je soks no ris besjogge yn it 

ramt fan in relaasje en de derby kommende ferealdheid, dan komt God, tink ik, ek yn ús libben wol mear 

dan ien kear fan de kâlde kermis thús. Hoe fielt it, as jo oan de kant set wurde en ôfwezen? Dan strielt der 

gjin ljocht fan in antlit ôf.  As it yn de bibel giet oer soksoarte fersteurde ferhâldings, dan spilet yn de 

teksten Gods grime in rol. Soks is der ek oan de hân yn psalm 80. Dêr is sprake fan lilkens by God en fan 

ûnmacht en ferlittenheid by it folk. It begjin wie sa moai, sa hoopfol. De psalm seit it prachtich: In 

wynstôk hawwe Jo út Egypte losskuord, folken hawwe Jo ferdreaun om hím te plantsjen. De wynstôk 

krige romte en mocht djip woartel sjitte. Wiid sprate er syn ranken út: fan de see oant de Rivier. 

Heechstwerskynlik is dizze psalm bidden yn de tiid fan de ballingskip. En dan krijt it refrein fan de psalm 

djipe betsjutting: Help ús oerein God. Oare oersettings: kear ús lot, God; Bring ús werom; herstel ús. En 

dan: lit Jo antlit ljochtsje. Ferlos ús. 

Dit is in bea mei in ynlike djipgong. In bea foar it Israel fan doe, mar ek foar it Israel fan no. En yn en 

troch Israel, ek foar tsjerke en wrâld. 

Midden yn hoe it is yn tsjerke en wrâld, yn al ús ferdwaaldheid en iensumens en eangst meie ek wy bidde 

om de segen fan God. God, lit Jo antlit ljochtsje oer ús.  

Okkerjûns lústere ik nei in liet fan The Tangled Trees. It refrein hie as regel: Bring me back to life again. 

Dat is ek wêr’t it yn de segen om draait. Bring me back to life again. Help ús oerein, God. Sjoch ús oan. 

Ferlos ús. 

En as wy sa bidde mei de wurden fan psalm 80: Hy de wynstôk en wy de ranken! Wy meie libje, ek yn it 

jier dat op ús takomt. God wol ús segenje. Syn antlit skynt ús temjitte. En as wy soks echt begripe, dan 

fljocht it fjoer ús op de wangen. Dan sjonge wy mei fers 7 fan psalm 80: Dan wolle wy fan Jo net skiede. 

Dat wy 2017 trochrinne meie mei de glâns fan Gods antlit op ús netflues 

 

Herke Giliam, pastor 

 

KERKDIENSTEN 

 

Zondag 15 januari 

 9.30 uur  Martinikerk : ds. D.N. van Houten en pastor A.M. Dijkstra- van der      

Woude,Oecumensiche Viering, Gebed voor de Eenheid 

 9.30 uur Reginakerk Zweins: mw. C. Akkerboom-Hondema  

10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: dhr. J. Korf  

19.00 uur De Rank: pastor H. Giliam   

 

Zondag 22 januari 

 9.30 uur Martinikerk:ds. L.A. Bergstra, viering Heilig Avondmaal 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. G. van der Veen, De Lemmer 

 9.30 uur Reginakerk Zweins: mw. M. Gort-Terpstra  

10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.:  mw. T. Tolen-Haagsma  

19.00 uur De Rank: ds. J. Kamerling   

 

Zondag 29 januari 

 9.30 uur Martinikerk: ds. K. Jonker, Sexbierum 

 9.30 uur Mariakerk Boer: ds. J.C. Dondorp 

10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: ds. L.A. Bergstra  

19.00 uur De Rank: ds. R.A. de Jong, Tzum   

 

Zondag 5 februari 

 9.30 uur Martinikerk: ds. L.A. Bergstra 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: da. Y. Hiemstra, Dokkum 

 9.30 uur Mariakerk Boer: ds. J.C. Dondorp  

10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: ds. W. Doornenbal, Schrift en Tafel  



19.00 uur De Rank: Jildou Bakker, Kruispuntviering   

 

Zondag 12 februari 

 9.30 oere Martinitsjerke: dû. L.A. Bergstra, Fryske Tsjinst 

 9.30 oere Stevenstsjerke Skingen: dû. K. Visbeek, Fryske Tsjinst  

10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: dhr. R. Wolfs  

19.00   uur     De Rank: ds. A.E. de Jong-Wiersma 

 

BIJ DE DIENSTEN 

 

Zondag 15 januari 2017 

Martinikerk 9.30 uur: Oecumenische viering; Gebed voor de eenheid 
Voorgangers: ds. D.N. van Houten en pastor A.M. Dijkstra-van der Woude 

Ouderling van Dienst: dhr. A.J. Osinga 

Lezen: mw. S. Bartlema-Trul 

Organist: dhr. B. de Haas 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Kindernevendienst: Lysbeth Bijlsma en Nanda Reitsma 

Oppasdienst (in de Botniastins): Opgeven tot zaterdagavond 20.00 uur: Linda Schinkel, tel. 0517 384868 

en Anneke Akkerman tel. 06 13560125 

Koster: Dhr. H. van der Werk 

Beamer:  dhr. B. van Reeuwijk 

Koffie schenken: Matty Tasma, Leny Verheul en Klaas Tijtsma 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Week van gebed voor de eenheid 2017 

Thema: Jouw hand, mijn glimlach 

Om meer mensen te betrekken bij het bidden om de eenheid van de kerken en het vieren de 

verbondenheid tussen christenen over kerkmuren heen is de dienst in de Week van gebed voor de eenheid 

verschoven van de avond naar de morgen.  

We hopen dat velen hierbij aanwezig zullen zijn. Het thema is dit jaar: ‘Jouw hand, mijn glimlach’.  

 

De gebedsweek zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie.  

Het is vijfhonderd jaar geleden dat deze vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht kreeg: 

Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan om de kerk te hervormen. Dit werd het begin van de Reformatie. 

Het is tragisch dat dit een scheur door de kerk is geworden. De Duitse kerken, die dit jaar de Week van 

gebed om de eenheid hebben voorbereid, hebben het  thema ‘verzoening’ centraal gesteld.  

 

Zondag 15 januari 2017 

De Rank 19.00 uur: 
Voorganger: pastor H. Giliam 

Pianist: dhr. J. de Jong 

Ouderling van Dienst: mw. M.K. Tasma 

Rondgangscollecte: kerk 

Kosters: mw. A. de Groot en mw. J. Riemersma 

 

Zondag  22 januari 2017 

Martinikerk 9.30 uur: Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. L.A. Bergstra 

Ouderling van Dienst: mw. A. van Marrum-Fokkema 

Lezen: mw. D. de Boer-Boutsma 

Lezing van de zondag: Matt. 4: 12-22 



Organist: mw. A. Pennaertz-Bron 

1e Rondgangscollecte: diaconie 

2e Rondgangscollecte: kerk 

Kindernevendienst: Liesje Haanstra 

Oppasdienst (in de Botniastins): Opgeven tot zaterdagavond 20.00 uur: Ingrid Hibma, tel. 0517 393443 

en Jolanda Westra, tel. 0517 394262 

Koster: dhr. A.J. de Boer 

Beamer: dhr. K.J. Hofstra 

Koffie schenken: Freerkje Zijlstra, Jaap en Annie Osinga 

Koffiedrinken na de dienst 

Jezus roept mensen op om hem te volgen. Terstond verlaten zij hun werkzaamheden en volgen hem. Is 

dat niet onbegrijpelijk? Leerlingen van Jezus zijn volgelingen van hem. Wat houdt dat eigenlijk in? Ter 

voorbereiding op en voorafgaande aan de viering van de maaltijd van de Heer lezen we het evangelie dat 

ons vragen stelt. We mogen de Heer ontmoeten die ons met zijn barmhartigheid wil ontvangen.  

L.A. Bergstra 

 

Zondag 22 januari 2017 

De Rank 19.00 uur: 
Voorganger: ds. J. Kamerling 

Pianist: dhr. K. Stal 

Ouderling van Dienst: mw. H.G. Joustra 

Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: dhr. P. Tigchelaar 

 

Na Advent en Kerst kwam in het kerkelijk jaar Epifanie. Na de viering van het feest van de geboorte van 

de Heer volgde het gedenken van de weg van Jezus door Israël in de aanbidding van wijzen uit het 

oosten, de doop van Jezus door Johannes in de rivier de Jordaan en zijn eerste teken op de bruiloft te 

Kana. Op de 3e zondag na Epifanie komen het begin van zijn verkondiging en de roeping van zijn eerste 

volgelingen aan de orde. Nog steeds zijn Schriftuitleg, verkondiging ,overdenking en navolging  

kernwoorden in het leven van iedere protestantse gemeente. Waarom ? De vraag is het onderwerp van de 

avonddienst. 

J. Kamerling 

 

Zondag  29 januari 2017 

Martinikerk 9.30 uur:  
Voorganger: ds. H. Jonker, Sexbierum 

Ouderling van Dienst: mw. M. van Dijk 

Lezen: mw. J.H. Roelofsen 

Organist: dhr. S. Akkerman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Kindernevendienst: Yvonne Hellinga 

Oppasdienst (in de Botniastins): Opgeven tot zaterdagavond 20.00 uur: Bettie Vlieger, tel. 0517 398077 

en Ans Koopmans tel. 0517 395826 

Koster: dhr. D. Geertsma 

Beamer: dhr. B. Bosgra 

Koffie schenken: Matty Tasma, Willem en Ans Koopmans 

Koffiedrinken na de dienst 

 

In deze dienst is de lezing van het Evangelie naar Matheus, hoofdstuk 5: 1-12 de kern van de lezingen. De 

inleiding op de zogenoemde Bergrede van Jezus. De andere lezingen van deze zondag zowel die uit 

Zefanja 2,3 en 3:9-13 als die uit 1 Korinthe 1: 18-31 geven een eigenklank mee aan het evangelie. Een 

spannende vraag bij de woorden uit de Bergrede van Jezus is of en hoe wij ons er door aangesproken 

weten. Een bemoedigend, maar ook uitdagend bijbel gedeelte! 



Een vriendelijke groet 

Ds. Hans Jonker, Sexbierum 

 

 

Zondag 29 januari 2017 

De Rank 19.00 uur: 
Voorganger: ds. R.A. de Jong, Tzum 

Pianist: dhr. J. de Jong 

Ouderling van Dienst: dhr. P. de Beer 

Rondgangscollecte: kerk 

Koster: dhr. J. Barkhof 

Het te lezen bijbelgedeelte is Johannes 1 : 1 – 18.  

En de tekst waar we ons op concentreren is Joh. 1 : 12 en 13 

De verkondiging gaat over het voorrecht om een kind van God te mogen zijn en hoe kinderlijk eenvoudig 

het evangelie in wezen is en tegelijkertijd allesbehalve vanzelfsprekend. 

ds. R.A. de Jong, Tzum 

 

Zondag  5 februari 2017 

Martinikerk 9.30 uur:  
Voorganger: ds. L.A. Bergstra 

Ouderling van Dienst: mw. A. Douma-Miedema 

Lezen: dhr. A.J. Osinga 

Lezing van de zondag: Matt. 5: 13-16 

Organist: dhr. K. Stal 

1e Rondgangscollecte: diaconie 

2e Rondgangscollecte: kerk 

Kindernevendienst: Sienetta Talma 

Oppasdienst (in de Botniastins): Opgeven tot zaterdagavond 20.00 uur: Sophie en Willyanne Bartlema, 

tel. 0517 397955 

Koster: dhr. H. van der Werk 

Beamer: dhr. S. Swart 

Koffie schenken: Kris Hofstra, Frits en Anneke van der Veen 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Woorden uit de Bergrede komen vanmorgen tot ons. Jezus spreekt over zout en licht als kenmerk van zijn 

volgelingen. De Bergrede zet ons op scherp op een ongekende wijze. Radicaal zijn de woorden van Jezus. 

Misschien te ingrijpend voor ons leven. We mogen en we kunnen niet om deze woorden heen, die we 

misschien af en toe als bedreigend ervaren. Het evangelie vraagt om onze inzet. 

L.A. Bergstra 

 

Zondag 5 februari 2017 

De Rank 19.00 uur: Anders vieren 
Voorganger: Jildou Bakker 

Ouderlingen van Dienst: Ackelien van der Pol en Nynke Aly Miedema 

Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: dhr. Tj. Fokkema 

 

Jildou Bakker, 19 jaar, is singer-songwriter. Ze komt uit Damwoude. Ze heeft vorig haar eindexamen 

voor het Gymnasium gedaan. Ze is bezig aan haar debuut-CD o.l.v. Ralph van Manen. Ze wil graag haar 

verhaal vertellen. 

Verdere info op de jeugdpagina. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QKBKrnnNnxY 



 

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE 

 

WIJK NOORD 

 

Predikant: ds. L.A. Bergstra 

 

Onder Wijk Noord vallen de buurten: 

Kaatsersbuurt ouderling: vacant 

Het War   compagnon: R. Doevendans-Schraa 

Keningspark                                    
Sexb. Vaartplan  ouderling: vacant 

   coördinator: B. Sijbesma-Wesselius  

              

Witzens 1 en 2  compagnon: R. Doevendans-Schraa 

               

 

 

Hamburgerrak  ouderling vacant 

   compagnon: J. Speelman 

              

Professorenbuurt  compagnons: H. en G. Corporaal-van der Heide 

                  

    

Schalsumerplan  ouderling A.J. Osinga 

    

coördinator S. Borgman-Braaksma 

    

Voorkeurleden: 

Leeuwarden 

Bolsward 

 

Pastoralia: 

In de gemeente tijdens de pastorale bezoeken hoorde ik over ziekte en daarmee verbonden zorgen. Soms 

word ik op straat aangehouden of houd ik iemand aan om verdriet en moeite met elkaar te delen. Een 

moment dat zich spontaan aandient, dat waardevol is. Een pastorale ontmoeting midden in het leven. 

Even stil staan en vervolgens verder gaan. Misschien heeft de een de ander kunnen bemoedigen door te 

luisteren en een schouderklopje te geven. Aandacht aan elkaar geven is zeer belangrijk. Dat getuigt van 

een pastorale houding. Ontmoette Jezus mensen niet op straat? Deed hij daar zijn werk niet? Wij mogen 

hem daarin volgen. 

 

Tenslotte: 

Ik dank u/jullie hartelijk voor de wensen die ik per kaart en per mail heb ontvangen. Een hartelijke groet 

aan u/jullie allen in de eerste maand van het nieuwe jaar. 

L.A. Bergstra 

 

WIJK ZUID 

 

Waarnemend predikant: ds. J. van Twist  

 

Onder Wijk Zuid vallen: 

 

Binnenstad  ouderling H. Bijlsma 

Vliet / Tuinen    



Herbayum  compagnon: H.E. Bron 

Kiesterzijl   

Catsbuurt / Frisia 

Dongjum en Boer 

Schalsum, Peins 

en Ried 
Parkbuurt  ouderling: Sj. Jorritsma 

Noorderbleek   

Oostwoudbuurt   
    

Bangabuurt   ouderling vacant 

Watertorenbuurt ouderling vacant 

Plan Zuid  compagnon: H. Nijkamp 

    

   coördinator: mw. T.F. Stellingwerf 

   

 

     

Over de Brug  ouderling: vacant 

   compagnon: A. Kooistra-Drijfhout 

    

 

Voorkeurleden:  

De Batting, Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen 

De Spiker, Saltryperlaan 1, 8861 VD Harlingen 

 

Het nieuwe jaar is begonnen. Nieuw is heel betrekkelijk. Maar voor Franeker brengt het nieuwe jaar in 

elk geval een nieuwe predikant. Het beroepingswerk is vlot gegaan. Daar mag de gemeente wel mee 

worden gefeliciteerd. Nieuw is relatief. Wie het goed gaat zit vaak niet te wachten op grote 

veranderingen. Mensen die in spanning leven vanwege gezondheid of vanwege zorg om werk hopen op 

een keer ten goede. We weten niet wat 2017 voor ons in petto heeft. We wensen elkaar in allerlei 

bewoordingen het beste voor 2017. Ik vermoed dat het de kunst is om juist in kleine dingen iets daarvan 

te herkennen: een bemoedigend woord,  

een vriendelijke blik, een kleine vooruitgang...het zijn de tekenen van de nabijheid van Gods 

heerschappij. 

Daarom mag er dankbaarheid zijn omdat een aantal gemeenteleden na een toch wel langdurige opname 

weer thuis is.  

Een hartelijke groet voor u allen, 

ds. Jan van Twist 

 

WIJK OUDERENPASTORAAT 

 

Pastores: A.M. Dijkstra-van der Woude 

   Saxenoord, Saxenstate, Parkstate, Sjaerdemastate, Froonacker 

  Voorkeurleden Martenahiem, Dekemastraat 34, 8804 RA Tzum: 

 

  H. Giliam 

  Saxenoord, Saxenstate, Theresia, Roordastate, Botniahuis 

 

Ouderlingen: Saxenoord, Saxenstate: 

L. Benders-v.d. Wal 

  Compagnon K. de Vries  

  Serviceflat Froonacker: 

  A. Douma-Miedema  



  Parkstate, Sjaerdemastate: 

  vacant 

  Roordastate: 

  Ouderling vacant. 

  Compagnon J. Bonnema-Draaijer tel. 0517 382701 

Theresia: 

L. Benders-v.d. Wal, tel. 0517 392143   

Compagnon mw. S. Oosting tel. 0517 852039 

  Botniahuis: 

  L. Benders-v.d. Wal, tel. 0517 392143 

  Compagnon: L.G. Visser-Attema tel. 0517 394146 

 

Wat mijn wensen  en verlangen richting het komend jaar betreft, verwijs ik u graag naar de meditatie op 

de eerste blz. van deze Binding. 

Bij verschillende Kerstvieringen mocht ik in uw midden zijn. Het was rijkdom. In Jezus laat God zijn 

Licht over ons stralen.  

 

Herke Giliam, pastor. 

 
Na al de feestelijkheden van de afgelopen weken, wordt het nu opeens rustig. En dan realiseren we ons 

dat we ondertussen zijn overgestapt naar een nieuw jaar: 2017. We zijn benieuwd wat het ons zal 

brengen, en hoe het ons zal vergaan in dit jaar. “ Het jaar onzes Heren” dat wel. Dat is het vertrouwde wat 

gelijk blijft. Ook dit jaar mogen we in gaan, samen met God, en weten we ons veilig onder Zijn hoede. In 

dat vertrouwen gaan we moedig op weg. 

Froonackerflat:   
Gespreksgroep: ik wilde graag weer van start gaan met een aantal gespreksavonden. De data zijn – 

waarschijnlijk – 17 januari,  16 februari  en 14 maart. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging, met de juiste 

tijd en datum. Ik hoop dat velen van u in de gelegenheid zullen zijn er bij te zijn. Het is vroeg op de 

avond, dat moet dan wel lukken, dacht ik. In ieder geval van harte welkom! 

Parkstate/ Sjaerdemastate: pastoralia:  gelukkig geen bijzonderheden. Ik hoop u te zien op de koffie 

ochtenden en avondsluitingen. En als er bijzonderheden zijn, hoor ik het graag.  

Martenahiem:  helaas ben ik hier de laatste weken niet geweest en heb dus niets te melden.  Ik hoop u te 

zien bij de avondsluiting, en daarna bij bezoeken. U moet het deze keer doen met een groet. 

 

En aan u allen:  de beste wensen voor het komende jaar.  We hopen samen weer op een goed jaar, waar 

we elkaar zullen ontmoeten en kunnen genieten van de goede dingen van het leven, op Gods wereld. 

Met een hartelijke groet, 

Pastor A.M. Dijkstra-v.d. Woude 

 

UIT DE KERKENRAAD  

 

Voorzitter :   mw. M. van Dijk 

 

Secretaris:     W. van der Meer 

  

 

Bêste gemeenteleden, út namme fan de tsjerkeried winskje ik jim as gemeenteleden allegear in jier fol lok 

en seine ta! 

 

Een heel nieuw jaar ligt voor ons, wat zal 2017 ons brengen? Voor ons als persoon, voor ons gezin, ons 

werk, onze kerkelijke gemeente? Veel is onzeker, maar één ding is wel zeker: het brengt ons een nieuwe 

predikant! Op 12 maart wordt ds. Sytze Ypma bevestigd in een dienst die om 10 uur begint. 

 



Op de drempel van het nieuwe jaar kijken mensen ook graag nog even achterom naar het oude jaar. 

Kunnen we er met tevredenheid, of zelfs dankbaarheid op terugkijken? Of draaien we ons hoofd het liefst 

zo snel mogelijk naar voren, omdat 2016 een moeilijk en verdrietig jaar was? Vaak is het een combinatie 

van beide, het leven zit vol ups en downs, het één bestaat niet zonder het ander. En dat zal ook in 2017 

weer zo gaan, hopelijk hebben we altijd mensen om ons heen die voor ons bidden en een hand op onze 

schouder leggen. Laten we zo ook gemeente zijn! 

 

Het jaar is nog maar een week oud, maar nu al hadden we twee bijzondere diensten. In de ochtenddienst 

van 8 januari stonden twee ouderparen met hun kinderen bij een doopvont, ik vind het altijd weer 

ontroerend om te zien. Ze werden letterlijk in de kring van de gemeente opgenomen: de kinderen van de 

kindernevendienst vormden een kring om de doopouders heen en de gemeente stond in de banken ook 

hand in hand, een prachtig symbool van gemeentezijn.  

’s Avonds was de Martinikerk weer goed gevuld voor de tweede editie van de TOP2000-dienst. 

Popmuziek en liturgie gaan prima samen, dat hebben we nu ook weer gezien. We hoorden o.a. nummers 

van Leonard Cohen, Ilse de Lange, Kansas en het slotlied was “In nije dei” van De Kast. Acoustic Klick 

en TrafficLight verzorgden de live-bijdragen, voor, tijdens en ook na de dienst. Elders in de Binding een 

aantal foto’s van beide diensten. En op Facebook staan er nog veel meer! 

 

Hoe gaat het met Jan? 

Die vraag wordt regelmatig gesteld en met deze Jan wordt dan onze organist Jan van Beijeren bedoeld. 

Het gaat redelijk goed met Jan, het gaat met kleine stapjes vooruit. Grootste aandachtspunt is de conditie, 

die is helemaal weg en moet met goede voeding en fysiotherapie weer worden opgebouwd. Het is een 

kwestie van volhouden en doorzetten. Een woord van dank past hier voor Kees Stal en zijn mensen die 

deze periode zorgen dat wij als gemeente niet à capella hoeven te zingen. 
 

In december werd er ook nog vergaderd. Hieronder een paar punten uit de kerkenraad.  

 Samen met de kerkrentmeesters wordt er druk gezocht naar huisvesting voor het gezin van onze 

nieuwe predikant. Het is de vraag of we hen voor 12 maart ‘onder dak’ krijgen, dus misschien 

wordt het eerst een poosje pendelen. Gelukkig is Scharnegoutum niet zo ver. 

 Ouderling Freek Veneman moest helaas afstand doen van zijn ambt. Dit betekende een 

herverdeling van zijn wijk. Sjoerd Jorritsma is nu ouderling van de Parkbuurt en organiseert ook 

de activiteiten in Parkstaten en Sjaerdema. Fijn dat hij dat erbij wil doen! 

 De plek van Freek als vertegenwoordiger bij de classisvergadering wordt door mij overgenomen. 

Drie keer per winter in breder verband vergaderen over kerkzaken, het lijkt mij wel interessant.  

 Het is ook al een keren afgekondigd, maar de kerkenraad heeft besloten dat na de dienst de 

predikant en de ouderling van dienst weer bij de uitgang gaan staan om de gemeenteleden de hand 

te drukken. Dit werd gemist, hoorden we, dus is deze goede gewoonte weer ingesteld. Wilt u wel 

in de banken blijven staan tot de ambtsdragers naar achteren zijn gelopen? Anders wordt het zo’n 

gedrang in het middenpad. 

 

Mei in hertlike groet, 

Maaike van Dijk, foarsitter fan de tsjerkeried 

 

ENQUÊTEFORMULIER 

Binnenkort luiden de klokken voor kerkbalans. De vrijwilligers, die de enveloppen voor Kerkbalans 

rondbrengen en ophalen, worden op de Kerkbalansbijeenkomst op 20 jan a.s. gevraagd naast de 

Kerkbalansenvelop een enquêteformulier bij u te bezorgen en weer af te halen. 

Op dit enquêteformulier kunt u een aantal zaken aangeven.  Naast het feit dat u kunt aangeven of u mee 

wilt doen met koffiemorgens en/of gespreksgroepen en ook of u daarvoor ruimte beschikbaar wilt stellen, 

worden er een tal vragen gesteld omtrent bezoek. 

Indien u prijs stelt op bezoek, vragen we u met nadruk dit op het formulier aan te geven. 

Vervolgens zijn we er op aan te spreken. 



Andersom gezegd:  het staat u uiteraard vrij het formulier niet in te vullen en in te leveren. Wij vragen u 

dan wel vriendelijk het verwachtingspatroon omtrent bezoek bij te stellen. In verband met de steeds 

geringer wordende bemensing  kiezen de ouderlingen en beroepskrachten voor deze benadering. 

In landelijke beleidstermen: van een verzorgende naar een zorgzame kerk, van aanbodgestuurd naar 

vraaggestuurd.  En vanzelfsprekend: als er bij u of in uw omgeving zich zaken voordoen, die pastorale 

bijstand behoeven, juist dan bent u meer dan welkom met uw vragen en verzoeken in deze. Aarzel niet 

om dan contact te zoeken ook buiten een enquête- formulier om. 

Graag hopen we op een grote respons (ook voor Kerkbalans, natuurlijk)! 

 

Namens het ouderlingenoverleg, 

Herke Giliam, pastor. 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

 

Voorzitter:      D. Tolsma a.i. 

  

Secretaris :         T. Bouwmeester-Brouwer 

   

 

Penningmeester: vacant 

 

Zilverstraatkerk  

 

Allereerst vanuit de kerkrentmeesters een gezegend  2017 toegewenst. En het nieuwe jaar begint voor ons 

goed. Op 19 januari a.s. wordt bij notaris Koelma een hele belangrijke handtekening gezet. Daar wordt de 

koopacte van de Zilverstraatkerk getekend. De verkoop van onze Zilverstraatkerk is daarmee een feit!  

 

Het is een intensief traject geweest die mede dankzij onze vorige voorzitter Jan Doevendans tot een goed 

einde is gekomen.  

Uiteraard kan het definitieve afscheid dubbele gevoelens met zich meebrengen. Een kerkgebouw waar 

jarenlang gekerkt is, waar mooie en ingrijpende momenten zijn beleefd, daar ben je emotioneel bij 

betrokken. Ook merken wij dat men nieuwsgierig is wat er nu met het gebouw gaat gebeuren. Wordt het 

gesloopt? Komen er appartementen, of een restaurant?  

Om deze onduidelijkheid een beetje weg te nemen hebben wij de nieuwe eigenaar gevraagd om enig 

inzicht te geven in de toekomstige situatie. Het interview is hieronder weergegeven. 

 

Meneer Hoogland, van harte gefeliciteerd met dit pand. Hoe bent u op het idee gekomen om de 

Zilverstraatkerk aan te kopen? 

Mijn schoonfamilie komt uit Franeker en is lid van de gemeente. Mijn schoonmoeder heeft ons getipt. Wij 

zijn wezen kijken en waren meteen verknocht aan zowel de locatie als het indrukwekkende pand. 

 

Wat gaat u met het aangekochte pand doen? 

Wij willen er in gaan wonen. Dat klinkt wellicht een beetje raar, wonen in zo’n groot pand, maar het is 

echt mogelijk. En omdat er ruimte genoeg is willen wij graag een gedeelte beschikbaar houden voor 

culturele activiteiten. Wij hebben een architect gevraagd om onze wensen te vertalen in een plan. Dat is 

helemaal gelukt! 

 

Wat bedoelt u precies met culturele activiteiten? 

Dat zouden exposities kunnen zijn, maar wellicht ook bruiloften of iets dergelijks. Ook kan de jaarlijkse 

sinterklaasactie gebruik blijven maken van deze ruimte, maar mijn vrouw gaat dit verder uitwerken en 

beheren. Er zal in ieder geval ongeveer 165m2 beschikbaar zijn. 

 

Blijft het pand zoals het nu is? 



Van binnen uiteraard niet, maar van buiten voor het grootste gedeelte wel. Het is een kenmerkend en 

beeldbepalend pand. Dit willen wij graag voor Franeker behouden. Sterker nog, het idee is er om het 

weer in oude stijl terug te brengen. Zo is het idee om het voorportaal weer te verwijderen, zal het 

binnenterrein weer ruim worden en wordt het stalen sierhek weer teruggeplaatst.  

 

Dus in het kort komt het erop neer dat de Zilverstraatkerk een metamorfose krijgt én dat een deel 

toegankelijk blijft voor publiek? 

Ja, dat klopt wel zo ongeveer. 

 

De Protestantse Gemeente maar ook de stad Franeker kan zeer tevreden zijn met een koper als u. 

Wij wensen u veel succes met de uitwerking van uw plannen. 

Hartelijk dank 

 

 
 

Pastorie 

De komst van onze nieuwe predikant is een feit. Op 12 maart zal de intrededienst zijn en achter de 

schermen zijn wij druk bezig om de “secundaire arbeidsvoorwaarden” vorm te geven. 

Zo moet er worden gezocht naar een nieuwe pastorie. Helaas is onze bestaande pastorie niet meer up-to-

date en voor de familie Ypma aan de grote kant, dus is een zoektocht gestart. Een aantal woningen zijn 

bezocht en afgevallen en een eventueel geschikt pand is onder onze neus verkocht. Wij gaan dus samen 

met de familie Ypma verder in onze zoektocht. Mocht iemand een idee hebben voor een geschikte 

woning (welke niet op Funda staat) dan horen wij dat graag. (voorwaarden: ruim, mogelijkheid voor 

studeerkamer en liefst in of dichtbij het centrum) 

 

Graven 

De kerk heeft nog het beheer over een aantal graven. Ruim de helft hiervan wordt in 2017 aan de gemeente 

Franekeradeel overgedragen.  Afgelopen tijd zijn wij daarom druk bezig geweest om de erfgenamen te 

achterhalen. In het kader hiervan zijn ook bordjes geplaatst bij de graven. 

 

 

AKB 

De actie Kerkbalans heeft het afgelopen jaar in totaal € 277000 opgebracht waarvoor onze hartelijke 

dank! Ondertussen zijn we al weer ver met de voorbereidingen voor actie Kerkbalans 2017. U zult 

binnenkort de vernieuwde folder ontvangen. Actie Kerk Balans is een van de belangrijkste inkomsten van 

onze gemeente. Met uw toezeggingen hebben we een solide financiële basis voor de komende periode. 



Vanaf hier wil ik alvast alle vrijwilligers van harte danken voor het rondbrengen en ophalen en uiteraard u 

allen voor uw bijdrage! 

 

Dick Tolsma 

INCASSOKALENDER 

FONDS:  INCASSODATUM:    

zending     27 januari 

 

COLLECTEN EN GIFTEN 

13 nov.  diaconie  €     44,25 

20 nov. diaconie       434,40 

  kerk        460,36 

  kerk          43,60 

25 nov. kerk          65,75 

27 nov. diaconie       227,21 

  kerk        253,23 

  kerk          25,00 

2 dec.  kerk        166,45 

  Wilde Ganzen         44,70  

4 dec.  diaconie       318,06 

  kerk        287,55 

11 dec.  diaconie       323,10 

  kerk        265,41 

18 dec.  diaconie       332,37 

  diaconie         66,85 

  kerk        297,33 

24 dec.  kerk        826,03 

25 dec.  Diac. Kind. in de knel      503,53 

  kerk        301,22 

 

 

 

Ontvangen op 16 dec. van NN via dhr. van Egmond een gift van € 50,00 

Ontvangen op 2 januari van NN via Kerkelijk Bureau een gift van € 100,00 voor de kerk en € 100,00 voor 

de diaconie. 

Ontvangen op 4 januari van NN  via dhr. F. Veneman  een gift van € 80,00 voor de kerk en € 80,00 voor 

de diaconie. 

Hartelijk dank. 

 

GIFTEN DIACONIE SEPTEMBER T/M DECEMBER 2016 

Via de bank ontvangen: 

9-11-2016          €  50 t.b.v. Bolivia 

28-12-2016        € 20 

 

 

ZIEKENDIENST PROTESTANTSE GEMEENTE FRANEKER. 

 

Verantwoording van de ontvangen giften in het 4e kwartaal van 2016. 

 

Ontvangen via de busjes bij de uitgang van de Martinikerk: 

oktober 2016    € 25,20  bonnen  €         1,--    

november 2016   € 16,35  bonnen  €         2,-- 



december 2016   € 24,50  bonnen  €       27,--   

     €      66,05    €       30,--   

  

 Ontvangen giften: 

oktober 2016:    

via mevr.  N. Ferwerda   €        10,-- van N.N. 

november 2016: 

via mevr. L. Geertsma   €    15,-- van N.N. 

via bankrekening Ziekendienst  €    20,-- van N.N.   

bus oogstdienst + giften   €       197,50  

collecte oogstdienst    €       229,04 

december 2016: 

via bankrekening Ziekendienst  €   25,-- van N.N. 

      €       150,-- van N.N. 

      €   20,-- van N.N. 

      €       666,54 

 

Hartelijk dank voor alle giften. 

De Ziekendienst PGF. 

 

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren). Er zijn drie soorten 

bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen. 

 

DIACONIE 

 

Voorzitter: P. de Beer 

  

Secretaris :  D. de Boer-Boutsma 

  

 

AVONDMAALSCOLLECTE 22 JANUARI 2017 

 

Lepra is een oude ziekte die al in de tijd van de Bijbel voorkwam. Maar ook nu, in de 21e eeuw eist deze 

afschuwelijke ziekte nog honderdduizenden slachtoffers per jaar. Nog steeds worden duizenden 

leprapatiënten door dorpsgenoten, kennissen en soms zelfs familie buitengesloten. Tweeduizend jaar 

geleden was dit niet anders. Melaatsen werden met afschuw gemeden. Maar Jezus had hen lief en raakte 

hen aan.  

Met dit voorbeeld van Jezus voor ogen zet de stichting Leprazending zich met passie in voor 

leprapatiënten. Wij willen dit belangrijke werk steunen door de avondmaalscollecte op 22 januari a.s. te 

besteden aan dit goede doel. 

 

 

COLLECTANTEN GEVRAAGD 

 

Vanwege het koffiedrinken na de dienst worden er tijdens de viering twee collectes gehouden. Dat 

betekent dat er bijna iedere zondag acht mensen nodig zijn om te collecteren. De diaconie heeft daarvoor 

sinds een half jaar een bord “Collectanten gevraagd” bij de ingang staan, maar in de praktijk vallen de 

spontane aanmeldingen tegen. Als de diaken mensen vraagt lukt het wel om genoeg collectanten te 

krijgen, maar wij willen graag dat gemeenteleden zich SPONTAAN aanmelden bij de diaken die bij de 

deur staat. Zodra voldoende mensen zich aangemeld hebben haalt de diaken het bord weg. Dus mensen, 

schroom niet en meld je aan als je het bord ziet staan. 

 

D. de Boer-Boutsma 



 

 

MUTATIES: 

Doorgeven aan: 

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC 

’s morgens van 9.00-11.30 uur  

 

 

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan even door aan het kerkelijk 

bureau.  

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet 

bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau. 

 

 

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN 

 

 

 
40DAGENKALENDER 2017 

 

Beste mensen, 

 

Graag wil de ZWO-commissie Franeker, ook dit jaar, uw aandacht vragen voor de 40dagenkalender. De 

tijd voor Pasen (40 dagen) is een tijd van bezinning en inkeer. Deze kalender wil daarbij een steuntje in 

de rug zijn met elke dag een gedicht, spreuk, overweging, cartoon of andere tekst. De kalender draagt als 

titel: 'Sterk & Dapper'. Met dit thema sluit de kalender aan bij de 40dagentijdcampagne 2017 van Kerk in 

Actie. 

 

De kalender kost € 5,00 en kan besteld worden via een intekenlijst die vanaf begin januari 2017 in de kerk 

zal liggen. Er zal ook een kalender als voorbeeldexemplaar aanwezig zijn. Er kan t/m 5 februari 2017 

besteld worden. De kalender wordt in de periode van 13 februari t/m 27 februari bij u thuis bezorgd en u 

kunt dan ook betalen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te bestellen via de intekenlijst of heeft u nog 

vragen, dan kunt u bellen naar de heer F. Veneman, tel. 0517-392624.  

 

De opbrengst van de kalenderverkoop is voor het drinkwaterproject op het Indonesische eiland Nias. 

Stichting ABA (wat betekent: voor het dorp) zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden, 

het onderwijs en de gezondheidszorg aldaar. Het drinkwaterbedrijf is inmiddels gerealiseerd, er wordt al 

geproduceerd en geleverd. Er is nu nog behoefte aan een bestelauto om de bestellingen overal te kunnen 

bezorgen. 

www.stichting-aba.blogspot.com 
 

Voor u een mooie kalender, voor de stichting ABA geld voor haar missie! 

 

Alvast bedankt voor uw steun. 

 

Jeanet Veenstra, ZWO-commissie Franeker 

Elizabeth Schaaf, PKN-gemeente Bitgum, Bitgummole, Ingelum, Marsum 

 

http://www.stichting-aba.blogspot.com/


 

BOLIVIA: EEN STUKJE GESCHIEDENIS…  

Voordat Bolivia een staat was en als land ‘ontdekt’ werd door de Spanjaarden, werd de centrale 

Andesregio al zo’n 7000 jaar bewoond. De eerste Andesbewoners leefden van het telen van aardappels, 

bonen, granen, fruitbomen en coca, het fokken van kameelachtigen zoals lama’s en alpaca’s (lijkend op 

de lama maar kleiner en met meer en betere wol), en van de visserij (in de streek rond het Titicacameer). 

Geleidelijk aan werden dorpen en steden gesticht. Een grote en belangrijke stad was Tihuanacu, ten 

zuiden van het Titicacameer. Van ongeveer 300 vóór Christus tot 1000 na Christus, was dat het 

middelpunt van een rijk dat liep van de Stille Oceaan tot aan het Amazonewoud, met een geschatte 

bevolking van zo’n 60.000 tot 120.000 mensen in haar bloeitijd.  

 

In 1532 en 1533 veroverden de Spanjaarden, onder leiding van Francisco Pizarro, het gebied dat nu 

Bolivia heet. Zij maakten er een Spaanse kolonie van. De Spanjaarden en hun in Bolivia geboren nazaten 

(Criollos) vormden de sociale bovenklasse. De meerderheid van de bevolking bestond echter nog steeds 

uit inheemse mensen. Die inheemse bevolking werd veelal uitgebuit als slaven in onder meer de mijn- en 

landbouw. Gek genoeg was het juist de Criollos elite die rond 1800 de inheemse bevolking achter zich 

kreeg om zich te bevrijden van de Spaanse kroon. Op 6 augustus 1825 werd de onafhankelijkheid dan ook 

een feit. Gezien de grote rol van Simón Bolívar daarin, werd de nieuwe staat “Bolivia” naar hem 

genoemd.  

Helaas kwam met de onafhankelijkheid geen vrijheid voor de inheemse mensen. In plaats daarvan werden 

hen nog steeds hun eigen land en samenlevingsstructuren ontnomen. Bovendien ontstond er een tijd van 

vele regeringswisselingen en staatsgrepen. Ook vonden vele oorlogen met de omringende landen plaats, 

waardoor Bolivia grote stukken grond verloor. Een belangrijk stuk land dat verloren is gegaan lag aan 

zee, en vormt onderdeel van het huidige Chili. Het verlies van de toegang tot zee wordt nog jaarlijks 

herdacht in Bolivia op de “Dia del Mar” (dag van de zee) op 23 maart. 

 

In de 20e eeuw lijkt dan 1952 een belangrijk keerpunt te zijn. In dat jaar ontstond een revolutie onder 

leiding van Victor Paz Estenssoro van de linkse vrijheidsbeweging Movimiento Nacional 

Revolucionario (MNR) (Nationaal Revolutionaire Beweging). De MNR kwam aan de macht en voerde 

een groot aantal ingrijpende hervormingen door. Een voorbeeld is het algemeen stemrecht, zodat ook de 

inheemse bevolking kon deelnemen aan de democratie. Helaas ontstond al gauw een nieuwe elite en een 

kapitalistisch georiënteerde samenleving (met verschillende staatsgrepen) die sterk onder invloed staat 

van de Verenigde Staten. Ook in de tweede helft van de 20e eeuw en tegenwoordig blijft de sociale 

dynamiek tussen elite en inheemse bevolking een actueel thema. Daarover de volgende keer meer in deze 

rubriek. Wilt u in de tussentijd alvast meer lezen? Bezoek dan de website www.opdehoogtevanbolivia.nl. 

 

GESPAARDE POSTZEGELS EN KAARTEN VOOR DE ZENDING  

 

Wilt u een handje helpen bij de Inzamelingsacties Kerk in Actie?  

Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het 

zendingswerk van Kerk in Actie. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens 

op beurzen, maar ook via marktplaats verkocht.  

 

Om u een idee te geven wat er gebeurt met uw ansichtkaart en postzegel die u bij uw kerk inlevert: de 

contactpersoon van uw kerk (ZWO) brengt het ingezamelde materiaal naar een regionaal inleverpunt. 

Vanaf dit adres wordt het door iemand meegenomen naar het Landelijk Dienstencentrum van de PKN te 

Utrecht. De coördinator postzegels en de coördinator ansichten halen eens in de week daar het materiaal 

op om het thuis te sorteren. Het gaat om auto’s vol materiaal! In 2015 is er op deze manier ruim € 

15.000 opgebracht voor de postzegels en ruim €9.000 voor de kaarten!  

 

Vooropgesteld kan worden, dat alle postzegels en enveloppen met een postzegel van harte welkom zijn. 

Ook alle enkele ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarmee u rekening 

kunt houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de postzegels en kaarten: 

 

http://www.opdehoogtevanbolivia.nl/


Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene met als zonder postzegel. 

Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst. 

Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op. 

Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals (van): 

Anton Pieck 

Rien Poortvliet 

Rie Kramer 

Marjolein Bastin 

Anne Geddes 

Unicef 

Removos (mond en voetschilders) 

Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop), 

De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij 

Geboortekaartjes 

 

Voor vragen kunt u terecht bij Jeanet Veenstra Lambertus Doniastraat 15 8801 HD Franeker 

jsveenstra@home.nl 

 

 

OUD PAPIER 

In het weekend van 3 en 4 februari staat de oud papiercontainer op de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De 

Toermalijn). 

Het oud papier graag zaterdags voor 12.00 uur bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur 

opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.  

In de maanden oktober t/m maart niet op vrijdagavond. 
De volgende heren staan voor u paraat: 

vrijdagmiddag: C. Wildschut 

zaterdagmorgen: H.A. Bos 

Opbrengst oktober € 227,25 

Opbrengst november € 258,32 

 

 

 

afb. N.B.G. 

VANDAAG LEZEN WIJ… 

LEESROOSTER 
januari do 12 Johannes 1:19-28 Identiteitsbewijs 

 vr 13 Johannes 1:29-39 Zichtbaar teken 

 za 14  Johannes 1:40-51 Herinnering aan de Jakobsladder 

 zo 15 Johannes 2:1-12 Feestvreugde 

 ma 16 Johannes 2:13-22 Tegen marktwerking 

 di 17 2 Kronieken 1:1-17 Wijze wens 

 wo 18 2 Kronieken 1:18–2:9 Grote plannen 

 do 19 2 Kronieken 2:10-17 Positieve reactie 

 vr 20 Matteüs 4:1-11 Woordstrijd 

 za 21 Matteüs 4:12-25 Licht in het donker 

 zo 22 1 Korintiërs 1:1-9 (Van) wie ben jij? 

 ma 23 1 Korintiërs 1:10-25 Eenheidsstreven 

 di 24 1 Korintiërs 1:26–2:5 Onverwachte keuzes 

 wo 25 1 Korintiërs 2:6-16 Onthuld geheim 

 do 26 Psalm 37:1-11 Heb geduld 

 vr 27 Psalm 37:12-24 Eerlijk duurt het langst 

 za 28 Psalm 37:25-40 Wie goed doet, goed ontmoet. 

 zo 29 Matteüs 5:1-12 Het echte geluk 

 ma 30 Matteüs 5:13-26 Smaakmakers 



 di 31 Matteüs 5:27-37 Aanscherping 

februari    

 wo 1 Matteüs 5:38-48 Meer geven dan gevraagd 

 do 2 Psalm 48 Stad op een berg 

 vr 3 2 Kronieken 3:1-14 Werk in uitvoering 

 za 4 2 Kronieken 3:15–4:10 Zuilen van naam 

    

 zo 5 2 Kronieken 4:11–5:1 Inrichting 

 ma 6 Spreuken 10:1-10 Kracht-termen 

 di 7 Spreuken 10:11-21 Spreken is modder, zwijgen is goud 

 wo 8 Spreuken 10:22-32 Tegen-stellingen 

 do 9 2 Kronieken 5:2-14 De ark op de juiste plaats 

 vr 10 2 Kronieken 6:1–11 Zo moest het gaan 

 za 11 2 Kronieken 6:12-21 Luistervraag 

 

 

ALLERLEI 

 

HEBT U NOG AGENDA’S EN KALENDERS VAN 2017 OVER …  

gooi ze niet weg… maar lever ze in bij de kerk of onderstaand adres 

Hallo broeders en zusters, het nieuw jaar is begonnen en sommige hebben mogelijk de eerste afspraken 

alweer in de nieuwe agenda of kalender van 2017 staan.  

Al enige jaren “spaar” ik samen met mijn ouders kalenders en agenda’s voor cliënten van ZIENN. ZIENN 

, waar ik werkzaam ben, is een organisatie voor dak en thuislozen. Wij ondersteunen mensen die thuis- of 

dakloos zijn, dat dreigen te worden of in een crisissituatie terecht zijn gekomen. Cliënten nieuwe kansen 

bieden in het leven. Dat is wat wij bieden. Voor hun is een agenda soms letterlijk de eerste stap om (weer) 

regie over een leven te krijgen, na vaak een moeilijke tijd.   

Mocht u agenda’s en kalenders van 2017 over hebben,  dan houd ik me net als vorig jaar weer van harte 

aanbevolen. Alvast bedankt!!! 

U mag ze inleveren bij de kerk , hier staat bij de hoofdingang een doos of naar mijn adres: 

Jeanet Veenstra, Lambertus Doniastraat 15 Franeker 

 

 

WELKOM IN HET MAKKERSPLAK 

 

Dinsdag 10 januari 2017 is de opening van het nieuwgeboren ‘Makkersplak’ in Franeker.  

Het Makkersplak is iedere dinsdagochtend van 09.30u tot 11.30 u en donderdagmiddag van 14.00u tot 

16.00u geopend. Het vindt plaats in het Koffiehuis van De Skûle aan de Godsacker 35. 

 

Het Makkersplak is een ontmoetingsplaats voor alle leeftijden en is laagdrempelig. Laagdrempelig houdt 

in dat de prijzen laag zijn, een kopje koffie of thee kost € 0,50, en het is er gemoedelijk. Er zijn diverse 

spelletjes, de krant ligt klaar of men kan komen voor een praatje. Iedereen kan zichzelf zijn.  Het 

Makkersplak richt zich op alle inwoners die het leuk vinden andere Franekers te ontmoeten. Maar u kunt 

natuurlijk ook een kennis, vriend(in), familie of een goede buur meevragen. 

Er wordt begonnen in Franeker met 2 doordeweekse dagdelen, maar er zijn al plannen om ook in de 

weekenden het Makkersplak open te stellen. Naar behoefte kan verder worden uitgebreid 

 

Regelmatig zal er een activiteit plaats vinden bij het Makkersplak. Wat voor activiteiten dat zijn, is 

afhankelijk van de wensen van de bezoekers. De bezoekers kunnen met ideeën komen, en ook helpen bij 

het organiseren van de activiteiten. Men kan denken aan creatieve activiteiten, samen eten, spelletjes, 

quiz, buitenactiviteiten (bij goed weer), etc.  

 

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wil, kunt u terecht bij Marike Feenstra: mfeenstra@st-

aanzet.nl of bel, app of sms naar 06-2947 9170.  

 

mailto:mfeenstra@st-aanzet.nl
mailto:mfeenstra@st-aanzet.nl


‘GEEN BAL OP DE TV’ 

Zondag 22 januari wordt in de Vrije Evangelische Gemeente (Noord 41) een themadienst gehouden:  

‘Geen bal op de TV’. De jeugdband Traffic Light zal meewerken en ds. Dorette van Houten leidt de 

dienst. Aanvang 09.30 uur.  

 

AANGEPASTE KERKDIENST IN VEG 

Zondag 5 februari wordt de ‘aangepaste’ kerkdienst gehouden in de Vrije Evangelische Gemeente (Noord 

41) 

Thema: ‘Opzouten!’  

Geen kinderachtige dienst, wel een dienst die bedoeld is voor mensen mét en mensen zónder een 

verstandelijke beperking en voor alle leeftijden. Voel je dus niet te jong en zeker niet te oud om te komen. 

Muzikale medewerking wordt verleend door het gospelduo ‘Reprise in time’. Het belooft weer een 

feestelijke dienst te worden. NB: Aanvang 10.00 uur  

 
“DEEL JE LEVEN” OPEN HUISKAMER 29 JANUARI  OP DE  TJOTTER 14 FRANEKER  

Voor iedereen die het leuk vindt om anderen te ontmoeten staat ook in het nieuwe jaar  de koffie/thee 

weer, met wat lekkers,  klaar. 

We verwelkomen u graag van 15.30 uur tot ±18.00 uur . 

 

                    

                                                                             

                                                                                                         

Tot ziens op de  Tjotter 14  (Hamburger Rak)  

 Sieds en Saskia de Jong 0517-641957 

(Heeft u vervoer nodig, bel ons gerust! ) 

 

Er zijn geen kosten aan verbonden! 

 

 nieuws 

 

In december mochten we de volgende giften ontvangen: 

Diaconie P.G.F  400  euro 

Diaconie Achlum /Hitzum 50 euro. 

Van  bedrijf Ventura Systems uit Bolsward 1000 euro. 

Onze hartelijke dank hiervoor! 

De opbrengst van de kerstmarkt C.B.O. Noord West Friesland was € 300 en van de kerstmarkt in 

zorgcentrum Huylckenstein € 82. 

Met verkoop van taarten,oud ijzer, diverse  markten en giften is er in 2016  bijna €7800 opgehaald. 

Daarbij komt nog de opbrengst van €10.000  van de NCRV goede doelen actie. 

Dit alles maakt het afgelopen jaar tot een bijzonder jaar! 

Het geld wordt besteed aan de sociale werkplaats bij het  Rainbow Care Centra. 

Ook in 2017 kunt u appel/bokkenpootjes-taarten bestellen. 

De prijs is, voor het eerst sinds 2009, verhoogd met €0.50 omdat de taartdozen duurder zijn geworden . 

De taarten kosten nu €8.50 . 

Oude metalen zijn ook nog steeds welkom . 

Heeft u belangstelling voor de nieuwsbrief van V4All ? 

Geef dit aan ons door en wij mailen hem naar u toe . 

 

Met vriendelijke groeten,  

Sieds en Saskia de Jong  0517-641957 

siedsensaskia@hetnet.nl  



 

 
Meester Jaap die creatieve lessen geeft op het Rainbow Care Centre. 

De kunstwerken  zullen t.z.t. in een Art Gallery  verkocht worden. 

 
 

COV IMMANUEL VIERT FEEST! 

Voor COV Immanuel is 2017 een jubileumjaar: eind november as. viert het koor het 135 jarig bestaan 

met de uitvoering van het  oratorium van Felix Mendelssohn Bartoldy : Elias.  

Aan de uitvoering ervan wordt al hard gewerkt. Later in het jaar zult u meer horen over dit unieke concert 

waarvoor al een volledig symfonieorkest is ingehuurd. 

 

Een kleiner werk zal op  zondag 29 januari as. uitgevoerd worden met het zingen van de mis in D van 

Dvorak in de Martinikerk. Het concert zal nog worden aangevuld met enkele kleinere werken van andere 

componisten 

De mis is een fraai, melodieus stuk, dat goed in het gehoor ligt. 

Antonin Dvorak (1841-1904) was een Tsjechische componist die erg bekend is geworden om zijn mooie 

melodieën.  

Het koor wordt begeleid door een hobo, cello en orgel en staat onder leiding van de enthousiaste dirigent 

Jeroen Helder. 

.Het concert begint om 16.00 uur. De entree bedraagt € 12,00 ,  voor de donateurs € 10,00 en de jeugd t/m 

16 jaar  € 5,00.  

Ook zijn kaarten te bestellen bij de leden en via www.cov-immanuel-franeker.nl 

 

Ali Geel-Lof 

 

VROUWENGROEP “DE SCHAKEL” 

Maandag, 16 januari 19.45 u. in de Rank  

De heer Sep Twerda komt vertellen over de ontwikkelingsorganisatie Edukans. De jaarlijkse gift is voor 

deze organisatie. 

 

Namens het Schakelbestuur,  

Ymkje Santema-Hogendorp  

 

AFB. 

PASSAGE 

Passage dames, op 23 januari 2017 hebben we weer Passageavond. 

Mevr. Grietje Boersma – de Ruiter uit Drachten is onze spreekster. 

De titel van deze avond is “Al zie je God niet Hij ziet jou “. 

Ook neemt ze een aantal schilderijen mee waarover ze uitleg geeft. 

Bij de schilderijen leest ze soms een gedicht voor, en vertelt ze iets over haar eigen leven 

Ze hoopt gedichtbundeltjes mee te nemen, welke door belangstellenden gekocht kunnen worden 



Gasten zijn van harte welkom. 

Groeten van het bestuur,  

N. Wildschut. 

 

AFB.  

FR. C.P.B.  

Op donderdag 12 januari is onze eerste bijeenkomst in 2017. 

We beginnen om 19.45 uur. Locatie: Noord 41. 

Het is een jaarvergadering, naast het jaar- en financieel verslag gaan we het jaar 2017 onder genot van een 

hapje en drankje op een gezellige manier beginnen. En verder laten we ons verrassen wat 5 leden voor 

ons in petto hebben. We hopen op gezellige avond. 

Het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

Ledenbijeenkomst PCOB op donderdag 19 januari 2017 om 14.30 uur in “De Rank”. 

We kunnen geen vorst garanderen, maar het zal deze middag gaan over: 

“Onder nul, winterse verhalen en plaatjes”. De heer Hedman Bijlsma uit Drachten licht dit onderwerp toe. 

Hij is van jongs af aan al geïnteresseerd in de historie van het schaatsen en alles wat daar mee te maken 

heeft. Gasten zijn natuurlijk welkom. 

 

Namens het bestuur, 

Ditta Burggraaff-Siebesma 

 

AGENDA 

 

donderdag 12 januari 

Noord 41 19.45 uur: Fr. C.P.B. 

 

vrijdag 13 januari 

Theresia 19.00 uur: avondsluiting 

 

zondag 15 januari 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: R.K. Parochie Dronryp 

Evangelisatie Rehoboth Peins 19.00 uur: J. Posthumus, Franeker 

 

maandag 16 januari 

De Rank 19.45 uur: De Schakel 

 

donderdag 19 januari 

De Rank 14.30 uur: P.C.O.B. 

 

vrijdag 20 januari 

Sjaerdemastate 16.30 uur: weeksluiting 

Saxenoord 19.00 uur: avondsluiting 

 

zondag 22 januari 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: Vrije Baptistengem. Philadelphia Franeker 

Evangelisatie Rehoboth Peins 19.00 uur: R. Meeuwsen, Franeker 

 

maandag 23 januari 



De Rank 19.45 uur: Passage 

 

vrijdag 27 januari 

Serviceflat Froonacker 19.00 uur: avondsluiting 

Roordastate 19.00 uur: avondsluiting 

 

zondag 29 januari 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: Vrije Evangelische gemeente Oude Bildtzijl 

Evangelisatie Rehoboth Peins 19.00 uur: F. van der Werf, Leeuwarden 

 

vrijdag 3 februari 

oud papier 

Saxenoord 19.00 uur: avondsluiting 

 

zaterdag 4 februari 

oud papier 

 

zondag 5 februari 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: PKN gemeente Menaam 

Evangelisatie Rehoboth Peins 19.00 uur: R. Meeuwsen, Franeker 

 

dinsdag 7 februari 

Bloemketerp14.00 uur: Passage bowlen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdouderlingen:   Ackelien van der Pol-Zijlstra 

         

    

             Nynke-Aly Miedema-Kamstra 

 

CLUB XS 

 

Vrijdagavond 16 december hadden we als afsluiting van het jaar en ter gelegenheid van kerst een 

feestelijk kerstbuffet. 

Alle kinderen namen zelf gerechten mee. Een deel van de kinderen het voorgerecht, een deel het 

hoofdgerecht en een deel het nagerecht. 

Voor de 42 kinderen die aanwezig waren, betekende dit dan ook een rijkelijk gevulde tafel met een grote 

variatie aan gerechten. Voor elk wat wils! 

Rinske is het buffet begonnen met gebed en tussen de gerechten door werd er een kerstverhaal 

voorgelezen door Linda. 

Het was een gezellige avond en we hebben heerlijk gegeten. 

 



De volgende clubavond is op vrijdagavond 27 januari om 19.00 uur in De Rank en zal duren tot 20.30 

uur. De club is voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool. 

 

Mocht je belangstelling hebben om mee te doen dan ben je welkom op 27 januari. Hoe meer zielen hoe 

meer vreugd!  

 

Met vriendelijke groet, 

Clubleiding Club XS: Jacco, Geeske, Tineke, Gerrit, Maarten, Rinske, Inge, Linda, Yteke 

 

 

YOUTH ALPHA DIENST 

 

Zondag 11 December om half 5 hadden we de afsluiting van de Youth Alpha cursus in de Voorhof. 

Het was een interkerkelijke dienst voor en door de jeugd. 

Onze band Traffic Light werkte mee aan de dienst, zo ook Jeroen van ’ t Hekke, hij hield een prachtig 

verhaal over : " Hoe nu verder?" ( na de Alpha cursus) 

Verschillende jongeren deden wat in de dienst; gebed, lezing, persoonlijk verhaal, collecte etc... 

De collecte was bestemd voor Zimbabwe, waar Marina Galema is geweest en over verteld heeft in de 

dienst. De opbrengst was 200 euro en de diakonie van de Voorhof heeft dat bedrag verdubbeld, dus 400 

euro voor Zimbabwe, super!! 

Na afloop van de dienst kon je een hapje eten en gezellig blijven napraten! 

Het was een prachtige geslaagde middag en wij hopen bij de volgende interkerkelijke jeugddienst nog 

meer mensen en jeugd van de PGF te ontmoeten! 

Samen kerkzijn, jong en oud...daar gaan we voor! 

 

Jeugdouderlingen, Ackelien en Nynke-Aly 

 

CARE 4 GAMBIA 

Dit jaar heb ik kerst met mijn familie in Gambia gevierd, een vakantie met een missie! 

We hebben n.l. voor de stichting 'Care 4 Gambia' zelf spullen gebracht in een kraam kliniek in Gunjur in 

het zuiden van Gambia. Dit was de tweede keer voor ons. Als je er voor de eerste keer komt is het echt 

schrikken! Wat een grote armoe! 

Overal is gebrek aan: verbandmiddelen, kraampakketten, medicijnen etc... 

In 2015 heeft de stichting een nieuw kraambed geschonken, zodat de vrouwen er hygiënischer kunnen 

bevallen en vorig jaar een couveuse en 2 sterilisators. 

Waar ze ook erg blij mee zijn, zijn babykleertjes, babydekentjes, mutsjes etc... 

Dat hebben wij er vooral gebracht.Mijn moeder is altijd aan het haken en breien en ook van de dames van 

het Botniahuis (waar ik vrijwilligerswerk doe) had ik allemaal mooie zelfgemaakte dekentjes ,kleertjes, 

kussentjes etc... meegekregen! Wat waren ze er blij mee! De Stichting heeft ook nog andere projecten in 

Gambia. Zij zorgen er dan ook voor dat alles op de goede plek komt! 

Wat ook leuk was, dat een receptie medewerker van ons hotel vroeg of we ook christenen waren, zo ja of 

we ook met hem mee wilden naar de kerstnachtdienst. 

Het was interkerkelijk in een grote roomse kerk, een prachtig koor zong en maakte muziek, veel in het 

engels maar ook in de streektaal van Gambia. De kerk zat vol.Zelfs buiten zaten er mensen, twee en een 

half uur duurde het en het was erg warm, maar wat prachtig om dit mee te mogen maken ! 

 

Hopelijk hebben jullie ook allemaal fijne dagen gehad en voor 2017 wens ik jullie allemaal veel 

gezondheid toe! 

  Groeten Ackelien 


