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Afscheid nemen
Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering.
Is verwijlen
bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugde.
Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
niet te vergeten…
Is moeizaam
de draden losmaken
en uit het spinrag
der belevenissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten…
Dietrich Bonhoeffer.
(in Troost, uitgave van de Protestantse Kerk
protestantsekerk.nl/webwinkel )

Wijziging/aanvulling Colofon
Goede Krystdagen
en
folle Lok en Seine yn 2018
Arjen en Djoke de Boer
Harry en Griet van der Werk
Hiltsje en Pieter Oosterhof
De kopij voor de volgende nummers
inleveren uiterlijk donderdag 4 januari (nr.1)
en donderdag 1 februari (nr.2)

MEDITATIE DOOR:
Willem Huisman, Stiens

Gedachten bij gedichten
Advent. Verwachting betekent dat. Deze periode in het kerkelijk jaar loopt uit op het Kerstfeest. Het
gedicht voor deze bijdrage in De Binding is gekozen met het oog hierop. Het is een gedicht van Jaap
Zijlstra, die u waarschijnlijk niet onbekend is.
Jaap Zijlstra, inmiddels overleden, werd op latere leeftijd predikant, nadat hij jarenlang op de
administratie van een grote scholengemeenschap had gewerkt. Predikant ‘op artikel 6,’ zoals dat
toentertijd heette. Iemand die op die manier predikant werd, had speciale gaven en werd vrijgesteld van
de studie van Grieks en Hebreeuws. Wie Jaap Zijlstra wel eens heeft horen preken, zal het met me eens
zijn dat hij een zeer begaafd spreker was.
Ook als dichter had hij, om het eens deftig te zeggen, de gave van het woord. Let wel, Jaap Zijlstra was
geen dichtende dominee, maar voluit predikant en voluit dichter. Dat is een groot verschil. Kenmerkend
voor deze dichter was zijn spel met woorden: vaak hebben de door hem gekozen woorden meerdere
betekenissen. Dan gaat het niet om de ene of om de andere betekenis, nee, alle betekenissen spelen in
zekere zin mee. Wie aan het graven gaat, zal steeds meer ontdekken, wat overigens niet wil zeggen dat je
‘alles’ eruit moet halen om zijn poëzie te kunnen waarderen.
Het gedicht Vergeef, is al een ouder gedicht: het komt voor in de bundel Land in zicht (1969) Na deze
bundel, de derde, verschenen er nog vele. Ook schreef Jaap Zijlstra een roman en verhalen, maar voor mij
was hij bovenal dichter.
Vergeef
Vergeef mij dat ik met mijn kleine woorden
meedoe en stal zeg
en ster
en dat ik in drie kleine letters
God zeg
en U denk te noemen daarmee.
Het water is veel te diep
tussen mij en de stal
en de ster is te hoog.
Ik verspreek mij wanneer ik u noem.
Vergeef mij dat ik met mijn kleine woorden
toch meedoe en stal zeg
en ster
en dat ik in drie kleine letters
God zeg
en U denk te noemen daarmee.
Jaap Zijlstra
Valt niet meteen de eenvoud op? Verder is de laatste strofe bijna exact gelijk aan de eerste strofe. Dat
maakt het gedicht als het ware mooi afgerond. Er is één klein verschil: het woordje toch aan het begin van
de tweede versregel. Maar een belangrijk verschil, dat wel.
Laten we bij het begin beginnen. De dichter verontschuldigt zich voor het feit dat hij met zijn kleine
woorden meedoet, stal en ster zegt. En dat hij in drie kleine letters God zegt en U denk te noemen
daarmee. Dat is immers onmogelijk. Bij noemen gaat het niet slechts om de naam, de naam is immers een
uitdrukking van het wezen, althans dat is in de Bijbel zo. De naam van iemand is iemands identiteit.
Onmogelijk. Het water is veel te diep, een bekende regel in de literatuur. Deze versregel neemt Jaap
Zijlstra bijna letterlijk over uit het anonieme 14e eeuwse lied Van twee koningskinderen. Die hadden
‘malkander zo lief: / zi konden bi malkander niet komen, / Het water was veel te diep.’ Waarom die regel
overgenomen? Wil Zijlstra daarmee zeggen dat als het tussen twee verliefde koningskinderen niet
mogelijk is om bij elkaar te komen, dat het dan tussen de dichter en God al helemaal niet mogelijk is? Ik

verspreek mij wanneer ik U noem, bekent hij. Mag je dan Gods naam niet noemen? Mag je misschien
helemaal niks over God zeggen? Ik denk dat hier iets anders bedoeld wordt. Deze dichter is zich bewust
van zijn plaats: in de stal, in de nacht, tegenover God. Is ster hier de ster van Bethlehem, die de wijzen de
weg wees? De dichter voelt zich klein, hij ervaart de afstand die er is tussen hem, klein mensje met kleine
woorden en kleine letters aan de ene kant en de grote God die zich evenwel laat vinden in de stal. Niet in
letters te vatten. De dichter weet zijn plaats als eenvoudig schepsel tegenover de grote Schepper.
Stamelend vraag hij vergeving voor zijn gestuntel, zijn pogingen om mee te doen met zijn kleine
woorden.
Stal ster, God, deze drie woorden vormen een climax. De afstand tussen de dichter en de stal is groot, die
tussen de dichter en de ster is groter, die tussen de dichter en God is het grootst. Die climax komt in elke
strofe aan de orde, ook in de derde strofe die, ik noemde het al, bijna gelijk is aan de eerste strofe. Alleen
het woordje toch aan het begin van de tweede regel is erbij gekomen. Dat is van wezenlijk belang. De
dichter drukt daarmee uit, dat hij zijn pogingen om mee te doen niet staakt, ondanks het feit dat hij zich
bewust is van de onmogelijkheid om zijn doel te bereiken.
Is dit nou een adventsgedicht, denkt u wellicht? Tja, het gaat over stal en ster, woorden die alles met
advent en kerst te maken hebben. Maar dat is me te gemakkelijk. Ik denk dat dit gedicht alles met advent
te maken heeft vanwege dat woordje toch. Wij blijven maar kerst vieren, jaar in, jaar uit, inmiddels
twintig eeuwen lang. We zingen onze liederen. “Op U mijn Heiland blijf ik hopen,” bijvoorbeeld.
Ondertussen vragen we ons af, hoe lang nog. Toch gaat het erom om vol te houden, te blijven
verwachten, te blijven uit zien, mee te doen, zoals de dichter het noemt. Dat is advent.
Willem Huisman
KERKDIENSTEN
Zondag 10 december
9.30 uur Martinikerk: ds. L.A. Bergstra
9.30 oere Donatustsjerke Dongjum: dû. K. Visbeek, Fryske Tsjinst
10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: dhr. H.D. van Egmond
19.00 uur De Voorhof: New Creation Gospel Choir, Joure
19.00 uur De Rank: geen dienst
Woensdag 13 december
19.00 uur Martinikerk: Volkskerstzang
Zondag 17 december
9.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: mfr. S. Sterk, Skearnegoutum
9.30 uur Stevenskerk Skingen: mw. M. Gort-Terpstra
10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: mw. Th. Tholen-Haagsma
15.30 uur Martinikerk: Martinitiid
19.30 uur De Rank: Zondagavondfilm I, Daniël Blake
Zondag 24 december
9.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
9.30 uur VEG, Noord 41: ds. Dorette van Houten Basics 12-16 jaar
9.30 uur Stevenskerk Skingen: ds. J.C. Dondorp
10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: dhr. J. Bosgra
23.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind, Kerstnachtdienst
Maandag 25 december
10.00 uur Martinikerk: ds. L.A. Bergstra
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dû.K. Visbeek, De Westereen
9.30 uur Walburgakerk Ried: ds. J.C. Dondorp m.m.v. Walburgasjongers

10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: pastor H. Anema
Zondag 31 december
9.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
9.30 uur Walburgakerk Ried: ds. J.C. Dondorp
10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: ds. W. Doornenbal
19.00 uur De Rank: geen dienst
Maandag 1 januari
10.00 uur De Rank: ds. S. Ypma
Zondag 7 januari
9.30 uur Martinikerk: ds. L.A. Bergstra
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dû. T. Ament, Ljouwert
9.30 uur Dionysiuskerk Slappeterp: ds. J.C. Dondorp
10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: ds. S. Ypma
19.00 uur De Rank: pastor A.M. Dijkstra-van der Woude
Zondag 14 januari
9.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
9.30 uur Dionysiuskerk Slappeterp: mw. ds. H. van Twist
10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: ds. D.N. van Houten
19.00 uur Martinikerk: TOP 2000 dienst
BIJ DE DIENSTEN

Zondag 10 december 2017 2e advent
Martinikerk 9.30 uur:
Voorganger: ds. Lieuwe Bergstra
Ouderling van Dienst: Djoke de Boer
Lezing van de zondag: Jesaja 2: 2-5; Johannes 1: 19-28
Lector: Griet Adema
Organist: Siebout Akkerman
1e Rondgangscollecte: diaconie
2e Rondgangscollecte: kerk
Kindernevendienst: Afke Nynke Elting
Oppasdienst (in de Botniastins): Opgeven tot zaterdagavond 20.00 uur: Ingrid Hibma 0517 393443 en
Jolanda Westra 0517 394262
Koster: Arjen de Boer
Beamer: Arjo Osinga
Koffie schenken: Matty Tasma, Djoke Travaille en Hanneke Vlietstra
Koffiedrinken na de dienst
In de lezing uit de profeet Jesaja wordt gesproken van het samenstromen van alle volken naar de tempel
in Jeruzalem. Is dat niet een onvoorstelbaar gebeuren? Jeruzalem is immers een verdeelde stad. De vrede
zal tussen de volkeren gaan heersen. Een visioen van gerechtigheid krijgt vaste grond op aarde. Wat
kunnen we hiermee? In de evangelielezing is sprake van het getuigenis van Johannes de Doper. Wie is
hij? Wat heeft hij (ons) te zeggen?
L.A. Bergstra

Zondag 10 december 2017
De Voorhof 19.00 uur:
New Creation Gospel Choir & Band: He reigns forever!

Op 10 december zal New Creatio  Gispel Chiir & Baod uit Heerenveen een dienst verzorgen in De
Voorhof te Franeker. Het zal een dienst zijn die volledig in het teken staat van Kerst en met name
focussen op onze Heer Jezus die voor altijd regeert en zal regeren, vandaar het thema: He reigns forever!
Het koor, dat bestaat uit zo'n 30 zangers en zangeressen en een eigen band heeft, zal sfeervolle
kerstnummers brengen, er is een overdenking en natuurlijk veel samenzang om met elkaar naar het
Kerstfeest toe te leven. Iedereen is van harte welkom, de dienst begint om 19:00 uur. Graag tot ziens!
Voor meer informatie over New Creation kijkt u op de website: www.new-creatin.ee.

Woensdag 13 december 2017
Martinikerk 19.00 uur: Volkskerstzang 2017 met De Korendrager.
Op woensdagavond 13 december wordt weer de jaarlijkse Volkskerstzang gehouden in de Martinikerk te
Franeker. De aanvang is om 19.00 u.
De Franeker predikant ds. Sytze Ypma verzorgt de meditatie over het onderwerp: Het Kerstgeheim.
De bekende stemmige Kerstliederen worden weer gezongen met orgelbegeleiding van Bauke van der
Meer. De leerlingen van de Chr. Basisschool “De Korendrager” verlenen ook hun medewerking aan deze
viering voor jong en oud. De organisatie is in handen van de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie.

Zondag 17 december 2017 3e advent
Martinikerk 9.30 uur:
Voorganger: ds. Sytze Ypma
Ouderling van Dienst: Akke Douma
Lector: Sophie Bartlema
Organist: Fred Veenstra
1e Rondgangscollecte: kerk
2e Rondgangscollecte: diaconie
Kindernevendienst: alle leiding
Oppasdienst (in de Botniastins): Opgeven tot zaterdagavond 20.00 uur: Ans Koopmans 0517 395826 en
Bettie Vlieger 06 13601872
Koster: Harry van der Werk
Beamer: Sybe Swart
Koffie schenken: Jikke Kooistra, Jan Havenga en Trijntje Stellingwerf
Koffiedrinken na de dienst
Op deze zondag slaan wij het boek vol verwachting open bij Jesaja 35: 1-10. Huub Oosterhuis
componeerde er ‘De steppe zal bloeien’ op.
Wees sterk en niet bevreesd, zingt de profeet ons toe in vers 4.
ds. Sytze Ypma

Zondag 17 december 2017
Martinikerk 15.30 uur
Sta op, kom in het licht!
In de dagen voor Kerst kan het zo koud en donker zijn. Dan moet je een dikke jas aantrekken om het
warm te krijgen. En moet ook op tijd het licht aan. Wat sfeerkaarsen op tafel, lampjes in de boom en een
huis vol versiering. Wie is er nou niet gek op een beetje Bling Bling?
En dan natuurlijk het Kerstverhaal erbij met het kindje Jezus in de kribbe. Was de stal in dat oude verhaal
ook zo mooi versierd? Was er een grote boom met veel lichtjes? Nee! Het kleine kindje Jezus kwam in de

wereld zonder bijzondere decoraties om zich heen. Geen versiering, geen opsmuk of franje. Zijn geboorte
was zonder Bling Bling.
Toch wordt Jezus het ‘Licht van de wereld’ genoemd. Deze middag gaan we Hem, het Licht tegemoet.
Wij worden door de profeet Jesaja opgeroepen om in het licht te staan. In Jesaja 60 vers 1 lezen we: Sta
op, kom in het licht. We zingen van het licht dat leven doet. We worden stil. We bidden dat God ons wil
verwarmen met zijn liefde. En we zijn dankbaar voor alle mensen om ons heen die licht uitstralen en
warmte geven. Misschien wordt de wereld om ons heen dan een stukje lichter. U en jij bent deze middag
van harte welKOM IN HET LICHT!
Ilse Douma

Zondag 17 december 2017
De Rank 19.30 uur: Zondagavondfilm: I, Daniël Blake
Inloop vanaf 19.00 uur
Rondgangscollecte: kerk
Koster: Peter Tigchelaar
De 59-jarige Daniel Blake verdient als timmerman zijn brood. Tot hij een hartaanval krijgt en voor het
eerst van zijn leven een beroep op de staat moet doen. Hij probeert zich een weg te banen door het
onpersoonlijke en bureaucratische uitkeringssysteem. Daarbij ontmoet hij de alleenstaande moeder Katie
en haar twee kinderen. Ze steunen elkaar en vinden samen hun waardigheid terug...
De film neemt het op voor de gewone man die stand moet houden in het hedendaagse Engeland. Humor,
warmte en wanhoop gaan hand in hand en maken van I, DANIEL BLAKE een oprechte, emotionele en
uiterst innemende film.

Zondag 24 december 4e advent
Martinikerk 9.30 uur:
Voorganger: ds. Sytze Ypma
Ouderling van Dienst: Maaike van Dijk
Lector: Margje Bijlsma
Organist: Jochem Schuurman
1e Rondgangscollecte: kerk
2e Rondgangscollecte: diaconie
Kindernevendienst: Lysbeth Bijlsma en Nanda Reitsma
Oppasdienst (in de Botniastins): Opgeven tot zaterdagavond 20.00 uur: Sophie en Julia Bartlema 0517
397955
Koster: Arjen de Boer
Beamer: Berend Bosgra
Koffie schenken: Carla van der Kooi, Willem en Ans Koopmans
Koffiedrinken na de dienst
We openen het boek vol verwachting en lezen over verwachting in Lucas 1: 26-38. Vlak voor het
kerstfeest horen we nog om wat voor verwachting het eigenlijk gaat. Maria verwacht het kind uit de
eeuwigheid. Zij ontvangt de Zoon van God. Ik hoor bij ons de vraag opkomen: Hoe zal ik u ontvangen?
Deze vraag blijkt van levensbelang.
ds. Sytze Ypma

Zondag 24 december 4e advent
Martinikerk 23.00 uur: Kerstnachtdienst
Voorganger: ds. Roger Wind
m.m.v.: C.M.V. Advendo o.l.v. Siemen Hoekstra
Ouderling van Dienst: Arjo Osinga

Lector: Djoke de Boer
Rondgangscollecte: kerk
Beamer: Berend Bosgra
Kosters: Arjen de Boer en Harry van der Werk
Kerstfeest, feest van het licht, begint in de nacht, als alles donker is en stil: In het schemerige halfduister
van de Martinikerk. Bij kleumende herders in de velden van Efratha. In een stal daar in de buurt, een
duistere grot met een voerbak.
En plotseling was daar een fel licht. En hemelse muziek. Onverklaarbaar, onwerkelijk.
Een engel geeft tekst en uitleg. Maar wat zagen ze, die herders, wat hoorden ze? En wat zien en horen
wij? Kunnen wij onze ogen en oren geloven?
We horen vertrouwde woorden uit het Evangelie en we zingen de bekende kerstliederen mee. Maar zien
wij ook meer dan het gewone? Worden wij nog geraakt door wat achter de woorden schuilgaat?
Deze nachtdienst kent vertrouwde elementen: medewerking wordt verleend door muziekvereniging
Advendo, onder leiding van Siemen Hoekstra. De lezingen zijn: Jes. 9, 1-6, Lucas 2, 1-20 en Titus 2, 1114. En Fré Bijker leest één van haar gedichten.
Laten we goed kijken en luisteren!
R.P. Wind

Maandag 25 december 1e Kerstdag
Martinikerk 10.00 uur:
Voorganger: ds. Lieuwe Bergstra
Ouderlingen van Dienst: Ackelien van der Pol en Nynke Aly Miedema
Lezing: Lucas 2: 1-20
Organist: Jochem Schuurman
1e Rondgangscollecte: KIA Kinderen in de knel
2e Rondgangscollecte: kerk
Kindernevendienst:
Koster: Harry van der Werk
Beamer: Klaas Jan Hofstra
Geen koffiedrinken
Op de eerste Kerstdag is er om 10 uur in de Martinikerk de kerstdienst voor jong en oud, waarbij
iedereen van harte welkom is. We vieren het feest van de geboorte van het kindje Jezus.
Het wordt licht, het wordt anders!
Een feest, waar we naar uitgekeken hebben en dat we met elkaar willen vieren op eerste Kerstdag.
Een feest, dat je niet mag missen!
De Adventsprojectgroep van de kindernevendienst,
Afke Nynke, Lysbeth, Nanda en Liesje

Zondag 31 december 2017 Oudejaarsdag
Martinikerk 9.30 uur:
Voorganger: ds. Sytze Ypma
Ouderling van Dienst: Haike Bijlsma
Lector: Arjo Osinga
Organist: Jochem Schuurman
1e Rondgangscollecte: kerk
2e Rondgangscollecte: diaconie
Kindernevendienst:
Oppasdienst (in de Botniastins): Opgeven tot zaterdagavond 20.00 uur: Yteke, Marthe en Marijke de
Boer 06 22337395
Koster: Arjen de Boer

Beamer: Berend Bosgra
Koffie schenken: Elly van den Bos en Matty Tasma
Koffiedrinken na de dienst
Het is een uitzondering dat Oudjaar op een zondag valt. Dit jaar is dat het geval. We hebben daarom
besloten om deze keer de morgendienst en de Oudjaarsavonddienst samen te voegen tot een dienst. We
lezen Lucas 2: 33- 40 en de Oudejaarspsalm 91.
ds. Sytze Ypma

Maandag 1 januari 2018 Nieuwjaarsdag
De Rank 10.00 uur: Nieuwjaarsviering
Voorganger: ds. Sytze Ypma
Pianist: Jochem Schuurman
Ouderling van Dienst: Djoke de Boer
Rondgangscollecte: kerk
Kosters: Arjen de Boer en Harry van der Werk
Deze morgen lezen we Lucas 2: 21 over de Naamgeving, genoemd door de engel voordat Hij in de
moederschoot ontvangen was.
Dat is vroeger dan wij gewoon zijn te doen. Wat betekent dit? Naast deze vraag en het zoeken naar een
antwoord daarop wensen we elkaar heil en zegen toe.
ds. Sytze Ypma

Zondag 7 januari 2018
Martinikerk 9.30 uur: Bediening Heilige Doop
Voorganger: ds. Lieuwe Bergstra
Ouderling van Dienst: Hieke Joustra
Lezing van de zondag: Matt. 3:13-17
Lector: Hanneke Roelofsen
Organist: Jochem Schuurman
1e Rondgangscollecte: diaconie
2e Rondgangscollecte: kerk
Kindernevendienst: Lysbeth Bijlsma en Nanda Reitsma
Oppasdienst (in de Botniastins): Opgeven tot zaterdagavond 20.00 uur: Ietie Jaarsma 0517 394874 en
Anneke de Vegt aemiedema@home.nl
Koster: Arjen de Boer
Beamer: IJsbrand de Haas
Koffie schenken:Els Bijl, Jaap en Annie Osinga
Koffiedrinken na de dienst
Het teken van de Heilige Doop zal vanmorgen bediend worden aan Fimke Aafke van der Wal en Emma
Rianne Brander. We beginnen de eerste zondag van het nieuwe jaar op een feestelijke manier. Gods
verbond met mensen wordt meteen onder onze aandacht gebracht.
We lezen in het evangelie over de doop van Jezus. Op deze manier wordt Gods gerechtigheid vervuld.
Een stem uit de hemel klinkt: “dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde”. Verrassende en veel
belovende woorden.
L.A. Bergstra

Zondag 7 januari 2018
De Rank 19.00 uur:
Voorganger: pastor Anna Marike Dijkstra-van der Woude
Pianist:
Ouderling van Dienst: Akke Douma
Rondgangscollecte: diaconie

Koster: Arjo Osinga
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
Witzens 1 en 2
compagnon: R. Doevendans-Schraa
coördinator Sexbierumervaartplan: B. Sijbesma-Wesselius
Hamburgerrak

ouderling vacant
compagnon: J. Speelman

Professorenbuurt

ouderling: vacant
compagnons: H. en G. Corporaal-van der Heide

Schalsumerplan

ouderling A.J. Osinga
coördinator S. Borgman-Braaksma

Voorkeurleden:
Leeuwarden
Bolsward
Huiskameravonden en koffiemorgens:
De huiskameravonden en koffiemorgens hebben in de maand november plaats gevonden. Het thema was:
“deel je leven”. En wat hebben mensen veel gedeeld aan gedachten en persoonlijke ervaringen. In een
open sfeer spraken we af en toe over zeer persoonlijke, verrassende en ook soms pijnlijke dingen. Ook
luisterden we naar vragen die iemand naar voren bracht, waarbij we beseften dat er (bijna) geen antwoord
mogelijk was. We wisten ons als gemeenschap in het geloof verbonden. Aan de hand van een kaartje met
een vraag of een opdracht werden we bepaald bij het thema. Ik noem een paar vragen: Wie ben ik voor
God? Wie is God voor jou? Wat is een wonder voor jou? Wat houdt jou op dit moment bezig? Met wie
zou jij je willen vergelijken? Af en toe kon iemand een vraag als (te) confronterend ervaren, waardoor we
het kaartje aan de kant legden. Gelukkig ontbrak de gein, de humor niet. Gein is genade: ruimte geven aan
elkaar.
Tenslotte:
Ik wens u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig begin van het nieuwe jaar 2018. En een hartelijke
groet vanuit de pastorie.
L.A. Bergstra
WIJK ZUID

predikant: ds. S. Ypma
Onder Wijk Zuid vallen:
Binnenstad
Vliet / Tuinen
Herbayum
Kiesterzijl
Catsbuurt / Frisia
Dongjum en Boer
Schalsum, Peins
en Ried

ouderling H. Bijlsma

Parkbuurt
Noorderbleek
Oostwoudbuurt

ouderling: Sj. Jorritsma

Bangabuurt
Watertorenbuurt

ouderling vacant
ouderling vacant
compagnon: H. Nijkamp

compagnon: H.E. Bron

coördinator: Mw. T.F. Stellingwerf
Plan Zuid en
Over de Brug

ouderling vacant
compagnon: A. Kooistra-Drijfhout

Voorkeurleden:
De Batting, Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen
De Spiker, Saltryperlaan 1, 8861 VD Harlingen
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:
P. Sieperda-Breidenbach
Roordastate:
Ouderling vacant.
P. Sieperda-Breidenbach
Theresia:
L. Benders-v.d. Wal
Compagnon mw. S. Oosting
Botniahuis:
L. Benders-v.d. Wal,

Compagnon: L.G. Visser-Attema
Wijk Ouderen
Op 26 november hebben we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de overledenen herdacht van het
afgelopen jaar. Een indrukwekkende dienst. 37 kaarsen voor 37 overledenen uit onze gemeente, waarvan
er veel uit onze wijk waren. Je realiseert je des te meer de eindigheid van het leven. Het gedicht dat in
deze dienst gelezen is, staat op pagina 2 in deze Binding. En nu mogen we beginnen met advent, teken
van nieuwe hoop, en nieuw leven. Zo bereiden we ons samen voor op Kerst, de geboorte van Jezus,
waarbij alle dingen nieuwe mogelijkheden krijgen. Na regen komt zonneschijn, ook wat het kerkelijk
leven betreft. Ik hoop dat u allen in de gelegenheid bent om dit proces van advent mee te maken, en
tenslotte op 25 december het feest van de geboorte echt te kunnen vieren.
Wat betreft een verdere indeling en verdeling van de wijk Ouderen over de collega’s en mijzelf, kan ik
nog geen uitspraak doen. We zijn bezig met een herverdeling. Zodra er meer bekend is, komt u dat
natuurlijk zo spoedig mogelijk te weten.
Met een hartelijke groet aan u allen. Goede kerstdagen toegewenst, en al vast de beste wensen voor het
Nieuwe Jaar 2018.
Pastor A.M. Dijkstra-v.d.Woude ( tel. 0515-331868)
UIT DE KERKENRAAD
Voorzitter :
Secretaris:

mw. M. van Dijk
W. van der Meer

December
Op de kalender is het de laatste maand van het jaar, maar in de kerk begint het jaar net weer opnieuw. Met
advent, de tijd van verwachting. Dat is ook het thema van het project van de kindernevendienst: “Een
boek vol verwachting”. Op de eerste zondag van advent ging het over de herder en zijn schaapjes, de
kinderen kwamen terug in de kerk met zelfgemaakte schaapjes. Het thema van Kerk in Actie is deze
periode: “Geef hoop aan een kind op de vlucht”.
Terugblik op de diensten van november
We begonnen de maand met de oogstdienst, de dames van de ziekendienst hebben samen met de diaconie
er weer vele uren werk in gestoken, om alle fruitbakjes klaar te maken. Tijdens en na de dienst hebben de
bakjes hun weg gevonden naar gemeenteleden die wel een beetje aandacht kunnen gebruiken.
In wike letter namen we ôfskied fan pastor Herke Giliam yn in Fryske tsjinst dêr’t hy sels yn foargie. Nei
ôfrin mocht ik him út namme fan de gemeente noch even tasprekke en in pear tapaslike kadoos oerlangje.
Wy winskje him yn Parregea in segene tiid ta.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar werden er 37 namen genoemd en even zoveel kaarsen
aangestoken voor de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Het was een plechtige en
eerbiedige dienst. We hebben ze bij name genoemd, de mensen van voorbij.
En op 3 december was het de eerste zondag van advent, we vierden samen het Heilig Avondmaal en
beleefden de start van het adventsproject van de kindernevendienst. We gaan vol verwachting richting
kerst.
Van de vergadertafel
Op 8 november kwam de grote kerkenraad bij elkaar. We begonnen met een bijdrage van Harmke
Lagerwaard. Zij heeft een periode stagegelopen binnen onze gemeente en presenteerde het resultaat
daarvan. Het ging over ‘de handen en voeten zijn, de kerk als buurtnetwerk’. Haar idee is om

gemeenteleden in kleine groepjes in te delen, per straat of wijk. Deze mensen kunnen dan elkaars ‘hand
en voet’ zijn. De kerkenraad gaat onderzoeken of het mogelijk is om het idee op één plek als proef te
laten draaien.
De begroting voor onze gemeente, opgesteld door de kerkrentmeesters, is besproken en goedgekeurd.
Vooruitblik
En dan is het alweer december, adventstijd, Kerstdagen en de jaarwisseling. Alweer een jaar voorbij. Een
jaar waarin heel wat is gebeurd, voor ieder persoonlijk en voor de Protestantse Gemeente van Franeker.
We mochten een nieuwe predikant en een nieuwe organist begroeten en we namen afscheid van pastor
Giliam. En nu richten we ons op het kerstfeest.
Mensen kijken in het donker
naar een wereld vol verdriet.
Steek een kaars aan, die vertelt je
van het licht dat je straks ziet.
Het wordt anders,
het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij
en voor iedereen op aarde.
Het wordt Kerst, God is dichtbij.
Namens de kerkenraad wens ik iedereen gezegende kerstdagen toe en een fijne en veilige jaarwisseling.
Maaike van Dijk, foarsitter fan de tsjerkeried
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter:

D. Tolsma

Secretaris :

T. Bouwmeester-Brouwer

Penningmeester: S. Douma
Pastorie Zilverstraat
We hebben u eerder al gemeld over de ophanden zijnde verkoop van de pastorie aan de Zilverstraat.
Ondertussen heeft u wellicht al vernomen dat er weer licht brandt op nummer 30. Het pand is verkocht en
de nieuwe bewoners hebben hard gewerkt om het pand naar hun wensen te krijgen. Wij zijn blij met onze
nieuwe “buren” en wij wensen de familie de Jong veel plezierige jaren aan de Zilverstraat.
Pastorie Frisia 22
Na de nodige werkzaamheden aan de Frisia 22 is de woning met recht een pastorie te noemen. De woning
is van top tot teen in frisse kleuren gebracht en in de garage is een heuse studeerkamer gerealiseerd! Sytze
en Anneke, wij wensen jullie heel veel fijne jaren op deze geweldige locatie!
LED displays
De laatste werkzaamheden aan onze nieuwe installatie zijn afgerond. Alle displays zijn nu bevestigd. De
voorste display is tevens iets verhoogd zodat het nog beter zichtbaar is.
Organist Jochem Schuurman
U heeft hem nu een aantal keren mogen horen. Onze nieuwe organist Jochem Schuurman. Hij is niet
zomaar iemand, maar met enige trots kunnen we u melden dat Jochem op dit moment, terecht, als een van
de beste organisten van Nederland gezien wordt. En juist hij mag nu onze diensten van klankleur
voorzien. Jochem, welkom in onze gemeente! PS: kijk ook eens op zijn website.
http://jochemschuurman.nl/
OPROEP Gastheer/vrouw zondag

Wij zijn al een tijdje op zoek naar extra hulpkosters. Helaas is dat tot op heden niet gelukt. Toch zoeken
wij naar mogelijkheden om Arjen wat te ontlasten, want ook hij heeft wel eens een vrije dag verdiend!
Vandaar deze oproep voor een gastheer/vrouw voor de zondagochtend dienst. Wie het leuk lijkt om eens
in de 4-5 weken de gemeente te ontvangen in de Martinikerk kan zich aanmelden bij Arjen de Boer of
Dick Tolsma. Uiteraard kunt u de nodige keren met Arjen of Harry meelopen. Zij leggen met alle plezier
uit wat er zoal bij komt kijken.
Dick Tolsma
Kerkbladbezorger gevraagd.
Mw. A. Dam, onze kerkbladbezorgster gaat in januari verhuizen. Wij willen haar bedanken voor haar
inzet de afgelopen tijd. Wij zoeken een nieuwe bezorger/bezorgster voor ca. 20 adressen in de binnenstad,
omgeving Turfkade / Raadhuisplein, 1 x per maand.
U kunt u aanmelden bij het Kerkelijk Bureau 0517 393200 of pkn-franeker@hetnet.nl
INCASSOKALENDER
FONDS:
Actie Kerkbalans
Zending
Kerkomroep

INCASSODATUM:
27 december
27 december
27 december

COLLECTEN EN GIFTEN
5 november kerk
€ 349,87
ziekendienst
374,47
12 november kerk
228,05
diaconie
239,35
19 november diaconie
193,22
kerk
197,82
24 november Wilde Ganzen 39,80
Ontvangen via de Rabobank op 27 oktober een gift van € 100,00 voor de kerk
Ontvangen via de Rabobank op 14 november een gift van € 500,00 voor de kerk
Ontvangen gift in november 2017 via D. Geertsma voor de kindernevendienst: 20 euro van N.N.
Hartelijk dank.
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.
Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.
DIACONIE
Voorzitter: P. de Beer
Secretaris:

D. de Boer-Boutsma

Hartelijk dank!
Zondag 5 november mochten we weer met elkaar oogstdienst vieren. Altijd weer een bijzondere zondag.
Zaterdagmorgen fruit brengen (of een gift voor aankoop fruit), ‘s middags de bakjes klaarmaken. Dit jaar
weer een 230 stuks. Aan giften mochten wij het mooie bedrag van €244,50 ontvangen!
Om 15.00 uur kwam de “Diaconie” om alvast te bezorgen in Botniahuis, Westerpoort, Saxenoord,
Saxenstate en serviceflat Froonacker.

Zondag zijn tijdens de dienst door de kinderen van de KND bakjes bezorgd in “Theresia”en
“Roordastate”en na een mooie dienst zijn de nog resterende bakjes door de aanwezige kerkgangers
weggebracht.
Velen hebben koffie gedronken bij voor hen nog onbekende oudere of zieke gemeenteleden. Wij hebben
veel positieve reacties gehoord.
Al met al weer een geslaagde oogstdienst waar we met dankbaarheid op terug kunnen zien.
Allen heel veel dank!
De Ziekendienst
Afscheid Matty Tasma
In oktober heeft Matty afscheid genomen van de Diaconie. Als dank voor al haar inzet, hebben wij op
vrijdag 10 november met z’n allen een gezellig etentje in de Poort van Franeker gehad. Het eten smaakte
goed en het was een zeer geslaagde avond! Matty kreeg nog een prachtig boeket bloemen van onze
voorzitter Poppe de Beer.
Wij willen Matty nogmaals hartelijk bedanken voor al haar inzet bij de Diaconie!
De Diaconie

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
VRIJWILLIGERS KOFFIEZETTERS EN KOFFIESCHENKERS,
Het was geweldig zo’n enthousiaste groep vrijwilligers, gemotiveerd om het voor anderen aangenaam te
maken.
Fijn om met deze ploeg mensen samen te werken in goede harmonie.
We hopen deze weg verder te volgen, goed voor ons maar zeker voor onze kerk
Bedankt voor jullie inzet.
Alvast fijne feestdagen
Matty Tasma
FILOSOFEREN
Een heilig huisje in Nederland is het thema vrijheid. Mensen
gaan daardoor roepen :” Ik mag zeggen en doen wat ik wil”.
Maar is dat vrijheid?
Mannen als Kierkegaard, Dostojevski en Levinas kunnen ons
inspireren om tot nieuwe inzichten te komen.

We willen in het voorjaar van 2018 een aantal momenten creëren, om hierover van gedachten te kunnen
wisselen. Als er nu al allerlei radertjes bij jou gaan draaien, doe dan mee met de voorbereiding. We
nodigen je van harte uit op woensdag 10 januari. Op deze avond willen we onderzoeken welke invulling
we kunnen geven aan het thema vrijheid.
Adres: Meteoorbaan 13 te Franeker
Tijd: 19.45-21.30 uur
Leeftijd:Young people specially invited
Meer info: Annemiek Heerma tel:06:25162885
Hartelijke groet van
ds. Sytze Ypma, Dirk Jan Dekker en Annemiek Heerma
TOP2000 kerkdienst gehouden. Zo ook bij ons in Franeker. Wat is het geheim van het succes
van de Top 2000? Is het die combinatie van nostalgie, herinneringen, het ‘weet-je-nog-wel’
gevoel, gecombineerd met de mooiste muziek die ooit gemaakt is? De reacties zijn zo positief,
zodat het ons wederom leuk lijkt om een Top 2000 dienst in de Martinikerk te organiseren. In
een TOP2000-kerkdienst worden in plaats van psalmen en gezangen toepasselijke liederen uit
de populaire popmuziek gespeeld en gezongen. De nummers worden zo gekozen dat ze
passen bij de Bijbellezingen, preek en gebeden.
Dit jaar doen we het anders , we geven de organisatie
uit handen nl. aan ds. Gerard Rinsma uit Goutum
samen met de Rockband Grace. Dominee Rinsma is
dominee maar tevens ook straatmuzikant en een echte
Friese troubadour. (voor info kijk op de website van
www.gerardrinsma.nl en www.gracerock.nl)
Laat je verrassen op zondag 14 januari om 19.00 uur!
Info: Ackelien vd Pol en Willie Nauta
Mail: ackelienvdpol@live.nl
REFORMATIEWANDELING
Het jaar 2017 waarin we de Reformatie herdachten die begon met Maarten Luther, 500 jaar geleden, is
bijna voorbij. En hoewel de grote hervormer waarschijnlijk nooit een voet in Franeker heeft gezet, kreeg
onze stad het internationale predicaat Reformatiestad. Er is nog veel wat herinnert aan de kerkelijke en
maatschappelijke ontwikkelingen die na 1517 in heel Europa hebben plaatsgevonden. Franeker was een
belangrijk centrum voor opleiding van predikanten aan de Universiteit, er ontstond een grote diversiteit
aan kerken en godsdienstige groepen. Daarvan zijn nog vele sporen zichtbaar.
Ook in 2018 willen we aandacht blijven schenken aan Franeker als Reformatiestad. Een van de
activiteiten die zal plaatsvinden is een Reformatiewandeling door het centrum van onze stad, een
historische speurtocht langs plekken en gebouwen, sporen van de Reformatie, onder leiding van Johan
Oudendag.
Hoe de route precies zal lopen is nog een verrassing, maar rekent u op maximaal anderhalf uur .
Aansluitend zal er een korte vesperdienst zijn in gebouw De Rank (Zilverstraat).
Noteert u alvast de datum? Zondagmiddag 21 januari om 15.00 uur vertrekken we bij De Rank waar na
afloop, om 16.30 uur, koffie of thee voor ons klaar staan. Om 17.00 uur sluiten we af met een korte
vesper(dienst).
Als u mee wilt doen is het prettig dat u zich vooraf per mail aanmeldt: j.doevendans@hetnet.nl. Bellen
kan ook: 0517-395521.
Werkgroep 11-Kerkentocht

NIEUW VIEREN
Sinds het najaar komt een groep gemeenteleden bij elkaar om een Nieuwe vorm van Vieren op te zetten.
De meeste leden ervan komen uit de Taakgroep Eredienst. Dit Nieuw Vieren staat in de steigers en daar
willen we u graag van op de hoogte stellen. In het Nieuw Vieren zoeken we naar een laagdrempelige
vorm die voor alle leeftijden herkenbaar en aansprekend is. Naast het orgel maken we gebruik van sociale
media, van Youtube. Ook nodigen we iedere keer een of meerdere muzikale talenten uit Franeker e.o. uit
om in de viering een bijdrage te leveren. Zo komt er variatie in muziekstijl en klank.
In het voorjaar van 2018 zal de eerste viering zijn. We bereiden deze als commissie voor. Lijkt het u of
jou leuk om in de toekomst ook eens mee te doen aan voorbereiding en uitvoering van zo’n Nieuw
Vieren, dan kun je/u ons dat laten weten. Want in de toekomst zal per keer een ander groepje deze
diensten voorbereiden. Iedere keer zit een van de predikanten en een commissielid in de groep.
De deelname van u als gemeentelid vinden we mooi en belangrijk.
Wij houden u en jou op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Ackelien van de Pol, Marije Epema, Silvia Wiersma, Anita de Vries, Jentsje de Jong en ds. Sytze Ypma

40DAGENKALENDER 2018
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: 'Onvoorwaardelijke liefde'. Met dit thema sluit de kalender aan bij de
40dagentijdcampagne 2018 van Kerk in Actie.
De kalender kost € 5,00 en kan besteld worden via een intekenlijst die vanaf begin januari 2018 in de kerk
zal liggen. Er zal ook een kalender als voorbeeldexemplaar aanwezig zijn. Er kan t/m 21 januari 2018
besteld worden. De kalender wordt in de periode van 29 januari t/m 10 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 met Aukje van Nimwegen, tel. 0517-417469.
De opbrengst van de kalenderverkoop is voor de uitzending van Eman en Hillie Telaumbanua-Veneman
en hun gezin. De voorbereiding op hun toekomstige uitzending is reeds begonnen.
Voor u een mooie kalender, voor Eman en Hillie geld voor hun uitzending!
Alvast bedankt voor uw steun.
Jeanet Veenstra, ZWO-commissie Franeker
Elizabeth Schaaf, PKN-gemeente Bitgum, Bitgummole, Ingelum, Marsum
OUD PAPIER
In het weekend van 5 en 6 januari 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: H.A. Bos
zaterdagmorgen: R. Schiphof
opbrengst oktober € 155,84
afb. N.B.G.
VANDAAG LEZEN WIJ…
LEESROOSTER
do 7
vr 8
za 9

Jeremia 25:27-38
Jeremia 26:1-9
Jeremia 26:10-24

Geen ontkomen aan
Slecht nieuws
Wat doe je met de
boodschapper?

Advent II

zo 10
ma 11
di 12
wo 13
do 14
vr 15
za 16

Jeremia 27:1-11
Jeremia 27:12-22
Jeremia 28:1-17
Jeremia 29:1-9
Jeremia 29:10-23
Jeremia 29:24-32
Jesaja 34:1-17

Tuig
Profeten gezocht
Onbreekbaar ijzer
Bid voor de stad
Briefwisseling
Dreigbrief
Een zwaard aan de hemel

Advent III

zo 17
ma 18

Jesaja 35:1-10
Jeremia 30:1-11

Bloei
Geen onevenredige straf

di 19

Jeremia 30:12–31:1

God vergeet zijn volk niet

wo 20

Jeremia 31:2-14

Feestelijke toekomst

do 21

Jeremia 31:15-22

Hoopvol

vr 22
za 23

Jeremia 31:23-30
Jeremia 31:31-40

Keer ten goede
Nieuw verbond

Advent IV
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag

zo 24
ma 25
di 26
wo 27
do 28
vr 29
za 30

Titus 1:1-16
Titus 2:1-15
Titus 3:1-14
Jeremia 32:1-15
Jeremia 32:16-25
Jeremia 32:26-44
Jeremia 33:1-11

Profielschets
Samenleven
Betrouwbare boodschap
Koopcontract
Gebed van Jeremia
Herstel
Feestgedruis

Oudjaar
januari
Nieuwjaar

zo 31

Jeremia 33:12-26

Gelukkig, nieuw jaar

ma 1

Psalm 67

di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6
zo 7
ma 8
di 9
wo 10

Matteüs 1:1-17
Matteüs 1:18-25
Matteüs 2:1-12
Matteüs 2:13-23
Matteüs 3:1-17
1 Kronieken 28:1-10
1 Kronieken 28:11-21
1 Kronieken 29:1-9
1 Kronieken 29:10-20

Gelukkig nieuwjaar
gewenst
3 x 14
Huwelijkstrouw
Kraamvisite
Rachel huilt
Opzij voor de Heer
Leiderschap
Tempelschets
Fondsenwerving
Dankbaarheid

Epifanie

do 11
vr 12
za 13

1 Kronieken 29:21-30
Johannes 1:19-28
Johannes 1:29-39

Koningsdag
Identiteitsbewijs
Zichtbaar teken

ALLERLEI
KERSTFEEST MET SMUK EN SMOUT.
Op donderdag 14 december.
Ontvangst tussen 19.00 en 19.30 uur.
In de Rank.
Bij deze willen wij u uitnodigen voor de kerstviering met onze club Smuk en Smout.
De club voor mensen met een verstandelijke beperking.
Elk jaar vieren wij met hen een gezellig kerstfeest, met veel zang, kerstspel en een kerstverhaal.
Dit alles onder het genot van een kopje koffie, thee of warme chocola.
Kortom een avond met warmte en gezelligheid: Smuk en Smout.
De toegang is vrij. Er is wel een collecte voor de onkosten.
Namens de club leiding,
Korstiaan van Tilburg.

VICTORY4 ALL NIEUWS
Dit jaar zijn we als Victory4All werkgroep aanwezig op de kerstmarkt 10 december in Franeker
Omdat Franeker de ster van de elfsteden is en we bijna kerst vieren worden er op de stand sterkoeken
verkocht . Deze worden gebakken en grotendeels gesponsord door bakker Siesling.
Met de verkoop van deze sterkoeken of een gift in de speciale collectebus helpt u mee aan de toekomst
van kinderen in de sloppenwijken van Zuid-Afrika .
Ons motto is:
“We kunnen niet van alle kinderen sterren maken maar we kunnen ze wel laten stralen “. Helpt u
mee ?
Op 16 december staan wij ‘s middags op de kerstmarkt in zorgcentrum Huylckenstein te Bolsward. Er
worden zelfgemaakte kaarten , diverse artikelen ,jam en appelmoes verkocht .
De nieuwe basisschool die door Victory4All in Jeffrey’sBay wordt gebouwd is al ver gevorderd . In
Humansdorp wordt gewerkt aan uitbreiding van de school voor gehandicaptene en opvang.
Natuurlijk kunt U voor de feestdagen Appel/Bokkenpootjes taart bestellen.
Heeft u nog oud ijzer, neem dan contact met ons op.
Voor meer info zie victory4all.nl of https://www.facebook.com/V4allFriesland/
Kersfees wense!!
Nou dat kersfees voor die deur is ,
Mag jou hart gevul wees met blydskap en
Vreugde tot en die komende jaar
Geseënde Kersfees
Een hartelijke groet van
Sieds en Saskia de Jong
Tjotter 14 tel. 641957

Je kunt voor 'geestelijk voedsel' naar de kerk, maar deze dames kwamen thuis met een verse stronk
boerenkool...gekregen van een lieve meneer uit Minnertsga.

KOFFIE-OCHTEND VOOR VROUWEN
Op dinsdag 16 januari a.s. wordt de eerste koffie-ochtend van het nieuwe jaar gehouden.
Nelie Schut uit Drachten komt spreken over: Loslaten (wat wel en wat niet?).
De bijeenkomst wordt gehouden in de koffiezaal van de Vrije Evangelische Gemeente aan het Noord 41in
Franeker en begint om half 10.
Alle vrouwen hartelijk welkom!
Ineke Duinkerken-Meijndert
VROUWENGROEP “DE SCHAKEL”
De Rank 18 december 19.45 uur
De Advents-Kerstavond wordt opgeluisterd door het koor “Gaandeweg” uit Leeuwarden.
Namens het Schakelbestuur,
Ymkje Santema-Hogendorp

AFB.
FR. C.P.B.
Op donderdag 21 dec.
gaan we een kerststukje maken o.l.v. Antje de Jonge. Zelf materiaal meenemen. Het begint om 9 uur.
Opgeven kan nog via tel.nr.393550
Het is in Sjaerdemastate.
AFB.
PASSAGE EN FR.C.P.B.
Advent/Kerstviering
We houden onze gezamenlijke Kerstviering op vrijdag 15 dec. In de Rank om 19.30 uur.
Ds. C van Rijn uit Sneek gaat voor ons een Kerstliturgie verzorgen, de liederen die we gaan zingen
worden begeleid door Cees Stal op de piano. We hopen op een fijne sfeervolle avond.
Namens de beide besturen,
Riemy Prins

P.C.O.B. afdeling Franeker en Omstreken
Adventsviering op donderdag 14 december 2017 om 14.30 uur in “de Rank”.
De viering wordt verzorgd door majoor Fred van der Werf uit Leeuwarden, met als titel; “Zonder Jezus is
je kerst mis”. Muzikale medewerking wordt ook verleend door mevrouw Willeke de Vries uit Wommels.
Zij zal enkele liederen ten gehore brengen waarbij zij zichzelf begeleidt op de gitaar.
Het belooft weer een mooie viering te worden en we begroeten u dan ook graag.
Donderdag 4 januari 2018 om 14.30 uur in “Sjaerdemastate” ( let op de locatie!)
Nieuwjaarsbijeenkomst. We wensen elkaar voor 2018 dan alle goeds toe en heffen het glas op het nieuwe
jaar. Naast een hapje en een drankje praat Caroline de Pee ons bij over de nieuwe gemeente
“Waadhoeke”, die dan pas van start is gegaan. U komt toch ook? We rekenen op een volle zaal.
Namens het bestuur,
Ditta Burggraaff-Siebesma, secretaris
Telefoon: 0517 391733
Email: hjburggraaff@hotmail.com
AGENDA
zondag 10 december
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: Sixtuskerk Sexbierum
Evangelisatie Rehoboth Peins 19.00 uur: Maj. F. van der Werf, Leeuwarden
donderdag 14 december
De Rank 14.30 uur: P.C.O.B.
vrijdag 15 december
De Rank 19.30 uur: Fr. C.P.B. en Passage Kerstviering
zondag 17 december
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: PKN Gemeente Dronryp

maandag 18 december
De Rank 19.45 uur: De Schakel
zondag 24 december
Radio “Eenhoorn” 21.30 uur: Baptistengemeente Maranatha Franeker
maandag 25 december
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: Baptistengemeente Maranatha Franeker
zondag 31 december
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: Koepelkerk Berltsum
donderdag 4 januari
Sjaerdemastate 14.30 uur: P.C.O.B.
vrijdag 5 januari
oud papier
zaterdag 6 januari
oud papier
zondag 7 januari
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: Gideonkerk St. Annaparochie
Evangelisatie Rehoboth Peins 19.00 uur: evang. B. Ottens Leeuwarden

JEUGDOUDERLINGEN
Ackelien van der Pol-Zijlstra
Nynke-Aly Miedema-Kamstra

Adventsproject ‘Een boek vol verwachting’
Het adventsproject is begonnen. De eerste Adventskaars is aangestoken door Anne Lynn. Het verhaal
over de goede herder is door Nienke en Daniël voorgelezen uit het grote projectboek. Een project dat voor
en door de kinderen wordt gedaan en waarin voor ons allemaal de verwachting centraal staat. De
komende drie Adventszondagen zullen er nog meer mooie verhalen uit het boek worden voorgelezen en
elke week is er natuurlijk een kort toneelstukje door de leiding.
Op de vierde Adventszondag (24 december) zullen we in de kindernevendienst alvast ons eigen kerstfeest
vieren. We hopen dat jullie allemaal komen want dan pas wordt het echt feest!
Op de eerste Kerstdag is er om 10 uur in de Martinikerk de kerstdienst voor jong en oud, waarbij
iedereen van harte welkom is. We vieren het feest van de geboorte van het kindje Jezus.
Het wordt licht, het wordt anders!
Een feest, waar we naar uitgekeken hebben en dat we met elkaar willen vieren op eerste Kerstdag.
Een feest, dat je niet mag missen!
Groeten van de Adventsprojectgroep van de kindernevendienst,
Afke Nynke, Lysbeth, Nanda en Liesje
VAN DE JEUGDOUDERLINGEN
De dagen worden korter de nachten langer, de kaarsjes-tijd is aangebroken. Ook in de kerk is afgelopen
zondag de eerste kaars weer aangestoken, want met de start van de advents periode leven we naar de kerst
toe. Een tijd van licht en verwachting...
Het 16 + groepje komt 11 December om 19.00 uur in de Rank weer bij elkaar.
Wees welkom, je kunt zo aanschuiven!
Maandag 27 November zijn de 20-30 ers in kleine kring voor het eerst bij elkaar geweest.Deze avond
stond in ‘t teken van kennismaken met elkaar 'Deel je leven'
Fijn om in een klein groepje te kunnen delen met elkaar.
De volgende avond staat gepland op 26 Februari om 20.15 uur in de Rank
Voel je welkom!
Wij wensen jullie allemaal: VREDE , HOOP en LIEFDE ...vandaag , morgen en altijd ....alvast hele fijne
feestdagen!
Ackelien en Nynke Aly
CLUB XS
Vrijdag 17 november hadden we de Club XS avond.
Er waren 33 kinderen.

De kinderen hebben op een stuk karton een collage gemaakt over zichzelf. Over wat ze leuk vinden, welk
eten ze lekker vinden, welde dieren ze leuk vinden enz. Aan het einde van de avond waren er 33 prachtige
collages.
Helemaal aan het eind van de avond was er nog tijd om stoelendans te doen.
De volgende clubavond zal in het teken van kerst staan en zal gehouden worden op 15 december,
waarschijnlijk in de Botniastins omdat De Rank bezet is, dus houd de mail in de gaten.
Er kunnen nog steeds kinderen bij de club, dus wil je een keer langs komen, gezellig! Stuur dan een mail
naar yteke@hotmail.nl zodat je over de eerstvolgende keer bericht krijgt qua tijdstip, locatie enz.
groet, leiding Club XS
Basics, catechese voor 12-16 jaar
Op zondagmorgen 19 november was er weer ‘Basics’. Met een groepje jongeren uit PGF en VEG
kwamen we bij elkaar in het kerkgebouw van de VEG aan het Noord. We blikten kort terug op het begin
van de verhalen van Abraham en Sara en onze eigen geblinddoekte tocht van de vorige keer.
Deze keer stonden we stil bij ‘gezegend zijn’, omdat we in de verhalen van Abraham & Sara en hun zoon
Izaäk horen dat God hen zegent. Wat betekent ‘zegen‘ en ‘gezegend zijn’ eigenlijk? We kwamen uit op
de definitie: ‘zegen is wat je cadeau krijgt van God’. Dat kan van alles zijn. Op kleine briefjes schreven
we allemaal op wat we zelf als een cadeau ervaren. Er werd van alles genoemd: ‘Dat ik goed kan dansen’,
‘familie’, ‘dat ik leukemie heb overleefd’, ‘dat ik rijk genoeg ben’, ‘dankbaar voor elke dag dat ik leef’,
‘mijn hond’, enz. Bijzonder dat zo’n afstandelijk begrip zoveel met onszelf en dagelijks leven te maken
heeft.
De volgende keer gaan we verder met Jakob en Ezau. Ter voorbereiding gaat ieder thuis opzoeken wat
zijn of haar voornaam (-namen) betekent (betekenen). (Kijk bij Friese namen op Friese namensites en niet
op Nederlandse!) Ook vraagt iedereen aan zijn/haar ouders waarom zij destijds die voornaam/namen
gekozen hebben.
De volgende ‘Basics’ is op zondagmorgen 24 december tijdens de kerkdienst (van 09.30 tot uiterlijk
10.30 uur). Iedereen tussen 12-16 is van harte welkom.
‘Basics’ wordt gehouden in de kerk van de VEG, maar is nadrukkelijk ook bedoeld voor jongeren van de
Protestantse Gemeente.
Wil je meedoen? Geef je op via: 06-22972598 of d.vanhouten@planet.nl
ds. Dorette van Houten
OUDEREN MIDDAG 60 +
Zondagmiddag 12 november was er in de Rank een ouderen middag voor 60+.
Georganiseerd door de diaconie en de jeugdouderlingen en een aantal jongeren hebben mee geholpen en
meegedaan.
De opkomst was goed met ongeveer 60 mensen en iedereen werd bij binnenkomst al verwelkomd met
koffie/ thee en later ook nog een gebakje.
Dominee Ypma begon de middag met een tas vol met persoonlijke voorwerpen die hij had meegenomen
en waar een verhaal aan vast zat.
Leuk om een dominee zo beter te leren kennen!
En daarna was het borrel en spelletjes tijd.
In de zaal waren alle tafels en stoelen al in groepen verdeeld.
Elk groepje aan een tafel kreeg een stapel kaarten waar vragen op stonden die konden worden besproken.

Maar was er geen interesse in het vragenspel, dan kon er ook een ander spel gespeeld worden,
bijvoorbeeld sjoelen.
Aan de tafel waar ik zat hebben we de kaarten eerst besproken waarbij ook nog bijzondere verhalen naar
voren kwamen. Daarna zijn we nog gaan sjoelen.
Het was een geslaagde middag en er zijn vele positieve reacties uit naar voren gekomen.
Vriendelijke Groet,
Nynke Aly Miedema-Kamstra
jeugdouderling

Op weg naar Kerst.
We zijn op weg, op weg naar de Kerstdagen, op weg naar het Kerstkind dat Jezus heet. Elk jaar weer
vieren wij de geboorte van Jezus, onze redder en verlosser. Ja, Hij is onze redder, Hij alleen kan je
redden uit je ellende, uit je schuld, uit deze gebroken wereld waarin we leven. God zelf heeft Jezus in
deze wereld gezet, laten geboren worden, als het Christus Kind, alleen om de mensheid, dus ons, te
redden.
Ben jij ook op weg naar het kerstkind Jezus? Of draaien de kerstdagen alleen om lekker eten en
samenzijn met geliefden? Dat is ook belangrijk om contacten te onderhouden met je familie of vrienden.
Maar laten we, lieve mensen, niet vergeten waar Kerst om gaat; de geboorte van Gods enige zoon! Jezus
Christus.
We zijn op weg naar Kerst.
Ga je met ons mee?
Kom je ook kijken bij de kribbe, bij de wieg waar het kindje straks in zal liggen?
Als je mee gaat en je laat pakken door het Kind, door alles wat God met Hem van plan is, krijg je mooie
feestdagen, gevulde feestdagen, en niet alleen gevuld met eten, maar gevuld met de verwondering over de
geboorte van onze redder en verlosser, Jezus Christus.
Hij nodigt je uit om te komen bij Hem, aan Zijn wieg, om je te verwonderen over de geboorte van dit
Kind, bij Zijn kruis op Golgotha waar Hij stierf voor onze zonden, om daar te knielen bij Zijn doorboorde
handen en te horen hoe Hij zei: “Het is volbracht.”
Hij nodigt je uit om te komen kijken bij het lege graf, om te zien hoe Hij opstond uit de dood. Hij nodigt
je uit om te kijken, toen Hij opsteeg met de Hemelvaart, om in de Hemel een plaats voor ons voor te
bereiden.
Zullen we daarom samen op weg gaan naar de Kerstdagen, dan komen we elke dag een stukje dichterbij
het Christus Kind.
Bron:www.overdenkingen.nl
Geschreven door Amanda Poepe-Slot,

