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Advent 

 

Advent is onderweg zijn 

Advet is op die lange weg zijn 

van verwachting naar vervulling 

van droom naar werkelijkheid. 

 

Advent is geduldig wachten  

zonder de moed op te geven. 

Advent is je eigen leegte 

weer vol laten stromen. 

 

Advent is verlangen 

naar ontwapenende nieuwheid, 

naar verfrissend leven 

dat opborrelt uit de Bron. 

 

Advent is je voorbereiden 

op het grote Kerstfeest, 

op de geboorte van 

dat goddelijke in je, het kind. 

 

Schrijver onbekend 

 

De kopij voor de volgende nummers 

inleveren uiterlijk donderdag 6 januari 2022  (nr. 1) 

 

MEDITATIE DOOR: DS. SYTZE YPMA 

 

De man Jozef 

 

Jozef. Hij komt er met Kerst vaak wat bekaaid af. In het beroemdste Kerstevangelie, dat van Lucas, speelt 

hij een bijrol. Daar zijn het Elisabeth en Maria die in de spotlight staan. Oké, Zacharias krijgt als eerste de 

blijde mare te horen, maar hij wil er niet aan en krijgt een les in zwijgen opgelegd. Verder draait het om 

het ‘vreemdgaan’ van Maria. Bij Lucas komt de man Jozef er niet aan te pas.  

Ik moest aan Jozef denken toen ik een schilderij zag. Het stond in de krant en het raakte me. Het is 

gemaakt door de kunstenares Lynette Yadom-Boakye. In haar werk vervangt zij de witte door de zwarte 

mens. En dat ontregelt, verrast en verfrist. 

 



  
 

De man en de blik van de man zouden die van Jozef kunnen zijn, de Jozef die net heeft gehoord wat zijn 

verloofde Maria is overkomen. In gedachten verzonken laat hij het op zich inwerken. Hij vraagt zich af 

wat te doen. Achter zijn ogen proef je een emotie die zich niet meteen laat raden. De zwarte Jozef. Dat 

werkt verfrissend en ook confronterend. Deze zwarte Jozef kijkt, maar naar wie? Als wij naar hem kijken, 

kijkt hij in ieder geval ook naar ons. Alsof hij wil zeggen ‘hé jullie, zeg het maar, wat vinden jullie van 

mij?’  

Jozef. Hij is de man die zich niet opdringt. Hij is de man die zich terugtrekt én zich tegelijk  toch laat 

leiden, die zachtaardig en rechtvaardig is. Wat leidt hem, en wat leren we van deze Jozef in de schaduw 

van het kerstverhaal? We lezen in het kerstevangelie over de tweede Jozef, die, als het om dromen gaat, in 

de voetsporen van de eerste treedt. Er komt nog een andere toekomst, wil zijn naam zeggen. Zijn naam 

draagt een geheim, daarin zit het werkwoord ‘vermeerderen’. Wat zich in zijn dromen aan hem en ons 

openbaart, komt meer en meer aan het licht. Zoals de eerste Jozef droomt, zo zal het in zijn leven gaan. 

Jozef wordt iemand voor wie zijn broers en vader buigen. Dat dromen waar worden, dat geldt ook voor de 

andere Jozef. Mattheus schrijft: ‘Omdat hij een rechtvaardig man was, wilde hij haar niet in opspraak 

brengen, beraamt hij een plan om haar in het verborgene los te laten.’ Dan verschijnt de engel in een 

droom als stem vanuit Gods werkelijkheid. De engel doorbreekt Jozefs goede bedoeling om van Maria te 

scheiden als hij zegt: ‘Wat uit Maria geboren wordt is van heilige geestes adem.’ Als hij dit in zijn droom 

hoort, blijft Jozef bij Maria en is haar steun en toeverlaat. Hij verstaat wat de engel zegt. Hij kent de taal 

van de engel, Bijbelse taal van God. Die leest en leert hij, die maakt hem vroom en rechtvaardig. Dat 

snijdt in zijn mannelijk vlees. Dat verandert hem van een op wrok en wraak beluste man in een man die 

bereid is te horen naar woorden van de overkant, de kant van God. De engel zegt: ‘Jij zult zijn naam 

uitroepen: Jezus! – want hij zal zijn gemeente redden van hun zonden.’ En dan ontwaakt Jozef uit zijn 

slaap.  

Dat brengt ons bij het geheim van Jozef en het geheim voor ons. Als Jood is Jozef een besneden man. Ja, 

de trots en de maakbaarheid die leeft in de man en in de mensheid moet besneden worden. Niet náár de 

letter, maar dóór de letter. Met letter wordt bedoeld, het grote messiaanse verhaal en de regels van de 

Bijbel. Dan ontstaan verbindingen die licht brengen in ieder duister. Dan wordt God in onze zielen 

geboren, en wij worden geboren in God.  

 

Gezegende adventsweken en een zalig Kerstfeest.  

 

ds. Sytze Ypma 

 

 



 

 

 

 

KERKDIENSTEN 

 

Zondag 5 december 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. L. Westra  

   

 

Zondag 12 december 

 10.00 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen  

    

 Zondag 19 december 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

 

Vrijdag 24 december  

 23.00 uur Martinikerk: Kerstnachtdienst: ds. S. Ypma 

   

Zaterdag 25 december  Eerste Kerstdag  

 10.00 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: mw. A.M. Dijkstra-van der Woude 

   

Zondag 26 december  Tweede Kerstdag 

 10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind 

   

Vrijdag 31 december  Oudejaarsdag 

 19.30   uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

  

Zondag 2 januari 

 10.00 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen  

   

Zondag 9 januari 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

 

 

BIJ DE DIENSTEN 

 

Zondag 5 december 2e Advent 

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Akke Douma 

Diaken: Annet Walinga 

Lector: Wouter Brugmans 

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte: kerk  /  diaconie KIA 

Kindernevendienst/Oppas: Nynke Roelofsen en Wilma Haan 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Sybe Swart 

Beeld en geluid: Jan Eising 

 

Vanmorgen, op de tweede adventszondag, lezen we het hart van de adventscyclus, de 

geboorteaankondiging van Jezus uit Lucas 1: 26-38. De engel Gabriël zegt tot Maria: ‘Geestesadem van 



de Heilige zal over je komen, kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen; daarom zal wat 

voortgebracht wordt heilig genoemd worden, Zoon van God.’  

De katholieke kerk noemt deze tweede advent de zondag van het feest van de Onbevlekte Ontvangenis. 

Op deze zondag leggen gelovigen hun zorgen bij Maria neer, naar het voorbeeld van paus Franciscus. 

Wat dit betekent zal ik uitleggen. Wij doen dat deze zondag ook en bidden een gebed tot Maria uit de 

katholieke traditie.  

 

ds. Sytze Ypma   

 

Zondag 12 december 3e Advent  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Margarithe Veen 

Ouderling van Dienst: Arjo Osinga 

Diaken: Gerrit van der Schaar 

Lector: Sophie Bartlema 

Organist: Jochem Schuurman 

Collecte: kerk  /  diaconie KIA 

Kindernevendienst/Oppas: Ilse Douma en Linda Schinkel 

Koster: Appie Reitsma 

Beeldpresentatie: Kees Stal 

Beeld en geluid: Jan Eising en Sybe Swart  

 
 

Op Derde Advent staat de lezing uit Lukas 1: 39-56 centraal. We lezen in dit gedeelte over de mooie 

ontmoeting tussen twee vrouwen die er voor elkaar zijn en elkaar nabij staan, Maria en Elisabet. Voor de 

kinderen gaat deze Derde Advent de aandacht uit naar Elisabet met het project ‘Het plakboek van Lukas’. 

En Sofie Dekker zal het kind van de zondag zijn. We zien uit naar een mooie en gezegende Derde 

Adventszondag.  

ds. Margarithe Veen 

 

 

Zondag 19 december 4e Advent  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda 

Diaken: Willem Koopmans 

Lector: Hessel Yntema 

Organist: Jochem Schuurman 

Collecte: kerk  /  diaconie KIA 

Kindernevendienst/Oppas: Nanda Reitsma en Bettie Vlieger 

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Beeld en geluid: Dick Tolsma en Jan Eising 

 

We lezen uit een deel van Jesaja 35 en zingen daarbij het lied ‘De steppe sil blomkje’. De profeet Jesaja 

predikt beloftes, maar wat zijn die waard? Lucas 1: 57-80. We staan stil bij het prikkelende vers waarin 

het kind van Zacharias en Elisabeth zijn naam krijgt, maar niet de naam die voor de hand ligt. ‘Johannes 

zal hij heten.’ ‘Maar er is niemand in de familie die zo heet.’ We gaan het hebben over familie en 

vernoemen. 

 

ds. Sytze Ypma 

 

 



Vrijdag 24 december 

Kerstnachtdienst 

Martinikerk 23.00 uur:  

m.m.v. Muziekvereniging Advendo-A (onder voorbehoud) 
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer 

Diaken: Wessel Veenstra 

Lector: Djoke de Boer 

Organist: Jochem Schuurman 

Collecte: kerk 

Koster: Arjen de Boer  

Beeldpresentatie: Arjo Osinga 

Beeld en geluid: Jan Eising 

  

 

Het eerste couplet van Stille nacht heilige nacht werd twee jaar geleden in 2019 tijdens de 

kerstnachtviering geneuried door de leden van Advendo. Dat schiep een gewijde sfeer tijdens die 

kerstnachtviering. Toen moesten er stoelen bijgesleept worden van her en der. Nu zitten we voor het 

tweede achtereenvolgende jaar in een volstrekt andere situatie. Het is nog onzeker wat er mogelijk is. De 

kans dat Advendo speelt, wordt met de dag kleiner. Wat wel klinkt, zijn de kerstliederen, wat wel 

gezongen wordt, is Stille nacht Heilige nacht en waar we wel mee eindigen, dat is het glorieuze Ere zij 

God.  

 

ds. Sytze Ypma 

 

 

Zaterdag 25 december 

Eerste Kerstdag 

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Margarithe Veen 

Ouderling van Dienst: Hanneke Roelofsen 

Diaken: Djoke de Boer 

Lector: Liepie van der Wal 

Organist: Jochem Schuurman 

Collecte: kerk  /  diaconie KIA Kinderen in de knel 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra  

Beeld en geluid: Jan Eising en Sybe Swart 

 

Op Eerste Kerstdag vieren we de geboorte van Jezus Christus, vieren we hoe God mens is geworden in 

Jezus Christus. Een geboorte die ons wil vertellen, dat er voor mensen omringd door de nacht van hun 

bestaan, een licht wil opgaan; dat er bevrijding wil zijn voor hen die leven in angst; dat er hoop wil zijn 

voor hen die leven met wanhoop; dat er naastenliefde wil zijn tussen de hectiek van het geweld door 

eigenbelang door. Dat licht breekt steeds opnieuw door Jezus Christus en nodigt ons uit in dat licht onze 

weg te gaan. In deze viering zullen kinderen opnieuw het licht ontsteken en ronden we ook het Advents- 

en Kerstproject af. We zien uit naar een feestelijke en gezegende viering. 

 

ds. Margarithe Veen 

 

 

 

 

 

 



Zondag 26 december 

Tweede Kerstdag 

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Roger Wind  

Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra 

Diaken: Bettie Vlieger 

Lector: Hiele Walinga 

Organist: Jochem Schuurman 

Collecte: kerk  /  diaconie  

Kindernevendienst/Oppas: Ilse Douma en Sophie Bartlema 

Koster: Appie Reitsma 

Beeldpresentatie: Bram Boekema 

Beeld en geluid: Dick Tolsma en Jan Eising 
 
 
26 december is de gedenkdag van Stefanus, de eerste christelijke martelaar. Dat was al zo ver voordat 
de datum voor Kerst werd vastgelegd. In onze traditie heeft het Kerstfeest deze gedenkdag helemaal 
overvleugeld. De tweede Kerstdag werd een soort echo van de eerste, met 's middags aandacht voor de 
kinderen of een zangdienst. De dood van Stefanus staat dan ook wel in schril contrast met de geboorte 
van de Messias. Zo lijkt het tenminste. 
Maar omdat deze datum op een zondag valt, de laatste van 2021, heb ik toch gekozen voor deze 
geschiedenis uit Handelingen 6 en 7, zoals ook het oecumenisch leesrooster aangeeft. 
En de tegenstelling met Kerst is minder groot dan hij lijkt. De beweging van de hemel naar de aarde 
wordt hier een beweging van de aarde naar de hemel. De blik op het kerstkind in ons midden wordt een 
blik op de verheerlijkte Christus aan Gods rechterhand. En de engelen? Zelfs die komen we tegen: 
Stefanus' gezicht glanst als het gezicht van een engel! 
God die mens werd, verliest ons na zijn dood en opstanding, na zijn hemelvaart, niet uit het oog, en al 
helemaal niet uit zijn hart. 
 

R.P.Wind 

 

 

Vrijdag 31 december 

Oudejaarsavond 

Martinikerk 19.30 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Seerp Broersma 

Diaken: Annet Walinga 

Lector: Hanneke Roelofsen 

Organist: Jochem Schuurman 

Collecte: kerk 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Sybe Swart 

Beeld en geluid: Jan Eising 

 

 

Op deze laatste avond van het tweede coronajaar waarin de Deltavariant ons plaagt lezen we Psalm 84 en 

1 Johannes 4: 1-6. Als de omstandigheden erom vragen, kan het zijn dat ik een ander Bijbelgedeelte kies, 

want vanwege de coronacrisis en de uitwerking daarvan op onze samenleving, kan dat zomaar nodig zijn.  

 

ds. Sytze Ypma 

 

 

 

 



Zondag 2 januari 

Nieuwjaarsviering 

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Margarithe Veen 

Lector: Hanneke Vlietstra 

Organist: Jochem Schuurman 

Collecte: kerk / diaconie 

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeld en geluid: Dick Tolsma en Jan Eising 

 

Zondag 2 januari hopen we elkaar te ontmoeten. Ook om elkaar die zondag op een bepaalde manier zegen 

voor het nieuwe jaar toe te wensen. Dat betekent ook dat zondag 2 januari tevens de Nieuwjaarsviering is. 

Er is geen viering op 1 januari. Wat is het dat we elkaar willen toewensen? Waar zien we naar uit en hoe 

kunnen we daar ook als gemeente samen in blijven optrekken? Welkom in deze eerste viering voor het 

nieuwe jaar. 

 

ds. Margarithe Veen 

Zondag 9 januari 

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Organist: Jochem Schuurman 

Collecte: kerk / diaconie 

Koster: Arjen de Boer 

 

De diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com  

 

 

WIJK NOORD 

 

predikant: ds. M.R. Veen 

 

Onder Wijk Noord vallen: 

Kaatsersbuurt   ouderling: mw. H.G. Joustra 

Het War      

 

Sexb. Vaartplan    ouderling S. Broersma 

  

Keningspark ,Witzens 1 en 2 ouderling H. Dijkstra-van der Zee  

                         

Hamburgerrak    pastoraal bezoeker J. Speelman 

 

Professorenbuurt    vacant 

    

Schalsumerplan    ouderling A.J. Osinga 

 

Saxenoord en    pastor: I. Douma 

ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal 

Saxenstate    pastoraal bezoeker K. de Vries 

 

Froonacker    ouderling A. Douma-Miedema 

 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.youtube.com/


Het licht van de Eerste Adventszondag is ontstoken. Een licht in het donker, dat steeds sterker wil worden 

de komende Adventszondagen. Niet alleen zichtbaar in de kerk, of bij u thuis op een Adventskrans of -

kandelaar, maar ook geestelijk. Juist wanneer we ook zorg kennen voor elkaar. Ook waar het gaat om het 

coronavirus, dat vraagt om ons leven en ook kerkelijk leven op een andere manier vorm te blijven geven. 

Soms houden we goede moed, soms valt het niet altijd mee en zoeken we naar een teken van licht. Dat 

het licht van de Advent ook over ons mag komen als een teken van Gods bewogenheid die steeds 

opnieuw naar ons toekomt. Ook wanneer we zachtjes zingen: “Kom tot ons, de wereld wacht, Heiland, 

kom in onze nacht. Licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria 's kind.” (Lied 433 uit: Het 

liedboek).  

 

Dat u en jij de Kerstdagen online of fysiek toch kunt vieren samen met de mensen die u en jou lief zijn en 

dierbaar.  

 

Een mooie Adventstijd en Gezegende Kerstdagen voor u en jou, 

ds. Margarithe Veen  

 

WIJK ZUID 

 

predikant: ds. S. Ypma 

 

Onder Wijk Zuid vallen: 

 

Binnenstad    ouderling H. Roelofsen 

Vliet / Tuinen    pastoraal bezoeker  H.E. Bron 

 

Catsbuurt / Frisia   ouderling R.H. Bremmer 

 

Parkbuurt    ouderling: P. Sieperda-Breidenbach 

Noorderbleek   

Oostwoudbuurt   

    

Bangabuurt     ouderling mw. L. Haanstra 

 

Watertorenbuurt   pastoraal bezoeker S. Osinga-Boersma 

    

 

Plan Zuid en    vacant 

Over de Brug   

 

Parkstate/Sjaerdema  ouderling: P. Sieperda-Breidenbach 

   

Roordastate    pastoraal bezoeker S. Osinga-Boersma 

 

Theresia    pastoraal bezoeker mw. S. Oosting 

 

Botniahuis    pastoraal bezoeker L.G. Visser-Attema 

 

Dorpen    pastoraal bezoeker H. Bron 

 

Tzum      ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal 

 

Westerpoort    pastoraal bezoekers J. en A. Osinga-Boomsma 

   

 



Uit de Frisia pastorie 

 

Meer dan eens, vooral als ik bij oudere mensen ben, hoor ik dat ze bang zijn en zich zorgen maken. We 

leven dan ook in een bizarre tijd. Er dreigt tweedeling in de samenleving en er hangt weer een lockdown 

in de lucht. Houden de jongeren het vol? Blijven we onze ouderen en alleen gaanden voldoende in beeld 

houden? Wat gebeurt er in de gezinnen in deze vierde en zwaardere golf dan voorzien? Waar halen de 

ondernemers hun rek nog vandaan? Onze beschaving schudt meer en meer op haar grondvesten. De rellen 

in Rotterdam die zich als een olievlek over het land verspreidden, geven te denken. Het geweld tegen 

beschermers en verzorgers van kwetsbare mensen en bewaarders van de veiligheid tart alle verbeelding. 

Er worden grenzen overschreden, omdat er van binnen geen heldere grenzen meer gesteld zijn, sterk 

genoeg om ontzag te behouden voor anderen, in het bijzonder voor deze engelen van zorg en voor onze 

ordebewaarders. Deze relschoppers lijken een groot verhaal te missen dat ze begeleid en waardoor ze zich 

gedragen weten. Het christendom heeft de papieren en potentie om dat te zijn. Daarvoor is het nodig dat 

we ons opnieuw bezinnen over de betekenis van Christus in deze tijd, ook voor jongeren die niet bij de 

bevoorrechten horen.  

 

Zondag beginnen we aan de weken van advent. Ik vind de adventzondagen altijd uiterst sfeervol. De 

adventszondagen bereiden een weg naar het kerstmysterie van de geboorte van het kind van God uit de 

maagd Maria. In de wereld van Maria – zee van het bittere betekent haar naam – komt het licht van God. 

Professor Arnold Huijgen citeert Oepke Noordmans in zijn Mariaboek zo: ‘Jezus ligt niet in de kribbe als 

een toonbeeld van menselijkheid, maar Hij ligt daar als een metgezel van ons allen, wier menselijkheid 

problematisch is geworden.’ Laat dat ons credo zijn om in deze advent naar toe te leven.  

 

ds. Sytze Ypma 

  

 

Ziekenberichten 

 

Ook andere niet hier genoemde mensen die ziekte of zorg kennen wensen we Gods zegen en herstel toe.  

 

ds. Sytze Ypma 

 

Zegengebed in coronatijd 

 

Zegen ons met de dauw van uw liefde 

Zegen ons met uw warmhartige nevel 

Dat wij elkaar niet besmetten met vrees 

Dat wij onze harten niet op afstand houden 

Zegen ons met zorg en aandacht om elkaar 

Dat wij niet onverschillig en slordig leven 

Kroon ons met de Naam van Uw Hoop 

De Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.   

 

Marinus van den Berg 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ouderenpastoraat Saxenoord/Saxenstate 

 
Een weg van verbinding 

 

Vanwege aangescherpte maatregelen is besloten om de koffiemorgens en vieringen in alle tehuizen niet 

door te laten gaan tot nadere berichtgeving. Dit besluit komt met pijn in het hart, juist nu we elkaar graag 

hadden ontmoet rondom Advent en Kerst. Voor veel bewoners, vrijwilligers en andere belangstellenden is 

dit een teleurstellende boodschap. We hebben lang uitgezien naar meer openheid maar opnieuw wordt ons 

geduld op de proef gesteld. Ik wens u veel sterkte in deze verstilling van contacten. 

Alhoewel de groepsbijeenkomsten niet doorgaan, zijn de persoonlijke, pastorale gesprekken wel 

mogelijk. Ik kom graag bij u langs voor ontmoeting en verbinding, om te horen wat u bezighoudt en te 

luisteren naar uw verhaal.  

Ook langs andere weg zijn en blijven we met elkaar verbonden; Een weg die niet tastbaar is maar wel 

aanwezig in onze gebeden en gedachten. Een weg van verwachting en hoop op verlossing, van uitkijken 

naar Christus’ licht. Moge dát licht schijnen over uw leven. Ik wens u een hoopvolle Advent, een 

gezegende Kerst en een lichtend nieuw jaar. 

 

Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma 

 

UIT DE KERKENRAAD  

 

Voorzitter :   H. Haitsma  

Secretaris:     mw. L. Haanstra 

     e-mail: scriba@pkn-franeker.nl 

 

Deze keer heb ik eigenlijk niet zo veel nieuws. Onze laatste kerkenraadsvergadering was op 27 oktober jl. 

Daarover heb ik in de vorige Binding al geschreven. En onze volgende kerkenraadsvergadering is op 8 

december a.s. Dus net na het verschijnen van deze Binding. 

 

Het is geen nieuws meer als ik zeg dat we als kerk ons ook weer aan strengere coronaregels moeten 

houden. Op het moment van schrijven weet ik ook niet of het nog strenger gaat worden. Ik hoop het niet. 

We hebben het in de kerk wel goed geregeld. Iedereen kan op anderhalve meter zitten. En het 

aanmeldsysteem werkt ook heel goed. Velen blijven in deze tijd liever thuis en kunnen de dienst daar 

volgen op hun tv of computer. Wist u/jij dat er iedere week meerdere vrijwilligers voor ons ‘yn it spier 

binne’? Zij zorgen er voor dat de beelden en de beeldpresentaties prachtig zijn en dat het geluid goed 

werkt. De complimenten voor dit werk “achter de schermen”. Geweldig. 

Over een paar weken mogen we weer kerst vieren. Ik hoop dat het voor ieder van u/jullie een fijne tijd 

mag zijn. Laten we niet vergeten waar het kerstfeest echt om gaat. Namelijk de geboorte van onze 

Verlosser. Ik wens u/jullie allemaal een mooie en gezellige decembermaand. 

Laten we deze tekst uit Johannes 3:16 niet vergeten. Ik zou zelfs willen zeggen, “laten we deze tekst uit 

het hoofd leren”: 

 

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.  

 

Vriendelijke groet, 

Harm Haitsma 

voorzitter 

 

 

 

 

mailto:scriba@pkn-franeker.nl


COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

 

Voorzitter:       D. Tolsma 

Penningmeester:  S. Douma 

Waarn. secr.      J. de Vries-Fokkema 

   secretaris.krm.pgf@outlook.com    

 

 

Gevraagd geluids- en cameramensen! 

 

Wij zoeken enthousiaste camera- en geluidsmensen. Zoals bekend hebben we achter in de kerk een 

installatie waarmee we het geluid van alle verschillende microfoons kunnen regelen. Daarnaast is er een 

mini studio waarin we drie camera’s kunnen bedienen. Hiermee zorgen wij ervoor dat we zowel in de 

kerk als online de dienst goed kunnen volgen. Op dit moment is er een handjevol mensen die de knoppen 

kunnen bedienen en die we hiervoor in kunnen roosteren. Zijn er mensen die dit ook eens zouden willen 

proberen? Dan kan je je opgeven bij het kerkelijk bureau, (0517-393200 tussen 08.00 en 12.00 uur).  

Het is ook leuk voor de jongeren onder ons. Je mag een aantal keer meedraaien. 

 

 

 
 

Begroting 2022 

 

De begroting is weer opgesteld. Met enorme dank aan onze boekhouder Libbe Riemersma en 

penningmeester Sebastiaan Douma. De begroting ligt ter inzage op het kerkelijk bureau 

 

 

 

 

 

 



Actie Kerkbalans 

 

Vorig jaar zijn we gestart met de mogelijkheid om uw toezegging voor Aktie Kerkbalans digitaal in te 

voeren. Deze proef hebben wij als zeer geslaagd ervaren en we hebben besloten dit voort te zetten. We 

sturen daarom in december weer een mail naar iedereen waarvan het email adres bekend is. Wilt u ook 

digitaal uw toezegging doen maar kennen wij uw email adres nog niet dan kunt u dit nog doorgeven aan 

het kerkelijk bureau. 

Heeft u geen internet of wilt u liever op papier reageren? Dan komt in januari iemand van de vrijwilligers 

bij u langs met de folder en de bijbehorende brief.  

Er is een kleine wijziging ten opzichte van vorige jaren. Waar we voorheen iedereen van 21 jaar en ouder 

hebben aangeschreven zullen we dit jaar iedereen van 18 jaar en ouder uitnodigen om aan actie 

kerkbalans bij te dragen. Wij zullen hen te zijner tijd persoonlijk benaderen. 

 

Werkzaamheden Martinikerk 

 

De voegwerkzaamheden aan de martinikerk zijn in volle gang. Twee vakmensen verwijderen verouderde 

en slechte voegen en herstellen de slechte plekken. Het is belangrijk om dit regelmatig bij te houden. Bij 

slechte voegen kan vocht in de gevel trekken waardoor met name bij vorst schade kan optreden. Met het 

nieuwe voegwerk zal onze Martinikerk weer een tijdje bestand zijn tegen weer en wind. 

 

 
 

Grote schoonmaak Martinikerk 

 

Afgelopen maand heeft een groep vrijwilligers onder leiding van Arjen de hele Martinikerk een grote 

schoonmaakbeurt gegeven. Super bedankt voor uw hulp. We hebben overigens ook begrepen dat het 

naast het harde werken ook erg gezellig is geweest. 

 



 
 

 
 

Het rentmeestersteam 

 

Vaak bedanken wij via de Binding vrijwilligers die iets speciaals of extra’s hebben gedaan. Zeer terecht. 

Onze gemeente draait op een aantal arbeidskrachten, maar die kunnen niet zonder het groot aantal 

vrijwilligers. Ik vind het tijd om de aandacht even te richten op het kleine team van de kerkrentmeesters. 

Johan Bouwman, hij heeft zich in zeer korte tijd ingewerkt in het onderhoud van de gebouwen. 

Ondertussen zijn er twee meerjaren-onderhoudsplannen opgesteld en is het onderhoud in volle gang. 



Sebastiaan Douma, penningmeester, eerder in deze Binding al even genoemd, een onmisbare kracht in het 

financiële verhaal van de gemeente. Als het gaat om kleine of grote bedragen, Sebastiaan redt zich ermee. 

Janny Fokkema, ouderling kerkrentmeester, heeft een aantal belangrijke taken op zich genomen 

waaronder de organisatie van Actie Kerkbalans. Zij heeft mij al een aantal keer vervangen en neemt 

tijdelijk de taken van secretaris op zich. Tea Bouwmeester, secretaris, mijn steun en toeverlaat. Zij weet 

mij elke keer weer op het juiste moment aan het jasje te trekken: Vergeet je dit niet? En denk je hier nog 

even om? We verzetten met dit kleine team veel werk en daar ben ik best trots op. Dit kan alleen maar 

wanneer wij elkaar kunnen vertrouwen en dat doen we. Dit team geeft mij in elk geval het vertrouwen om 

de komende periode nog mooie dingen te verwezenlijken.  

 

Dick Tolsma 

Voorzitter College van Kerkrentmeesters 

 

 

 

Grafrechten 
 
De kerkrentmeesters van de Prot. Gem. Franeker  hebben het voornemen de grafrechten welke rusten 
op de onderstaande graven in 2022  te doen toekomen  aan de gemeente Waadhoeke. 
 

Grafnummer Naam Overleden 

A06-263 Hillegonda, Hiltje Heeringa 1989 

A06-264 Jouke K. Heeringa, Grietje Mulder ------ 

C/01/08 S. Alkema 1970 

C/06/294 Harmen de Vries, Aukje Terpstra 1918/1949 

C/13/012 IJtje Sangers 1970 

H/06/28 Rimmert de Vries, M. Miedema 1992 

L/02/16 Geelina Bosma 1952 

L/ 02/27 Anna De Groot 1972 

 
Indien u als nabestaande of belanghebbende  de grafrechten op uw naam wilt laten overschrijven  
verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Franeker. 
Zilverstraat 36 
8801 KC    Franeker 
Tel: 0517-393200 (’s morgens tussen 08.00 uur en 12.00 uur). 
E-mail: pkn-franeker@hetnet.nl 
 

 

 

 

 

 

 

INCASSOKALENDER 

FONDS:  INCASSODATUM:    

 

Actie kerkbalans    27 december 

Zending     27 december 

Kerkomroep     27 december 

 

 

 

 

tel:0517-393200
mailto:pkn-franeker@hetnet.nl


COLLECTEN EN GIFTEN 

 

Voor alle ontvangen collectegiften en giften via de bank en collectes in de kerk heel hartelijk dank! 

 

 

Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en 

12.00 uur). 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: W. Veenstra 

Secretaris:  D. de Boer-Boutsma 

  

 

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 

 
In de adventsperiode en met Kerst wordt de opbrengst van de diaconiecollecte besteed aan 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. In de week van 22-27 november zijn veel gemeenteleden 
op pad gegaan met een collectebus voor dit doel. De diaconie is blij dat zoveel mensen zich 
hiervoor hebben ingezet. De opbrengst van deze (landelijke) huis-aan-huiscollecte wordt in het 
volgende kerkblad bekend gemaakt. 

Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon 
drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de 
realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien.  
Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. 
Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten 
en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op 
een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en 
wiskunde volgen.  
Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in 
vier opvangcentra op het Griekse vasteland.  
In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken 
elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in 
vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.  
Geef aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie  o.v.v. ‘Geef Licht’, of doneer online. 
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

Djoke de Boer-Boutsma 

 

 

 

ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST  

 

Voor ziekmeldingen en ziekenbrief, de ziekendienst contacten. 

Zij zorgen voor een attentie thuis, informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief. 

 

 



mw. L. de Beer-Dijkstra 

mw. N. Ferwerda-Dotinga 

mw. A. van Nimwegen-Vlietstra 

mw. T. Palma-de Vries 

 

 

 

MUTATIES: 

Doorgeven aan: 

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC 

’s morgens van 9.00-11.30 uur  

0517-393200 of kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

 

 

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan 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. 

0517 393200 of kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl  

 

 

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN 

 

 

“11 november is de dag……..” 

 

Dat bekende Sint Maarten liedje klonk donderdag 11 november in de Martinikerk uit tientallen 

kinderkeeltjes. De kinderen, met ouders, waren uitgenodigd om de eerste activiteit van 600-jaar 

Martinikerk bij te wonen. Het was meteen een groot succes. Door de corona-maatregelen was er 

weliswaar een beperkt aantal kinderen in de kerk, maar ze genoten wel van een mooi programma. Na een 

welkom door voorzitter Rolf Bremmer kreeg ds. Margarithe Veen het woord. Ze sprak over het licht en 

lichtjes en dat met elkaar delen. Vervolgens kwam verhalenverteller Josse Pietersma met een prachtig 

verhaal over vooral de jeugd van Martinus van Tours, de naamgever van de Martinikerk. Na het zingen 

van enkele Sint-Maartenliedjes verlieten de kinderen de kerk, maar kregen nog wel een lekker 

snoeppakket mee. Op de Breedeplaats stonden de Sternse Slotlanders klaar om de zingende kinderen te 

begeleiden op hun tocht door de stad, natuurlijk met een echte Sint-Maarten, hoog te paard. Rond zeven 

uur was de stoet terug en ging iedereen huiswaarts. 

Een succesvol begin van de festiviteiten rond het 600-jarig bestaan van de Martinikerk. 

 

mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl


 
 

Verhalenverteller Josse Pietersma heeft een aandachtig gehoor. 

 

Pieter Oosterhof 

Kliederkerk 

 

Zondag 31 oktober was de 1e Kliederkerk vanuit PKN Franeker door de jeugdraad georganiseerd voor 

iedereen wel of niet lid van de kerk.  

Het thema was De Schepping, dit vonden wij passend om mee te beginnen en is voor de meesten wel een 

bekend verhaal uit de Bijbel.  

Bij binnenkomst werd iedereen verwelkomt in de hal van ‘de Rank’ en kreeg een briefje met daarop het 

programma welke en waar de opdrachten waren. Je mocht zelf kiezen welke je aansprak om te doen en 

iedereen kon een kopje koffie, thee of limonade met een (dieren)koekje nemen.   

De opdrachten waren allemaal gelinkt aan het Scheppingsverhaal; voorbeelden waren een dierenmasker 

maken, tuinkers zaaien, scheppingspuzzels/tekening maken en kleuren, de stilteruimte bezoeken, 

fruitspiesjes klaarmaken of een kaarsje aansteken voor iemand met de mogelijkheid om op een briefje 

voor iemand een voorbede te schrijven. Bij al deze opdrachten hing een vragenlijst welke je kon 

bespreken met elkaar onder de opdrachten. Enkele vragen waren bijvoorbeeld; neem jij genoeg rust, wat 

doe jij (niet) op de 7e dag, welk dier vind jij het mooist en waarom, wat zou jij het liefst zaaien of 

achterlaten? 

Na dit uur was er een viering in de zaal waarin al deze opdrachten ook weer terug kwamen. Er werd een 

mooi scheppingslied “Dank U wel voor de sterren” gedraaid en meegezongen voor wie wilde. Het 

scheppingsverhaal werd verteld met de mooie plaatjes uit de Kijkbijbel op de beamer en de kinderen 

mochten met hun dierenmasker gaan staan tijdens het verhaal. De voorbede van iedereen, zo mooi van 

jong tot oud, werd tijdens het gebed meegenomen waarna we een klein lopend buffet hadden. 

Gezamenlijk hebben we van de maaltijd genoten en waarbij we nog eens rustig konden napraten en 

kennismaken met elkaar. Er was een broodje knakworst, krentenbollen en suikerbrood en natuurlijk 

werden de gemaakte fruitspiesjes heerlijk opgegeten.  

Wat ons betreft een geslaagde 1e Kliederkerk! We willen de tieners dan ook heel hartelijk bedanken die 

zo goed hebben meegeholpen, zonder jullie was dit niet gelukt en wat fijn dat er een leuke opkomst was 

van jong tot oud! Prachtig om zo (klein)kinderen samen met hun ouders, pakes en beppes met elkaar te 

zien werken, te vieren en te delen. We hopen eind februari, begin maart weer een Kliederkerk te 

organiseren en zal in de nieuwsbrief, de Binding of via kerk en school aangekondigd worden. Iedereen is 

van harte welkom en ook wanneer je het leuk vindt om eens mee te denken of te helpen! 

Hartelijke groet namens Jeugdwerk, 

Ds. Margarithe, Nynke Alie, Marije, Berber en Frouwkje  



 

 

 

ZWO 

 

Voorzitter:            Jeanet Veenstra 

Penningmeester:  Pieter Walinga 

 

Bankrekeningnummer:  NL07 RABO 0313 2032 29 

 

 

 

 

OUD PAPIER 

In het weekend van 3 en 4 december en 7 en 8 januari 2022  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.  

 

 

 

 

afb. N.B.G. 

VANDAAG LEZEN WIJ… 

LEESROOSTER 

 



donderdag 2 december Maleachi 1:10–2:9 Schijn en werkelijkheid 

vrijdag 3 december Maleachi 2:10-16 Kinderen van één vader 

zaterdag 4 december Maleachi 2:17-3:5 Boodschapper komst 

zondag 5 december 
2e Advent  
Maleachi 3:6-12 

Neem de proef op de som 

maandag 6 december Maleachi 3:13-18 Onderscheidingsvermogen 

dinsdag 7 december Maleachi 3:19-24 Ooit komt Elia ... 

woensdag 8 december Psalm 28 Smeekbede 

donderdag 9 december Sefanja 3:1-13 Recht 

vrijdag 10 december Sefanja 3:14-20 Bemoediging 

zaterdag 11 december Psalm 72 De beste wensen voor de koning 

zondag 12 december 
3e Advent  
Jesaja 5:1-7 Zorgzame vriend 

maandag 13 december Jesaja 5:8-19 Afloop 

dinsdag 14 december Jesaja 5:20-30 Angstbeeld 

woensdag 15 december Jesaja 6:1-12 Roeping 

donderdag 16 december Jesaja 7:1-9 In het nauw 

vrijdag 17 december Jesaja 7:10-17 Ongevraagd teken 

zaterdag 18 december Jesaja 7:18-25 Kaalslag en overvloed 

zondag 19 december 
4e Advent  
Lucas 1:57-66 

Johannes is zijn naam 

maandag 20 december 
Lucas 1:67-80 Eerste woorden van Zacharias na 9 

maanden 

dinsdag 21 december Jesaja 8:1-10 Billboard 

woensdag 22 december Jesaja 8:11-23 Maak het verschil 

donderdag 23 december Jesaja 9:1-6 Licht in de duisternis 

vrijdag 24 december 
Kerstnacht 
Lucas 2:1-20 Bijzonder gewoon 

zaterdag 25 december 
Kerstochtend  
Johannes 1:1-18 

Mens geworden 

zondag 26 december Psalm 98 Juichstemming 

maandag 27 december Romeinen 15:14-21 Nieuwe wegen 

dinsdag 28 december Romeinen 15:22-33 Verantwoording 

woensdag 29 december Romeinen 16:1-16 Hartelijke groeten 

donderdag 30 december Romeinen 16:17-27 Eervolle vermeldingen 

vrijdag 31 december Psalm 121 Bergen … 

 

 

ZA 1 JAN Lucas 2:21-32 Teken van vrede - voor wie het ziet 

zo 2 jan Lucas 2:33-40 Profetes in actie 

ma 3 jan Lucas 2:41-52 Thuis 

di 4 jan Jesaja 41:1-7 De eerste en de laatste 

wo 5 jan Jesaja 41:8-13 Niet alleen 

do 6 jan Jesaja 41:14-20 Bij God is niets onmogelijk 

vr 7 jan Jesaja 41:21-29 Wind en leegte 

za 8 jan Jesaja 42:1-13 De uitverkoren dienaar 

zo 9 jan Johannes 1:19-28 Wie is Johannes? 

ma 10 jan Johannes 1:29-42 Het gevolg van een getuigenis 

di 11 jan Johannes 1:43-51 Uit Nazaret? 

wo 12 jan Psalm 46 Als God voor je is... 

do 13 jan Lucas 3:1-9 Een roepende in de woestijn 

vr 14 jan Lucas 3:10-22 Aankondiging van de vuurdoop 



ALLERLEI 

 

 

 

 
 

 
 

De Martinikerk 600 jaar jong! 

 
In de vorige editie is het “Vlaggetjesproject” aangekondigd. Inmiddels zijn er al meer dan 

80 vlaggetjes bezorgd op het kerkelijk bureau. 

We hopen dat er nog heel veel vlaggetjes bij komen.  Gebreid of gehaakt mag natuurlijk 

ook! De afmeting is ongeveer 15x25 cm. 

Achter in de kerk staat een tafel met patronen voor een gebreid of gehaakt exemplaar. 

Daar staan bakken met garen en stof dat u kunt gebruiken. Knip de vlaggetjes uit dubbele 

stof, werk ze af en maak er een “hoofdje ”of omslag  op zodat het aan een draad geregen 

kan worden. Wanneer u materiaal over hebt, brengt u het maar weer terug. Een ander kan 

er hierna mee aan de slag. 

Ook vlaggetjes van stevig papier zijn van harte welkom. Daarvan is de afmeting ongeveer 

15 x 25 cm. Een voorbeeld ligt ook klaar! Dit kan thuis versierd worden. 

Het streven is 600 vlaggetjes. 

De vlaggetjes die klaar zijn kunnen bij het kerkelijk bureau gebracht  worden óf achter in 

de kerk in de daarvoor bestemde doos gelegd worden.  

Er wordt nader bepaald, bij welke gelegenheden van het jubileum de vlaggetjes gebruikt 

gaan worden. 

Voor vragen kunt u terecht bij: 

Dieuwer Blom   

Adrie Wentzel   

 

Namens de commissie,  

Jan Doevendans 
 

 
Afspraken over begrafenissen  

 

In onze gemeente zijn er regelmatig begrafenissen. Om dit als pastores samen te kunnen dragen, hebben 

we daar de volgende afspraken over gemaakt:  

 

1. Ds. Margarithe Veen verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Noord. 

2. Ds. Sytze Ypma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Zuid en uit de dorpen. 

3. Pastor Ilse Douma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden woonachtig in Saxenoord en 

Saxenstate. 



 

Met een hartelijke groet,  

ds. Margarithe Veen, Ilse Douma, ds. Sytze Ypma  

 

 

 
 

Bloemschikcommissie 

Het stuk wat gemaakt is door de bloemschikcommissie voor de oogstdienst november 2021. 

 

 

 

Zomeropenstelling Martinikerk 2021 

 
 

Afgelopen zomer hebben we toch weer kunnen genieten van een “open” kerk. 
We begonnen heel voorzichtig. In mei alles nog op slot.  

Toch vol goede moed en hoop op betere tijden eind april  de expositie samen met Anita van Os ingericht. 
In de maand juni alleen 's middags open en toen in juli ……. hoera … we mogen weer. 



De kerk de hele week open, 's morgens en 's middags. 
We konden genieten van "Ode aan het landschap” en veel toeristen genoten met ons. 
In september een gezellige opening met zang, een hapje en een drankje van onze  
kunstenaars uit Franeker e.o. 
Heel andere kunst dan van de Roos van Tudor, maar ook zeker het bekijken waard. 
Over bezoekers hadden we niet te klagen. 
Er kwamen meer dan 15.500 bezoekers onze Martinikerk binnen. 
We konden op de valreep dit jaar afsluiten met een avond in De Rank voor  
alle vrijwilligers. 

 
Nogmaals dank aan al die mensen die het elk jaar mogelijk maken dat we kunnen 
genieten van kerk en kunst. 
 

Jan, Liepie en Margje 
 

 

 

 

 
Terugblik Openstelling Martinikerk 2021 
 
De Martinikerk was dit jaar gelukkig geopend voor zelfs twee exposities, tussen 9 juni en 30 augustus de expositie 
“Ode aan het landschap”.  
Vanaf 1 september was er weer de bekende tentoonstelling van de meer lokale kunstenaars o.a. Oesje Zegel, Joke 
Stapensea, Violetta Damen en Douwe Elias. 
 
De geografische spreiding van de bezoekers was, natuurlijk door de heersende reisbeperkingen, minder dan in de 
voorgaande jaren. De meeste bezoekers die een reactie achterlieten hadden Nederland als vaderland. Een klein 
aantal reacties kwam van Europese bezoekers, o.a. België en Duitsland. Natuurlijk vormen de bezoekers uit 
Nederland de hoofdmoot, alle provincies zijn eigenlijk wel vertegenwoordigd. Maar ook velen “fansels út Fryslân”. 
Maar ook Franekers en zelfs oud-Franekers weten de weg te vinden, het aantal geschreven reacties is echter 
beperkt.  
 
Een nieuw “fenomeen” diende zich dit jaar aan, n.l. de bekendheid van onze predikanten en organist, natuurlijk te 
danken aan de uitzendingen van Omrop Fryslân of via Kerkomroep en YouTube op zondag, een korte impressie: 
Op 10 juli schreef een familie uit Eerbeek het volgende: “Nu eens de kerk niet bewondert via YouTube, maar live 
in de kerk. Elke zondag volgen wij de dienst en genieten meer dan eens van ds Ypma en mevrouw Veen. Erg onder 
de indruk van de kerk, het woord en het geweldige orgelspel van Jochem! Veel dank hiervoor!” 
 
Op 17 juli waren Coby, Yde, Froukje en Gerrit in de kerk en schreven: “Heel mooi, we missen Jochem.” 
Op 31 juli schreef een echtpaar uit Voorburg (namen waren onleesbaar): “Dag Margarithe, heel verrassend jou 
hier te zien staan. Je hebt ’t enorm naar de zin en ook de gemeente. Heel hartelijke groeten.” 
Op 11 september schreef de familie Wester-Bos uit Scharnegoutum: “We hebben bijzondere momenten beleefd 
in deze monumentale kerk. Sytze…..bijzonder om hier “dienaar des woords” te zijn. Een hartelijke groet, ook aan 
Anneke!” 
Op 20 september schreef de familie Kruidhof: “Schitterende kerk! Prachtig te horen: de fijne voorganger, de 
goede orgelspeler etc. Alle goeds samen.” 
 
Er zijn natuurlijk ook opmerkingen gemaakt over de expositie rond het thema “Ode aan het landschap” 
georganiseerd samen met Anita van Os van de Roos van Tudor, een korte bloemlezing: 
Op 30 juni merkt een anonieme bezoeker op: “Wat een mooie expositie. Genoten met Greet en Nannette, Albert 
en Andrea. Heel gezellig en informatief. Rondgeleid door Anita…dank.” 
Ook nog op 30 juni, eveneens anoniem: “Nijsgjirriche eksposysje, mei nocht nei sjoen.” 
Op 13 juli schrijft Suzan uit Mantgum: “Prachtige werken van Pim Velthuizen, Manuel Knortz en Heine Noordstra. 
Heel mooi om het werk zo van dichtbij te kunnen bekijken.” 
Op 13 augustus schrijft een familie uit Steenwijk: “Mooie kerk, schitterende kunst. Wat boffen wij!” 
 



Ook de september-expositie kan op positieve reacties rekenen. Annemiek schrijft: “Mooi werk van Wia Bouma! 
Doet me denken aan intens gelukkig gevoel tijdens ontspannende duik in de Rode Zee.” 
Janny schrijft op 13 september: “Wat prachtig en zo verschillend, dat maakt het bijzonder. En in een hele mooie 
kerk.” 
Ook op 13 september is de familie de Ronde te gast, ze schrijven: ”Prachtige kerk, met symboliek. Schitterend 
orgel, mooi om naar te luisteren. Expositie heel erg mooi. Al met al een hele mooie middag gehad.” 
 
Maar natuurlijk ook opmerkingen van vele “buitenstaanders”, een greep, soms hele poëtische, filosoferende en 
ontroerende opmerkingen.  
Een bijzondere reactie schreef een anoniem gebleven persoon op 27 juli: “Bedankt voor het openstellen van deze 
kerk zodat ik een kaarsje kan branden voor mijn zusje en mijn moeder. Ik had geen geld maar ik geloof dat onze 
lieve Heer me dit niet kwalijk neemt. Sorry hiervoor, maar ik wilde dit zo graag voor ze doen.” 
Ook een anoniem persoon schreef op 8 augustus: “Indrukwekkend mooi, woorden komen te kort, maar ook de 
tijd. We komen zeker nog eens terug.” 
Op 28 augustus schreef de familie Bosman uit Genemuiden: “Wat een indrukwekkende grafzerken. Dan te 
bedenken dat God op Zijn tijd de graven zal openen.” 
 
Ook over de stad Franeker, en de provincie Friesland, zijn mooie opmerkingen geplaatst. 
Op 17 juli schreef Fransje uit Follega: “Wát een grote kerk uit de tijd dat Franeker nog een universiteitsstad was.” 
Op 20 juli schreven A.I en I.G út Dokkum: Moaie tsjerke yn in prachtiche stêd.” 
Op 11 september schreven Jan en Sjaan uit Krabbendijke: “Wat moet dit Franeker een rijke stad zijn geweest.” 
Ook op 11 september schreef de familie Attema: “Wat een mooie stad met een grote historie. Leuke kunst in de 
kerk.” 
 
Waren er geen negatieve reacties? Ja! Zorgvuldig bladerend kwam ik er slechts één tegen: 
Op 2 juli schreven Hans en Ingrid: “Mooie kerk. Jammer van de zwarte schermen, doet afbreuk aan de kerk.” 
 
Zo nu en dan worden ook de vrijwilligers genoemd, vaak maar een korte opmerking, en ook dit jaar alleen maar 
positief! 
“Prachtige kerk, hartelijke ontvangst.” Of: “Fijn dat hij open is.” “ Fijn dat we binnen mochten komen.” “Mooie 
kerk en hartelijke ontvangst.” “Lieve mensen achter in de bank.” “Mooie kerk en gastvrij ontvangen.” 
 
De laatste opmerking uit het gastenboek is, tenslotte, ook de moeite waard te vermelden, Erik Pater, Violeta 
Damen en Oesje Zegel schrijven op 30 september: ”Elk jaar is het weer speciaal dat wij hier mogen exposeren. Dit 
jaar was het ons weer een groot genoegen. Goede samenwerking met vriendelijke gastvrouwen en -heren. 
Margje en Liepie, voortreffelijk voor ons!” 
 
 

Pieter Oosterhof 
 

In rûntsje om mei de hûn…. 
 



Joska fertoant allinnich ‘gewenst gedrag’ as him dat wat 
te iten opsmyt, yn alle oare gefallen docht er wat er sels 
wol. De measte minsken meie him net samar aaie, hy 
bepaalt sels oft er dat tastiet of net.  
Ferline wike rûn ik by in bankje del dêr’t in man op siet, 
plestik tas neist him, blikje bier oan de mûle, sjekje yn de 
hân. Ik sjoch him wol faker, groetsje freonlik, meastal seit 
er neat werom. Dizze kear rûkte Joska wat ûnder it 
bankje, dus ik bleau even stean. Wêr’t ik nea kontakt mei 
him krigen hie, slagge dat Joska wol. “Wat in mooi 
hontsje bistou, jonge jonge, ja, lief bistou hoor. Ik hef oek 
in hontsje hat, mar dy kon ik niet houwe”. Der klonk in 
wrâld fan fertriet troch yn dy pear wurden. En sjoch dêr: 
Joska kaam tichterby en liet him oer de kop aaie, de man 
krige sels in wiete slik oer de hân. Syn ynstinkt sei him 
dat dizze man dat even noadich hie, teminste dat tocht 
ik, mar ja, ik wit it net fansels. Moai momint wie it wol! 
 

Maaike van Dijk 

 

 

 

 

 

 Nieuws 

 

Twee gemeenteleden hebben sjaals met bijpassende mutsen gebreid. 
Deze zijn meegegaan in een koffer (via de kringloop gekocht) naar Zuid-Afrika , door Theo 
en Jinke de Jong van Stichting Good News ZA.  
Zij zorgen ervoor dat deze terecht komen bij mensen die dit nodig hebben.  
De twee breisters worden van harte bedankt! 
De kosten hiervoor (€40)  zijn door ons uit de opbrengst van oud ijzer betaald. 
 
Martin en Tirzah Hofman, die onlangs bij ons in de kerk hebben verteld over hun 
toekomst in Zuid-Afrika, vertrekken 2 december naar Knysna waar ze gaan wonen en 
werken. Zij hebben 6 dozen met bijna nieuwe kleding meegenomen zoals fleece vesten, 
nieuwe T-shirts en regen poncho’s . Dit gebruiken zij voor hun kledingproject. De kleding 
hebben we van muziekvereniging Oranje uit Minnertsga gekregen. 
Ook deze vervoerskosten van €145 zijn uit de opbrengst van oud ijzer betaald. 
 
Vanuit Franeker heeft Victory4All een grote gift ontvangen van mensen uit onze 
gemeente. Johan en Astrid Vos willen hun hiervoor hartelijk bedanken! 
 
In november is er voor ruim €1050 aan oud ijzer opgehaald. Dit is mede te danken aan de 
hoge prijzen voor metalen.  Dit geld wordt gebruikt voor aanschaf van rolstoelen voor het 
Rainbow Centra. 
 



 Met vriendelijke groeten   
Sieds en Saskia de Jong   
saskiaensieds@gmail.com  

 
Oudejaarsconference 29 december in Martinikerk 

 

 
 
Woensdagavond 29 december komt Rob Favier, zanger ,liedjesschrijver, zanger en cabaretier  
naar de Martinikerk in Franeker met een oudejaarsconference waarin hij op een unieke manier terug kijkt op het 
jaar 2021! 
Rob Favier omlijst zijn verhalen met scherpe en indringende liedjes die een knipoog nooit schuwen. En met gevoel 
voor feestelijk cabaret brengen andere liedjes gegarandeerd een glimlach op je gezicht. De conference 
voorstellingen van Rob Favier staan bovendien bol van de spitsvondige (woord)grappen, niet-kwetsende humor 
en interactie met de zaal die hem zo op het lijf geschreven zijn. Er is altijd wel een rode draad te ontwaren die 
dieper gaat dan de waan van de dag.  
We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 
Hoewel we nu nog niet weten hoe de coronamaatregelen dan zijn en of deze avond wel of niet door kan gaan 
hebben we besloten dat u kaarten kunt bestellen zonder vooraf te betalen. 
Mocht de voorstelling door kunnen gaan dan kunt u de kaarten a 15 euro contant en gepast betalen in de kerk. 
Mocht de voorstelling niet doorgaan dan vervalt de reservering. 
 
Voorstelling : 'De Favier Variant’ 
Datum: woensdag 29 december 2021  
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Martinikerk, Breedeplaats 2, 8801 KA Franeker 
Kosten: 15 euro per ticket 
Kaarten bestellen via saskiaensieds@gmail.com of telefonisch na 17.00 uur.  
 

Met vriendelijke groet, 
Sieds en Saskia de Jong 

 

 

 

De Schakel 

 

De kerstviering zal plaatsvinden (onder voorbehoud) dinsdag 21 december om 9.45 uur in De Rank. 

 

Namens het bestuur, 

Ymkje Santema-Hogendorp 

mailto:saskiaensieds@gmail.com
mailto:saskiaensieds@gmail.com


 
 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk 
 

Dames van samen sterk, 

 

In verband met de corona weten we niet of de Kerstviering wel door kan gaan. Jullie horen van ons 

hierover als we meer weten. 

 

Groeten van het bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.C.O.B. afdeling Franeker en Omstreken 

 

Bij het inleveren van de kopij van dit kerkblad zijn de nieuwe regels, voor wat betreft de corona, nog niet 

bekend. Hoe het komt met de Adventsviering van 16 december, de nieuwjaarsreceptie van 5 januari en de 

bijeenkomst van 27 januari a.s. leest u in onze Info 302 die begin december verschijnt. Voor ons allemaal 

heel vervelend, maar we hopen op betere tijden.  

 

Een hartelijke groet, namens het bestuur, 

Ditta Burggraaff-Siebesma, secretaris   

 

AGENDA 

 

In alle tehuizen gaan de koffiemorgens en vieringen niet door tot nadere berichtgeving. Het betreft 

hier Theresia, Parkstate, Sjaerdemastate, Roordastate, Botniahuis, Froonacker en Saxenoord.  

 

 

vrijdag 3 december 

oud papier 

 

zaterdag 4 december 

oud papier 

 

zondag 5 december 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. R. Schoorstra, Ternaard 



 

woensdag 8 december  

kerkenraadsvergadering 

 

zondag 12 december 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: maj. Fr. van der Werf, Leeuwarden  

 

zondag 19 december 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. J. Lindeboom, Minnertsga 

 

dinsdag 21 december 

vrouwengroep De Schakel, kerstviering 9.45 uur in De Rank 

 

vrijdag 24 december, Kerstnachtdienst 21.30 uur  

Radio “Eenhoorn”: evang. D. Wolbers, Franeker 

 

 

zaterdag 25 december, 1ste Kerstdag 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: evang. D. Wolbers, Franeker 

 

 

zondag 26 december, 2de Kerstdag 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: evang. D. Wolbers, Franeker 

 

woensdag 29 december 

oudejaarsconference 20.00 uur Martinikerk door Rob Favier, zie uitgelicht in deze Binding 

 

vrijdag 31 december, Oudejaarsavond 19.30 uur 

Radio “Eenhoorn”: evang. D. Wolbers, Franeker 

 

vrijdag 7 januari 

oud papier 

 

zaterdag 8 januari 

oud papier 

 

 

De diensten van Radio Eenhoorn worden live vanuit de studio opgenomen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdouderlingen:     

             Nynke-Aly Miedema-Kamstra 

                                   Marije Miedema-Epema 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR DE KINDEREN 

Advent en Kerst voor de kinderen 

 
Hallo allemaal, 

 

Vanaf zondag 28 november is het Advent. Je herinnert je vast dat er in de Adventstijd iedere week een 

kaarsje aangestoken wordt. Zo straalt er steeds meer licht op weg naar Kerst. Een licht dat vertelt over de 

geboorte van Jezus Christus. Dat vieren we met Kerst. 

 

Heb je zin om mee te doen met het Advents- en Kerstproject? Zondag 28 november, zondag 5, 12 en 19 

december staat ‘Het plakboek van Lukas’ centraal in de kindernevendienst en in de kerk. Iedere zondag horen 

we over een bijzonder iemand. En allemaal hebben ze iets te maken met het Kerstverhaal. Wat precies? Dat 

horen we die zondagen. Wil je erbij zijn? Dat zou heel leuk zijn! Iedere zondag is er iemand voor jullie 

aanwezig in de kerk, een leider van de kindernevendienst. Samen gaan jullie dan aan de slag met het project. 

Aanvang 10.00 uur in de Martinikerk.  

 

Als het goed is, heb je thuis ook een boekje ontvangen. Daarin staan ook de verhalen die zondag in de kerk 

verteld worden en een opdracht, knutseltje, gebed of iets anders voor iedere dag vanaf Eerste Advent tot 

en met Kerst. Deze opdrachtjes kun je alleen doen, maar het is ook leuk dit samen te doen met je ouders 

en/of broertjes of zusjes. 

 

Met Kerst zijn er speciale diensten. In de Kerstnacht, vrijdag 24 december, om 23.00 uur. En op Eerste 

Kerstdag, zaterdag 25 december, om 10.00 uur. In verband met de coronamaatregelen is het nog van belang 

om je aan te melden via de www.pkn-franeker.nl Vanuit huis kun je de diensten volgen via youtube: 

https://pkn-franeker.nl/kerkdienst/  

 

http://www.pkn-franeker.nl/
https://pkn-franeker.nl/kerkdienst/


Met een hartelijke groet van ons allemaal, 

Jeugdraad en predikanten 

 

Tieners in Gesprek 

Het blijft spannend hoe de maatregelen voor corona zich ontwikkelen. De volgende Tieners in Gesprek is 

op vrijdag 10 december. Voor de brugklassers, 2e en 3e klassers van 19.00-20.00 uur. Voor de 3e, 4e, etc-

klassers en ook van het voortgezet onderwijs, vanaf 20.15 uur. Ik laat jullie nog weten of we bij elkaar 

kunnen komen of dat ik jullie een schilderpekketje breng om toch ‘voor’ deze avond te schilderen. Ook 

wanneer je deze avond voor het eerst wilt meedoen, van harte welkom! Je mag ook altijd even wat van je 

laten horen. 0517 393200. 

 

 

 

 


