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Lit ús 

 

As it tsjuster en de kjeld 

fan dizze "íuwenlange" nacht 

ús yn ússels opslút 

stiket it sicht by oardel meter 

wêr is dan de hoarizon 

 

litte wy inoar de romte jaan 

ûngeanbere paden gean 

en paden sljochtsje 

lit ús bouwe 

oan brêgen dy't ferbine 

 

lit ús hoopje op 

ljocht dat weromkomt 

in libben krûde mei leafde 

lit ús hoopje op 

frede dy't by ús bliuwt 

 

 

lit ús inoar alle goeds tawinskje 

foar no en de kommende tiid. 

 

 
Harm Woelinga (Feanwâlden) 

 

 

 

MEDITATIE DOOR: DS. MARGARITHE VEEN 

 

Zegen voor het nieuwe jaar 

 

Aan het begin van het nieuwe jaar wensen wij elkaar zegen toe. Een mooi begin van het nieuwe jaar. 

Zonder te weten wat er gaat komen, is dat een vertrouwen dat wij aan elkaar meegeven. Zegen. Daarin 

ligt één en ander geborgen in die zegen. Een vertrouwen dat we niet alleen zijn, maar dat op onze weg 

onze God meegaat. Woorden van Psalm 139 of Psalm 23 raken daaraan. Maar ook woorden van Psalm 56 

of Numeri 6: 22-26. En zo nog veel meer woorden uit de Bijbel. Woorden en beelden van een leven 

waarin wij mensen ons gezicht toekeren tot de Heer, onze God, en de Eeuwige of de God van de Bijbel 

toelaten op onze reis. Of dat wij ervaren dat er een God is die ons uitnodigt op zijn weg.  

In dat toekeren van ons leven tot de Eeuwige, onze God, zullen vele gedachten en gebeden geborgen 

liggen. Gedachten die vertwijfeling oproepen of gebeden waarin het verlangen naar een nieuw jaar met de 

liefdevolle zegen om vrede van klinken in ons leven. Hoe kunnen we onze weg zo gaan, dat er een 

weerspiegeling oplicht van de levensweg die God met mensen, met ons, voorheeft? 

Misschien dat we een stil moment kunnen vinden vandaag om daar zelf bij stil te staan. Wat ervaren we 

daarin? En wat morgen of volgende week?  



Aan het begin van het nieuwe jaar begin ik altijd met goede moed om dat wat ik ervaar als dank of een 

licht op mijn pad op te schrijven. Soms is het maar één zin of één woord. Soms is het een klein verhaaltje 

en soms een vraag of een traan. Maar wat ik opschrijf, ervaar ik in verbondenheid met het gebed en de 

zegen die over ons wil komen vanuit de liefde van God en de vrede van Christus. Ook vanuit het 

vertrouwen dat wat nodig is op die weg, wij vanuit Gods hand en Zijn zegen ontvangen.  

 

Het doet me denken aan een lied uit Taizé, gebaseerd op een tekst uit 1515 van een non uit Spanje, de 

heilige Theresia van Ávila ‘Nada te turbe’. Dit lied gaat erover dat niets je kan deren wanneer je 

vertrouwd op God. Deze tekst is ook in het Fries vertaald in het Lieteboek. Sjonge en bidde thús en yn 

tsjerke. Lied no. 900: 

 

Nada te turbe, nada te espante; 

quien a Dios tienne nada le falta.  

Nada te turbe, nada te espante; 

sólo Dios basta. 

 

Lit neat dy deare, lit neat dy skeine. 

Wa’t oan God fêsthâldt fynt inkeld seine. 

Lit neat dy deare, lit neat dy skeine. 

Gean mei Gods seine. 

 

Met vrede, 

ds. Margarithe Veen 

 

 

KERKDIENSTEN 

 

Zondag 16 januari 

 10.00 uur Martinikerk: ds. Margarithe Veen  

  

Zondag 23 januari 

 10.00 uur Martinikerk: ds. Sytze Ypma en pastor Dorette Gies 

 

Zondag 30 januari 

 10.00  uur Martinikerk: ds. D. van Houten 

  

Zondag 6 februari 

     10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

  

 

BIJ DE DIENSTEN 

 

Zondag 16 januari  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Margarithe Veen 

Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra 

Diaken: Djoke de Boer 

Lector: Djoke de Boer 

Organist: Jochem Schuurman 

Collecte: kerk / diaconie 

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Sybe Swart 

Beeld en geluid: Dick Tolsma en Jochem van Marrum 

 



Op deze zondag staat een bekende lezing uit Johannes 2: 1-12 centraal over de bruiloft te Kana. Het is een 

lezing met verschillende mooie momenten in het verhaal. Wat willen die momenten ons zeggen? En wat 

zeggen ze ons? Zondag meer daarover. We zien uit naar een gezegende viering. 

ds. Margarithe Veen 

 

Zondag 23 januari 

Oecumenische dienst   

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma en pastor Dorenda Gies 

Ouderling van Dienst: Seerp Broersma 

Diaken: Carla van der Kooi 

Organist: Jochem Schuurman 

Collecte: gezamenlijk doel 

Koster: Appie Reitsma en Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Bram Boekema 

Beeld en geluid: Dick Tolsma en Jan Eising 

 
 
Oecumenische viering van gebed voor eenheid 
 
In deze viering gaan pastor Dorenda Gies en ds. Sytze Ypma voor. Het jaarthema van deze editie van week 
van gebed en eenheid is: Licht in het duister. 
Van 16 t/m 23 januari 2022 staan we tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen stil bij de ster 
van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons 
als christenen. De centrale Bijbeltekst komt uit Matteüs 2 vers 2:‘Wij hebben (namelijk) zijn ster zien opgaan 
en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’Van oudsher staan de magiërs symbool voor de verschillende volken 
op aarde. Ze komen uit verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar ze worden gedreven 
door hetzelfde verlangen om de pasgeboren koning te zien en te leren kennen. Ze komen samen om Hem te 
aanbidden. Zo verbeelden de magiërs de eenheid die God voor alle volken wenst. 

De kans is groot dat de dienst alleen online te volgens is. Is het toch anders, dan informeren we u hier over 
via de website van de PKN Franeker.  
 

Pastor Dorenda Gies en ds. Sytze Ypma 
 

Zondag 30 januari   

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Dorette van Houten, Heerenveen 

Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer 

Diaken: Bettie Vlieger 

Lector: Wouter Brugmans 

Organist: Jochem Schuurman 

Collecte: kerk / ZWO (zie uitgelicht elders in deze Binding) 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Beeld en geluid: Jan Eising en Sybe Swart 

 

 

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

 

 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/
http://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      

    

Schalsumerplan    ouderling A.J. Osinga 

 

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

Saxenstate  

    

Froonacker    ouderling A. Douma-Miedema  

 

 

 

WIJK ZUID 

 

predikant: ds. S. Ypma 

  

Onder Wijk Zuid vallen: 

Binnenstad     

Vliet / Tuinen    ouderling: mw. J.H. Roelofsen 

     pastoraal bezoeker: H. 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, tijdelijk ds. S. Ypma 

Over de Brug   

   

Roordastate    pastoraal bezoeker: S. Osinga-Boersma 

 

Parkstate/Sjaerdema  ouderling: P. Sieperda-Breidenbach 

 



Theresia    pastoraal bezoeker: mw. S. Oosting 

 

Botniahuis    pastoraal bezoeker: L.G. Visser-Attema 

 

Westerpoort    pastoraal bezoekers: J. en A. Osinga-Boomsma 

 

Dorpen    ouderling: mw. J.H. Roelofsen 

     pastoraal bezoeker: H. Bron 

 

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

 

   

 
We denken aan de mensen die thuis zijn en intussen een kuur ondergaan, en we bidden voor hen. 
En onze gedachten gaan naar de mensen die zorgen kennen, over zichzelf of over hun dierbaren. En 
ook noemen we hier speciaal de mensen die veel alleen zijn. Moge ieder kracht Gods krijgen, die ons 
door de dagen draagt. 
 
Mariakring verplaatst naar maart 
 
Op 18 januari staat de tweede avond van de Mariakring gepland. Pastor Marco Conijn zou ons 
vertellen over de betekenis van Maria voor hem persoonlijk en over Maria als Moeder van Jezus in 
de katholieke kerk. Helaas kan ook deze avond vanwege de coronabeperkingen nu niet doorgaan. 
Maar hij blijft wel in het vat! Want op 24 maart komt prof. Arnold Huijgen over zijn Mariaboek 
spreken en rond die datum plannen we opnieuw de avond over Maria met pastoor Conijn in. 
Nadere informatie volgt tegen die tijd. 
 

ds. Sytze Ypma 
 
Pastoraat in coronatijd 
 
Vanwege de lockdown en de zeer besmettelijke omikron-variant is in alle contacten voorzichtigheid 
geboden. Toch vind ik het belangrijk dat huisbezoek kan doorgaan. Door regelmatig te testen en het 
aantal bezoeken per dag beperkt te houden, probeer ik de kans op besmetting te minimaliseren. 
Schroom niet om te laten weten als er iets dringends speelt, dan kijken we samen wat een passende 
wijze van ontmoeten is.  
 

Met een hartelijke groet,  
ds. Sytze Ypma  

 
Kerstnachtdienstklokgelui 
 
Terwijl de koster met een rood gezicht ‘achter de poest lijkt’, maakt de dominee een relaxte indruk.  
 



 
 
Foto: Berend Bosgra 
 

 

Ouderenpastoraat Saxenoord/Saxenstate 
 

‘Zie Ik maak alle dingen nieuw’ (Op. 21:5) 

 

Aan het begin van dit nieuwe jaar wensen we elkaar het beste, veel heil en zegen, voorspoed, geluk en 

gezondheid. We kijken naar het jaar dat voor ons ligt en hopen op vernieuwing, op een jaar dat anders is 

dan het vorige. Een jaar zonder lockdown, maar mét  tal van mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Hoe 

zal het verder gaan in deze onzekere tijd? Het is niet eenvoudig om met die vraag te leven of een 

antwoord  te vinden op het ‘waarom’. Dan kunnen we bemoediging zoeken in het Woord van God. Hij 

geeft ons hoop voor de dag van morgen. Want Hij, die op de troon zit, schenkt ons deze woorden: ‘Zie, Ik 

maak alle dingen nieuw’. Ook in tijden van onzekerheid of eenzaamheid mogen we ons daaraan 

vasthouden. Daarom wens ik u voor het komende jaar toe dat deze heilzame belofte u hoop geeft op uw 

levenspad, elke dag opnieuw. Want aan Hem behoort het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Tot in 

eeuwigheid. Amen.  

 

Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma 

 

 

 

UIT DE KERKENRAAD  

 

Voorzitter :    H. Haitsma 

Secretaris:     mw. L. Haanstra 

     e-mail: scriba@pkn-franeker.nl 

 

Ik wil beginnen om een ieder, jong en oud of nog ouder, een gelukkig en gezegend 2022 te wensen. Ik 

hoop van ganser harte dat 2022 het jaar wordt waarin het coronavirus niet meer ons leven bepaalt. Want 

ja, dat coronavirus heeft onze plannen al weer aardig in de war geschopt. Plotseling moesten de 

mailto:scriba@pkn-franeker.nl


kerkdiensten weer online. We wilden in januari een Johannes de Heer zangavond organiseren. Dat kan nu 

nog niet. Dit zal hopelijk april/mei worden. Informatie is te vinden in de nieuwsbrief van december en zal 

in een volgende Binding opnieuw geplaatst worden. 

 

Ook voor de kerstdagen hadden we mooie plannen die op het laatste moment door het coronavirus weer 

aangepast moesten worden. Van de ene op de andere dag ging ons land weer in lockdown en moesten we 

weer overschakelen op kerkdiensten via internet. Eén voordeel, we hadden ervaring. Maar erg jammer 

natuurlijk. Geen sfeervolle bijeenkomsten met kerst. En deze lockdown betekende ook dat we de zangers 

en zangeressen weer nodig hadden waar we per 1 oktober afscheid van hadden genomen. Hoe lang het 

gaat duren, is nu de vraag. Zodra er weer kerkdiensten met de gemeente gevierd mogen worden,  laten we 

dat zo snel mogelijk weten. 

 

Voor februari hadden we een gemeenteavond gepland. Deze stellen we ook uit naar maart of april. Dit 

hangt natuurlijk af van de lockdown en de landelijke maatregelen. 

 

Inmiddels is besloten dat er een cantorij komt die op projectbasis gaat werken. Het eerste project zou 

Pasen moeten worden. Maar of dat gaat lukken, hangt af van de lockdown. Verderop in deze Binding is 

hierover veel meer te lezen. Ik hoop op een mooie grote groep zangers en zangeressen.  

 

In 2021 is er een nieuwe Bijbelvertaling verschenen. We hebben vooralsnog besloten geen nieuwe Bijbels 

aan te schaffen. De kanselbijbel die we nu gebruiken, is meegekomen met de leden vanuit de VEG,  die 

nog geen jaar geleden bij onze gemeente zijn gekomen. Deze Bijbel willen we voorlopig nog blijven 

gebruiken. 

 

De eerste Kliederkerk mag best een succes genoemd worden. Een grote groep kinderen was hier 

aanwezig en ook veel ouders en grootouders. Heel fijn, want ja, het is toch maar de vraag wat zoiets 

inhoudt. Het is zeer zeker voor een herhaling vatbaar, zodra de lockdown is opgeheven. 

 

Hebt u, heb jij, de begroting van onze kerk nog bekeken die in de Rank ter inzage lag? Er is een financieel 

tekort begroot als gevolg van de extreem lage rente. Velen weten dit uit eigen ervaring. In het verleden 

ontving de kerk ieder jaar een flink bedrag aan rente. Tegenwoordig is dit geslonken tot bijna niets meer. 

 

Onze voorzitter van de diaconie, Wessel Veenstra, is op 5 januari voor drie maanden vertrokken naar 

Thailand. Daar zal hij weer heel belangrijk vrijwilligerswerk verrichten. Verderop in deze Binding valt 

hierover meer te lezen. Willem Koopmans zal in deze periode het voorzitterschap van de diaconie weer 

op zich nemen.  

 

We hebben ook het preekrooster voor 2022 vastgesteld. Er is alleen nog geen definitieve datum voor de 

startzondag. Deze datum bespreken we binnenkort. 

 
Wellicht heb jij/u in de krant gelezen hoe andere gemeenten worstelen met de teruggang van leden en het steeds 
moeilijker kunnen invullen van vacatures in de kerkenraad. Naar aanleiding van deze krantenartikelen hebben we 
in de kerkenraad ook gebrainstormd over de toekomst van onze gemeente. Onze conclusie was dat wij als PGF 
niks te klagen hebben. Wel gaan we met dit onderwerp verder. We gaan kijken of ons beleidsplan dat dit jaar 
afloopt, ook aanpassing nodig heeft met het oog op de toekomst en de veranderingen in de maatschappij. 
Suggesties zijn erg welkom.  
 
In de oudejaarsdienst gaf dominee Sytze Ypma ons het volgende mee, dat ik graag nog een keer opschrijf: “Wees 
sterk en wees moedig”. “Dit is het geestelijk vaccin”. Zeker ook onze jongeren kunnen dit vaccin veelal heel erg 
goed gebruiken in deze coronatijd. 
 
Tot slot het lied Verborgen zegeningen 
 

We bidden U om zegen en kracht, 

troost voor gezinnen en bescherming in de nacht. 



Voor uw genezing waar lijden heerst, 

we bidden voor uw vrede waar de hoop vervlogen is. 

 

Maar steeds hoort U ieders hartenkreet, 

maar houdt teveel van ons 

dat U niets minder geeft. 

 

Want wat als uw zegen komt door regen, 

en uw genezing door verdriet? 

Wat als er slapeloze nachten nodig zijn 

voordat wij zien: 

wat als tegenslag en pijn, 

verborgen zegeningen zijn? 

 

We willen zo graag dat U ons leidt. 

We worden woedend als het lijkt alsof u zwijgt. 

Waar is die liefde, die heerlijkheid? 

Alsof de beloften van uw woord gelogen zijn. 

 

Maar steeds hoort U ieders hartenkreet, 

en verlangt dat ons geloof 

nog in ons leeft. 

 

Want wat als uw zegen komt door regen, 

en uw genezing door verdriet? 

Wat als er slapeloze nachten nodig zijn 

voordat wij zien: 

wat als tegenslag en pijn, 

verborgen zegeningen zijn? 

 

Als we zijn verlaten, 

of stukgeslagen door de tijd, 

herinnert onze pijn dat dit hier nooit, 

nooit ons thuis zal zijn. 

Dit wordt nooit ons thuis. 

 

Want wat als uw zegen komt door regen, 

en uw genezing door verdriet? 

Wat als er slapeloze nachten nodig zijn 

voordat wij zien: 

wat als tegenslag en pijn, 

verborgen zegeningen zijn? 

Wat als mijn grootste tegenslagen, 

of de wonden van de tijd, 

mij weer doordrenken van het water, 

waar ik nooit meer dorst van krijg? 

Wat als tegenslag en pijn, 

regen, storm, nachten vol strijd, 

verborgen zegeningen zijn? 

 

Vriendelijke groet, 

Harm Haitsma 

voorzitter 

 



 

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

 

Voorzitter:      D. Tolsma 

  

Secretaris :         T. Bouwmeester-Brouwer 

      a.i. J. de Vries-Fokkema  

      e-mail: secretaris.krm.pgf@outlook.com 

 

Penningmeester: S. Douma 

       

 

 

Nieuw jaar 

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Via deze weg willen wij iedereen een liefdevol en bovenal 

gezond 2022 toewensen. Wij staan dit jaar weer voor voldoende uitdagingen en zullen ons uiterste best 

doen om onze gemeente weer verder te helpen. 

 

AKB 

Afgelopen december zijn der eerste mails verstuurd naar de 

leden waarvan het email adres bij ons bekend is. Een heel 

groot deel heeft inmiddels de toezeggingen digitaal 

doorgegeven waarvoor onze hartelijke dank. Diegene die nog 

niet hebben gereageerd krijgen binnenkort de papieren versie 

in de bus. De folders zijn gedrukt en onze vrijwilligers staan 

alweer klaar om actie kerkbalans bij u langs te brengen en 

later weer op te halen. Vergeet u niet de formulieren in te 

vullen? 

 

Eindejaarscollecte. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de eindejaarscollecte.  

 

Vrijwilligers 

Onze kerk is voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers. 

Want naast de betaalde krachten zoals de predikanten, 

ouderenpastor, organist, kerkelijk bureau en koster zijn er 

mensen die zich onbetaald inzetten als ouderling, diaken, 

hulpkoster, boekhouder, factuurschrijver, schoonmaker, 

kerkrentmeester, ziekendienst, geluidsman, cameraman, powerpointpresentator, wijkdame en -heer, 

jeugdouderling, kindernevendienstbegeleider, gastheer -vrouw bij de openstelling van de Martinikerk en 

uiteraard de verschillende bezorgers voor de verschillende kerkelijke acties. En dan ben ik er vast ook nog 

wel een paar vergeten. Vanaf 14 januari zullen de bezorgers weer langs de deuren gaan met Actie 

Kerkbalans. Alvast hartelijk dank daarvoor.  

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Dick Tolsma, voorzitter 

 

 

INCASSOKALENDER 

FONDS:  INCASSODATUM: 

Zending     27 januari 

 



Voor alle ontvangen collectegiften en giften via de bank en contant op het kerkelijk bureau héél 

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. 

 

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  

 

 

DIACONIE 

 

Voorzitter: W. Veenstra 

Secretaris:  D. de Boer-Boutsma 

  
Opbrengsten 26 september tot en met 21 november 2021  

  
Collecte Giften Bijdrage Totaal 

  in kerk via Bank Diaconie  

26-9-2021 Kerk In Actie - Rossing Center Israel € 212,33 € 300,00  € 512,33 

3-10-2021 Kerk / Diaconie € 87,45 € 175,00  € 262,45 

10-10-2021 Kerk In Actie - Kinderen in de knel € 434,38 € 245,00  € 679,38 

17-10-2021 Kerk In Actie  - Kameroen € 219,20 € 196,00  € 415,20 

24-10-2021 Kerk / Diaconie € 132,83 € 395,00  € 527,83 

31-10-2021 Project Knysna - familie Hofman € 403,70 € 180,00 € 500,00 € 1.083,70 

7-11-2021 Kerk / Diaconie € 102,13 € 195,00  € 297,13 

14-11-2021 Kerk / Diaconie € 86,75 € 336,00  € 422,75 

21-11-2021 Kerk In Actie - Pastoraat € 168,74 € 316,50  € 485,24 

 

 



 
 

 

 
De diaconie heeft 500 euro gedoneerd aan Victory4All 
 
Het geld komt ten goede aan rolstoelen voor kinderen van de meervoudige gehandicaptenschool in 
Humansdorp. Er zitten 16 kinderen met een meervoudige beperking in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in 
deze groep (de Rainbow Angels).  
Kinderen die een rolstoel nodig hebben krijgen normaal gesproken van de staat een rolstoel. De 
wachttijd van 3 jaar is naar ongeveer 4 jaar gegaan. Dat is lang wachten en zeker voor kinderen die in de 
groei zijn en toe zijn aan een vervangende /aangepaste rolstoel. 
Nieuwe leerlingen moeten soms gedragen worden door de leerkrachten/medewerkers omdat ze geen 
rolstoel hebben. De ouders hebben het door de situatie rondom Corona financieel erg zwaar. 
Een totaal aangepaste rolstoel kost ongeveer 1200 euro en gewone kleinere rolstoelen 300 euro per 
stuk. Van beide zijn er 3 nodig. 
 
Inmiddels is er door Eva Steen, leerkracht aan de school, 2000 euro binnen gehaald met acties en is het 
bedrag aangevuld met 1000 euro opgehaald met oud ijzer door Sieds de Jong. 
 
Als diaconie dragen we graag een steentje bij om de rolstoelen aan te kunnen  schaffen.  
 

Djoke de Boer  
namens Sieds en Saskia de Jong 

    
 
STICHTING VOEDSELBANK ’DE HELPENDE HAND’ 
  
Als financieel rondkomen niet meer lukt, kun je een beroep doen op de  

voedselbank ‘De helpende hand’ in Noordwest Friesland: 

  

• Telefoonnummers : 06-20190121 of 06-10389396  

• e-mailadres :  helpendehandharlingen@hotmail.com  

mailto:helpendehandharlingen@hotmail.com


• website :  voedselbankdehelpendehand.nl  

  

De voedselbank is er in de eerste plaats voor voeding. Daarnaast is men ook 

bereid om u/jou te helpen bij het zoeken naar een oplossing om uit de problemen te 

komen. Neem gerust contact op.  

Kun je anderzijds wat missen…………  

En heeft de supermarkt een actie van bijvoorbeeld een 2e artikel gratis  

denk dan ook eens aan de voedselbank! 

We blijven het daarom graag bij jou onder de aandacht brengen, 

de boodschappenlijst voor de voedselbank: 

• Houdbare producten: 
- Zilvervliesrijst 

- Macaroni / Spaghetti  

- Droge mix voor Macaroni / 

  Spaghetti / Nasi 
- Aardappelpuree 

- Groenten in blik (geen glas) 

- Soep in blik of pak (geen glas) 
- Pannenkoek-meel / compleet 

- Maggi / Mayonaise 

• Koeken: Bijvoorbeeld 

Jodekoeken/ 
  Ontbijtkoek / Stroopwafels 

• Broodbeleg: 
- Jam / Pindakaas / 
  Appelstroop /Chocopasta  
- Suiker/ Stroop  

- Thee / Koffiefilters / Koffie 
• Toiletartikelen:  
- Tandpasta / Handzeep / 
  Haarshampoo  
- Afwasmiddel (klein) 
- Toiletpapier 

• Douwe Egberts, DE-

spaarpunten 
 (hiermee wordt koffie 

verkregen) 

Een gift is ook zeer welkom op rekening: NL13 RABO 0123 1481 11  

ten name van, Voedselbank ’de helpende hand’ te Harlingen. 

Bij voorbaat hartelijk dank  

en bij financiële nood, schroom niet om contact op te nemen.   

Namens de Diaconie en Stichting voedselbank ‘de helpende hand’. 

 

Beste lezer, 

 

Als PKN gemeente Franeker, zijn we aangesloten bij het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) 

Waadhoeke, waarbij veel kerkgemeenschappen in Waadhoeke zijn aangesloten. 

In het IDO werken we samen met diverse partners: Het IDO Waadhoeke wil een brug slaan tussen 

mensen die geholpen moeten worden en mensen die iets te bieden hebben. We willen graag samenwerken 

met maatschappelijke organisaties en burgerlijke gemeente. Wanneer mensen in de knel komen door een 

tekortschietend beleid van (overheid)instanties zullen we dat aan de kaak stellen. Het IDO staat open voor 

een grote diversiteit aan geloofsbeleving, daarom is een oecumenisch georiënteerde werkwijze voor haar 

vanzelfsprekend. We willen vanuit onze christelijke inspiratie er zijn voor mensen die in nood verkeren, 

zowel voor leden van onze geloofsgemeenschappen als voor hen die niet kerkelijk gebonden zijn. Twee 

van de maatschappelijke organisaties die zijn aangesloten en zich specialiseren in `schuldhulpverlening` 

zijn Humanitas en `SchuldHulpMaatje`. We willen via IDO als kerken samenwerken met beiden en dit 

ook daar agenderen. `SchuldHulpMaatje` is een initiatief vanuit christelijke kerkorganisaties in 

Nederland, waaronder Kerk in Actie.  Onderstaande informatie legt uit wat `SchuldHulpMaatje` doet en 

hoe ze kunnen worden ingeschakeld en meteen ook de vraag naar vrijwilligers om mee te doen. Het is 

behoorlijk wat tekst, maar belangrijk! 

 

Hartelijke groet, 

Wessel Veenstra 

Diaconie PKN Gemeente Franeker 

http://www.voedselbankdehelpendehand.nl/


 

 

 

 
 
 
Vanuit een aantal diaconieën in de gemeente Waadhoeke is in 2017 stichting Lyk is Ryk 
handelend onder de naam SchuldHulpMaatje Waadhoeke opgericht. In samenwerking met 
deze diaconieën en de gebiedsteams van gemeente Waadhoeke helpen wij mensen die te 
maken hebben met (dreigende) schulden. We zijn als stichting dan ook erg verheugd en 
dankbaar dat ook de diaconie van PKN Franeker zich aan ons wil verbinden. 
 
Het aantal mensen met schulden neemt nog steeds toe. Ook in de gemeente Waadhoeke. 
Schulden hebben een enorme impact en veroorzaken veel stress. Wie onder hoge druk staat 
blokkeert en is niet meer in staat de juiste actie te ondernemen. Om een voorbeeld te noemen: 
uit onmacht verdwijnt de post ongeopend in een la. Maar de schuld groeit verder. De gevolgen 
van schulden zijn ingrijpend. Sociaal isolement, depressie, ziekteverzuim, relatieproblemen, 
echtscheiding, schaamte, het speelt zich af achter talloze voordeuren. 
 
Wie schulden heeft komt er zelden op eigen kracht uit. Dan steek je toch een helpende hand 
uit? Ieder mens verdient een nieuwe kans. Wij noemen dat naastenliefde en baseren dat op 
Bijbelse waarden. 
 
Inmiddels is ons team vrijwilligers uitgegroeid tot 12 ‘maatjes’. Onze maatjes helpen overzicht te 
brengen in de inkomsten,uitgaven en onbetaalde rekeningen. Daarna maken ze samen met de 
hulpvrager een plan voor een oplossing. Begeleiding in gedragsverandering en financiële 
zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Maar minstens zo belangrijk ze bieden persoonlijke 
aandacht en luisteren naar iemands sores, dat alleen al betekent heel veel. 
 
Heb je zelf (dreigende) schulden?. Blijf niet wachten en schakel hulp in. Het is gratis en voor 
iedereen die dat nodig heeft. Je kunt hiervoor contact opnemen via 06- 28 22 21 90 of 
coördinator@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl 
 
Heb je interesse om ook als ‘maatje’ bij ons betrokken zijn? Of ben je misschien meer thuis in 
een rol als bestuurslid en wil je jouw kennis en kunde met ons delen? Bel gerust of stuur een 
berichtje. Want ook dan kun je van grote waarde zijn 
 
Het is dankbaar werk en anno nu heel hard nodig. 
 
Namens het bestuur van SchuldHulpMaatje Waadhoeke, 
 
Anneke Politiek 
Secretaris 
secretaris@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl 
 

 

Een maatje gaat pas aan de slag na een introductiecursus en een driedaagse training. Ook 
volgt een maatje jaarlijks een digitaal bijscholingsprogramma.  

mailto:coördinator@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl
mailto:secretaris@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl


 

 

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 

 

Voor de ziekendienst zijn giften binnengekomen met een totaalbedrag van € 180,00. Hartelijk dank 

hiervoor! 

 

 

KERKELIJKE STAND 

 

MUTATIES: 

Doorgeven aan: 

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC 

0517 393200  

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

 

 

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 

 

Zangers gezocht!  

Project Cantorij Martinikerk Franeker 

 

In 2022 willen we graag een kerkkoor oprichten om de muziek tijdens de kerkdiensten in de Martinikerk 

te verrijken. Daarom zijn we op zoek naar zangers die graag mee willen doen aan een eerste proefproject. 

Als dit project goed bevalt, is het de bedoeling dat er ook een vervolg op komt. 

 

Het eerste project bestaat uit 8 repetities en 4 keer medewerking aan een kerkdienst. De repetities vinden 

plaats op dinsdagavonden om 19.30 uur in de Rank. De eerste repetitie is op 22 februari. Vervolgens elke 

dinsdagavond tot en met 12 april, zodat we in totaal op 8 repetities uitkomen. 

 

Het is de bedoeling dat we aan de volgende 4 kerkdiensten medewerking verlenen: zondag 3 april, zondag 

10 april (Palmzondag), Witte Donderdag 14 april en zondag 17 april (Eerste Paasdag). 

 

Het koor staat onder leiding van Jochem Schuurman. Het repertoire bestaat uit kerkliederen uit het 

Liedboek en uit andere bundels, zoveel mogelijk meerstemmig. Het wordt dus waarschijnlijk niet erg 

moeilijk om te zingen, maar vooral ondersteunend aan de gemeentezang en de liturgie. 



 

Wilt u graag als zanger meedoen aan dit project? U kunt zich dan opgeven bij Jochem via de e-mail: 

jochemschuurman1@hotmail.com . De contributie bedraagt 40 euro per persoon voor het hele project. 

Het is wel de bedoeling dat u alle 4 genoemde kerkdiensten aanwezig kunt zijn in de Martinikerk. Van de 

8 repetities mag u er maximaal 2 missen, maar het is in principe wel de bedoeling dat iedereen elke 

repetitie aanwezig is. 

 

Uiteraard zijn we afhankelijk van geldende coronamaatregelen. Het project is dus onder voorbehoud 

daarvan.  

 

We hopen dat velen zich aanmelden voor dit mooie project en dat het ook mag meewerken aan 

gemeenteopbouw.  

 

Namens de liturgiecommissie, 

Jochem Schuurman 

 

 

 

 

 

ZWO 

 

Voorzitter:            Jeanet Veenstra 

Penningmeester:  Pieter Walinga 

Bankrekeningnummer:  NL07 RABO 0313 2032 29 

 

 

Najaarsgiften ZWO 

 

Afgelopen najaar hebben wij vanuit de ZWO de volgende doelen kunnen steunen: 

 

Stichting LeFF van Hillie Venema op Java.                                 € 500,- 

Bijdrage in onkosten 40 dagen kalender Hillie Venema           € 150,- 

Kindertehuis Nikki’s Place in Thailand                                             € 250,- 

Voltooien kraamkliniek via de stichting Mama Africa for Gambia   € 250,- 

Ondersteuning weeshuis gehandicapte kinderen in St.Petersburg   € 250,- 

Stichting Trijntje Beimers in Tanzania                                               € 500,- 

Noodhulp vluchtelingen in Griekenland                                             € 500,- 

Hulp aan jonge vluchtelingen uit Venezuela in Colombia.                 € 500,- 

Hulp aan Braziliaanse straatkinderen in nood.                                    € 750,- 

 

Met dank aan onze donateurs, 

De ZWO commissie 

 

 

 

Collecte Zondag 30 januari 2022 voor Landbouw in Oeganda 

Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. Het 

wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren 

mailto:jochemschuurman1@hotmail.com


en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren 

ze hoe je met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op 

te staan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen. 

 
Wat betekent dit project voor Dorothy? 

Dorothy is boerin in Noord- Oeganda. “Vroeger wisten we precies wanneer het regenseizoen kwam en 

wanneer het droog zou blijven. Maar nu zijn er lange droge periodes en valt er soms juist heel veel regen. 

Dat is heel lastig met planten en oogsten”, leg ze uit. Dorothy heeft geleerd hoe ze haar oogst beter kan 

bewaren. Af en toe komt ze samen met andere boerinnen en boeren én met iemand van de kerk bij elkaar. 

Ze praten over betere zaden, hoe ze bomen kunnen planten om erosie tegen te gaan, moestuinen kunnen 

aanleggen en regenwater kunnen opvangen. Lees meer: kerkinactie.nl/boerinoeganda. 

Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd tegen overstromingen. In veel landen moeten 

mensen zelf tegen wateroverlast vechten. Daarom collecteren we voor boeren in Oeganda die lijden onder 

klimaat verandering. 

 

Watersnoodramp 1953  

De eerste zondag van februari is zondag voor het werelddiaconaat vanwege de hulp die Nederland in 1953 

uit heel de wereld ontving na de watersnoodramp die in de nacht van 31 januari op 1 februari grote delen 

van Zeeland, Zuid-Holland en Brabant onder water zette. Er waren bijna 1.800 doden en 72.000 mensen 

werden geëvacueerd en ook de materiële schade was groot. Uit heel de wereld is toen hulp geboden, voedsel 

en allerlei goederen om de slachtoffers te helpen.  

Uit dankbaarheid voor de hulp die toen ontvangen is hebben de kerken deze Werelddiaconaatdienst op de 

eerste zondag van februari vastgesteld. Om die dankbaarheid ook in daden om te zetten en waar mogelijk 

zelf ook hulp te verlenen aan mensen en gebieden in de wereld die net als Nederland in 1953 in rampzalige 

omstandigheden verkeren.  

 

Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda  

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger 

door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen 

met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze 

leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. 

Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere 

(landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. 

Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan 

bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte 

in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden? Kijk voor meer informatie op: 

www.kerkinactie.nl/boerinoeganda.  

http://www.kerkinactie.nl/boerinoeganda


 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-werelddiaconaat-2022-

oeganda/ 

 

Jeanet Veenstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten  

U kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie. Vrijwilligers 
sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel zorg, kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de 
postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen. De ansicht- en 
geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als 
Marktplaats.  

NB. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor 
adres en postzegel. Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding. (Bijna) alle dubbele kaarten en enkele 
kaarten die in een envelop verzonden worden, zijn oud papier. Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten 
van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels. 

Buitenlands en oud Nederlands geld sparen 

U kunt buitenlands geld en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen voor Kerk in Actie. We verkopen 
die aan banken, handelaars en verzamelaars. 

Waar kunt u inleveren? 

U kunt postzegels, kaarten, inleveren bij de Kerk in de desbetreffende postzegel/kaarten zuil of bij het kerkelijk 
bureau ’s morgens tussen 08.00 en 12.00 uur geopend, Zilverstraat 36. 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-werelddiaconaat-2022-oeganda/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-werelddiaconaat-2022-oeganda/


Wat levert het op? 
In 2020 was de opbrengst € 18.691 via postzegels en ansichtkaarten, € 110 via muntgeld en divers). Met 

de opbrengt kunnen Kerk in Actie weer veel mensen ondersteunen. Hartelijk dank aan iedereen die 

hieraan heeft bijgedragen!  

 

OUD PAPIER 

In het weekend van 4 en 5 februari en in het weekend van 4 en 5 maart 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.  

 

Opbrengst oud papier november 2021: € 221,73 

 

 

 

 

afb. N.B.G. 

VANDAAG LEZEN WIJ… 

LEESROOSTER 

 

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

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

za 15 jan Lucas 3:23-38 De Zoon van God 

zo 16 jan Johannes 2:1-12 Het eerste teken 

ma 17 jan Johannes 2:13-25 Hartstocht  

di 18 jan Psalm 66 Getuigenislied 

wo 19 jan Jesaja 42:14-25 Doof en blind 

do 20 jan Jesaja 43:1-7 Het tij keert 

vr 21 jan Jesaja 43:8-13 Hij alleen kent de toekomst 

za 22 jan Jesaja 43:14-21 Kijk niet om, maar vooruit 

zo 23 jan Jesaja 43:22-28 Genade  

ma 24 jan Jesaja 44:1-8 Wie is als Hij? 

di 25 jan Jesaja 44:9-17 Menselijk ambacht 

wo 26 jan Jesaja 44:18-23 Het werk van je handen 

do 27 jan Jesaja 44:24-45:7 Goddelijk ambacht 

vr 28 jan Jesaja 45:8-13 Het werk van zijn handen 

za 29 jan Lucas 4:1-13 Het Woord beschermt 

zo 30 jan Lucas 4:14-30 Het Woord irriteert 

ma 31 jan Lucas 4:31-44 Het Woord geneest 

DI 1 FEB Psalm 9 God beschikt 

wo 2 feb Jesaja 45:14-19 Israël als voorbeeld 

do 3 feb Jesaja 45:20-25 Alleen bij de HEER 

vr 4 feb Jesaja 46:1-13 god vs. God 

za 5 feb Psalm 48 Zo is God 

zo 6 feb Lucas 5:1-11 Goede vangst 

 

ALLERLEI 

 

 

 

 



Nikki’s Place 

 

Op het moment dat jullie dit lezen ben ik al vertrokken naar Thailand, naar Agape Home `Nikki`s Place` 

in Chiang Mai om daar vrijwilligerswerk te doen, deze keer voor 3 maanden. Begin april 2022 keer ik 

terug. Nu wil ik van de gelegenheid gebruik maken om `onze` ZWO te bedanken voor hun gift van 250 

euro aan Nikki`s Place.  Ik zit toch wat in een rare positie, want als voorzitter van de Diaconie PKN 

Gemeente Franeker wil ik niet vragen om bijdrage aan Nikki`s Place. Stichting Nikki`s Place diende wel 

een verzoek in en dat is gehonoreerd. Daarvoor wil ik namens al onze kinderen ZWO en onze gemeente 

hartelijk bedanken. Ik ga er persoonlijk zorg voor dragen, dat het welbesteed gaat worden.  

 

Er liggen allerlei taken op me te wachten. Eerder realiseerden we en tandartskliniekje inclusief röntgen, 

software en computer voor onze ruim 100 kinderen. Bij Hiv-geïnfecteerde kinderen is hun gebitje een 

zwakke schakel, zoals ook hun longfunctie. Daar zijn ze kwetsbaar, ondanks de medicatie, die voorkomt, 

dat ze Aids krijgen.  We willen die tandzorg uitbreiden naar de omliggende Thai gemeenschap, maar dan 

vooral die jeugd die geen toegang heeft tot de gezondheidszorg. Denk daarbij aan kinderen van de 

stammen in Thailand, maar ook kinderen uit arme gezinnen die op omliggende scholen zitten. Ook willen 

we graag meer handen en voeten geven aan de sociale werkplaats en het bouwen van een 20-kamer 

gebouwd voor begeleid wonen voor 20 volwassen verstandelijk beperkte mensen. We hebben van de Thai 

overheid een licentie gekregen om qua capaciteit uit te mogen breiden naar 200 kinderen. Ook daarover 

willen we verdere plannen ontwikkelen, want u begrijpt het wel, het gaat altijd over geld/middelen. De 

Thai overheid draagt niets bij, het enige dat we krijgen voor de kinderen is de medicatie tegen Aids. 

Verder helemaal niets. Er is geen sociaal vangnet. Daarom vertellen we dan ook wel, dat het letterlijk 

levensreddend werk is. Baby`s die bij ons komen, hebben anders geen kans! De komende 3 maanden ga 

ik jullie natuurlijk op de hoogte houden van mijn belevenissen. Ook maak ik maar weer eens van de 

gelegenheid gebruik om uw bijdrage te vragen. Elke euro helpt ons zoveel. U kunt uw bijdrage 

overmaken tnv Stichting Nikki`s Friends, bankrek.nr. NL26 RABO 03204 96511 (ANBI status, dus 

aftrekbaar).  

 

Sommige dingen krijgen ook geen aandacht of naam, maar enkele maanden geleden vernam ik een 

noodkreet uit Chiang Mai, een illegaal vluchtelingenkamp, net over de grens van Thailand, in Myanmar, 

bewoond door 1500 mensen, had geen eten of drinken meer, geen medicatie- of zuurstof voor Covid. Er 

is daar een coupe gepleegd, er is dood en verderf, geen zorg, vervolging, nood!  Of ik misschien in mijn 

netwerk mensen kon vinden die het kamp een maand wilden sponsoren? Ik ben op pad gegaan en vond 

een echtpaar in onze PKN Gemeente die nadachten over mijn vraag en zelfs 3 maanden sponsorden voor 

het grote aantal mensen in dit Vluchtelingenkamp. Ik moest er letterlijk van huilen, zoveel goedheid, het 

gaat om duizenden euro`s! Anoniem, maar TOCH! 

 

Ook de laatste maanden noodkreten uit de bergen, waar de stammen (zonder nationaliteit) wonen richting 

de grens met Laos en Myanmar. In mijn netwerk heb ik een  vriend in Saigon, een Amerikaan, die 8000 

dollar doneerde. 

 

Ik voel me echt Geleid en Gezegend en wat blijkt er dan veel mogelijk! Zou je dan toch met elkaar 

`Bergen kunnen verzetten`? Ik raak er steeds meer van overtuigd.  

Ik wil ook een grote `BEDANKT` zeggen aan heel wat leden van onze kerkgemeenschap die ons steunen 

door giften aan Nikki`s Place  en sponsoring van een kindje per maand. Hulde! 

 

Hartelijke groet en Gods Zegen, 

Wessel Veenstra 

Projectcoördinator Nikki`s Place 

 

 



                                                 
40-dagenkalender 2022    
Beste mensen, 

Graag wil ik ook dit jaar uw aandacht vragen voor de 40-dagenkalender en dat voor de veertiende 

keer.  

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: “Alles komt goed” en sluit aan bij de campagne van Kerk in Actie.  

 

U kunt deze kalender bestellen o.v.v. uw naam, adres en woonplaats tot 6 februari 2022; ook ligt 

de intekenlijst zo mogelijk vanaf begin januari in de kerk. 

 

Bestellen via email: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

De kalender wordt thuisbezorgd in de periode 14 t/m 26 februari en u kunt dan ook betalen.  

 

De kalender kost 5 euro. 

 

De opbrengst van deze kalender is ter ondersteuning van Hillie en Eman voor hun 

activiteiten op Java in Indonesie. Hillie en Eman kunnen uw steun goed gebruiken. 

 
Voor u een mooie kalender en voor Eman en Hillie een bijdrage in hun missie!  

Alvast hartelijk bedankt voor uw steun. 

 

Freek Veneman 

 

 Nieuws 
 
We mochten de afgelopen tijd de volgende giften ontvangen, waarvoor onze dank! 

• €100 van de vrouwen van de vrouwen koffieochtend 

• € 50  van de diaconie van de Prot.gem. Achlum-Hitzum  

• € 500 van de diaconie van de Prot. Gemeente Franeker voor aanschaf rolstoelen 
gehandicaptenschool 

• € 50  bij een bestelde appeltaart 

• € 50 van een gemeente lid  
Mede dankzij deze giften en andere opbrengsten konden we in december 2021 nog een 
extra gift van €1000 overmaken voor de rolstoelactie van de Rainbow Centra in 
Humansdorp. 



Aan het begin van elk nieuwe jaar geven wij  u een overzicht van de opbrengsten in het 
afgelopen jaar. 

• Oud ijzer heeft  € 4634,10  (bijna 9800 kg) 

• Taartverkoop  € 179 

• Soepactie   € 1654 

• Diverse giften  € 879 

• Verkoop   € 1187   

•  Marktplaats  € 357 
Alles bij elkaar opgeteld maakt een totaal van € 8890 
 
Er is verleden jaar in totaal € 11.225 overgemaakt voor diverse projecten van Victory4All. 
Naar Stichting  Good News South Africa van Theo en Jinke de Jong is €495 overgemaakt. 
Martin en Tirzha Hofman, die in oktober bij ons in de kerk waren met een presentatie 
over hun werk in Zuid-Afrika hebben €195 ontvangen: “Saam kan ons die verskil maak”. 
 
Namens de kinderen in Z-Afrika en het team: baie dankie! 
 
Met vriendelijke groeten  Sieds en Saskia de Jong   
 (oud ijzer en taarten) saskiaensieds@gmail.com  

 
 

Terug in de tijd met Gregoriaans koor 
 

Op zondagmiddag 23 januari, als corona geen spelbreker wordt, klinkt het even in de kerk alsof het 

600 jaar geleden is. Dan geeft het Gregoriaans Koor Utrecht een concert in de jubilerende 

Martinikerk. 

 

De Reformatie van de zestiende eeuw heeft diep ingegrepen in allerlei aspecten van het kerkelijk leven. 

Een grote vernieuwing was dat het lied aan de gemeente werd gegeven, om samen te zingen. Voor die tijd 

– en voor Franeker was dat voor 1580 – waren het de geestelijken die zongen, al of niet bijgestaan door 

een koor. Dan kun je denken aan ds. Sytze Ypma, die vaak bij het herdenken van een overleden 

gemeentelid in z’n eentje zingt: “Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, wij leven of 

sterven voor God onze Heer. Aan hem behoren wij toe.” Deze Bijbeltekst zingt hij in het Nederlands (of 

soms in het Fries). En de melodie lijkt wel wat gregoriaans: hij is zo gemaakt dat je hem door de hele 

kerk heen kunt horen. Toegegeven, de geluidstechniek helpt hem daar nu bij. Voor de Reformatie was dat 

anders: alles werd in het Latijn gezongen op een melodie die heel ver kon dragen. De zang houdt een 

beetje het midden tussen opzeggen en zingen. Bovendien is de zang altijd eenstemmig. Helemaal met de 

gregoriaanse muziek heeft de Reformatie trouwens niet gebroken. Zij klinkt nog door in de melodiën van 

bijvoorbeeld onze psalm 80 en 141. 

 

Zingen voor Sint Maarten 

Het Gregoriaans Koor Utrecht geldt als een van de beste in zijn soort in Nederland en treedt op in binnen- 

en buitenland. Ook verleent het steun bij bijzondere diensten zoals in de Lijdensweek. Het koor zal voor 

ons een breed palet aan liederen laten horen. Daaronder in samenzang Lied 516 uit het Liedboek. 

Bijzondere is dat het koor een aantal liederen zingt ter ere van Sint Maarten. Dat is niet toevallig. Toen 

Willibrord in 690 voet aan wal zette in Utrecht (dat toen nog Fries gebied was) organiseerde hij zijn 

zendingsactiviteiten vanuit een kerkje dat aan Sint Maarten gewijd was. Vandaar dat er zoveel vroege 

kerken in het Utrechtse bisdom aan Sint Maarten zijn gewijd. In Fryslân alleen al meer dan dertig. Nu wil 

het geval dat er rond het jaar 900 een bisschop was in Utrecht, Radboud geheten (en ja, verre familie van 
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koning Radboud/Redbad). Hij heeft een aantal liederen gecomponeerd en opgedragen aan Sint Maarten. 

Mooier kan het haast niet voor onze jubilerende Martinikerk! 

 

Namens de jubileumcommissie 

Rolf Bremmer 

 

23 januari 2022 om 15.30 uur, Martinikerk: Utrechts Gregoriaans Koor o.l.v. Anthony Zielhorst 

(gregoriaanskoorutrecht.nl) 

 

Het concert is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van de Stichting Familie Wetterauw Franeker. 

 

U kunt reserveren via https://pkn-franeker.nl/januari-2022-gregoriaans-concert/ 

 

 

 

Voor Pasen organiseren we drie kapelkuiers  

Van harte uitgenodigd! 
 
Op stap met een goed verhaal 
Onthaasten en verstillen in een kerkje. 
Samen kuieren door een Fries landschap. 
Mediteren over een verhaal.  
Ruimte voor een goed gesprek en stiltemomenten. 
Ons laten aanraken door de goedheid van God. 
Spreekt dit u aan? 
Dan nodigen we u van harte uit om mee te doen met een aantal bijzondere wandelingen. 
 
De wandeling ziet er als volgt uit: 
9.45 - 10.00     : Inloop met koffie in De Rank  
10.00 - 10.20   : Start met een lied en voorlezen van een verhaal in De Rank. 
                          Tijdens de wandeling krijgen we een vraag mee die uit het verhaal komt. 
10.30 - 11.30   : Wandelen in de structuur van Nij Kleaster: stilte, bezinning en verbinding. 
11.30 - 11.40   :  Afsluiting in De Rank 
 
Plek:   De Rank te Franeker 
Adres:  Zilverstraat 36  
Data:  zaterdag 2 april, zaterdag 9 april, zaterdag 16 april 
 
Opgave niet nodig!  We kijken naar u uit!  
 

  Annemiek Heerma 
 

 
 
 
 



In rûntsje om mei de hûn…. 
 

Ik bin in dochter fan in ynseminator en as famke gie ik graach 
mei ús heit de streek op. Ik die de hikken iepen en die de 
administraasje en ús heit die fansels it echte wurk. Lêsten rûn 
ik in eintsje op mei in buorman en it ferhaal kaam op it 
boerelibben, we wikselen ferhalen út en sa wiene we samar 
in ein fierder. Tafallich stiene der dat wykein yn Trouw in pear 
nijsgjirrige artikels oer boeren en buorkjen. Doe’t ik de krante 
út hie, brocht ik dy even by dy buorman mei de fraach oft er 
der belang by hie? “Jawis,” sei er “dêr bin ik gleon op!”. Haha, 
gleon! Dat wurd hearst net folle mear. By de Fryske les fertel 
ik altyd dat der mar in pear wurden mei de ‘eo’-klank binne: 
sneon, freon en gleon. Myn opdracht is dan om dizze trije 
wurden yn ien sin te brûken, dat smyt hast altyd hilaryske 
foarbylden op. Letter tikke de buorman my nochris op it 
skouder: “De krant is ek noch nei in freon fan my gien, dy is 
ek gleon op sokke stikjes”. Myn sneon wie wer goed! 

 

Maaike van Dijk 

 

 

 

 
 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk 
 

Leden van Samen Sterk, 

 

Het bestuur wenst jullie de beste wensen en een gezond 2022 toe. 

Het bij elkaar komen in januari kan denken we nog niet. We wachten 14 januari af wat ze ons gaan 

vertellen. Als leden moeten jullie de mail goed in de gaten houden en diegene die geen mail heeft 

ontvangt een brief. We hopen dat er snel verandering gaat komen. 

 

De hartelijke groeten van het bestuur  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

 

Opnieuw moeten wij als bestuur melden dat bij het inleveren van deze kopij nog geen positief nieuws te 

melden is over onze ledenbijeenkomst van 27 januari a.s. Als u dit leest, is er ondertussen wel een 

persconferentie geweest die ons misschien weer meer ruimte geeft voor dit samenzijn. U krijgt via een 

extra Info bericht of we wel of niet bij elkaar kunnen komen op 27 januari a.s. 

Vanaf deze plaats allemaal een hartelijke groet toegewenst. 

 

Namens het bestuur, 

Ditta Burggraaff-Siebesma 

 

 

 

AGENDA 

 

zondag 16 januari 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. B. Nijenhuis, Midlum 

 

zondag 23 januari 

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

 

zondag 30 januari 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. Fr. de Hoop  

 

vrijdag 4 februari 

oud papier 

 

zaterdag 5 februari 

oud papier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdouderlingen:     

             Nynke-Aly Miedema-Kamstra 

   Marije Miedema-Epema 

     

  

 



   

 

Jeugd 

 

Beste Tieners, 

Voor vrijdagavond 21 januari staat er een volgende avond gepland voor de Tieners in Gesprek. Ik wacht 

even af hoe het met de coronamaatregelen gaat. Zij die zich voor de Tieners hebben aangemeld laat ik in 

de week voorafgaande aan de 21e in ieder geval weten hoe we de 21e invullen. Fysiek of anders, 

eventueel op een later tijdstip. Veel goeds voor jullie hernieuwde start op school!  

Met een hartelijke groet, 

ds. Margarithe Veen 

 

 

Kliederkerk 

Wat was het een mooi begin met 19 kinderen en hun ouders en of grootouders. Het team van de 

Kliederkerk had graag de volgende datum bekend gemaakt. Maar de huidige coronaregels maken het nog 

niet mogelijk om een volgende datum vast te leggen. Zodra er meer gepland kan worden, laten we weten 

wanneer de tweede kliederkerk plaatsvindt. We zien er in ieder geval naar uit.  

Met een hartelijke groet, 

het team voor de kliederkerk 

 


