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Deel je liefde, je aandacht
Je wijsheid, je woorden
Gebruik je handen, niet gewelddadig
Maar strelend voor de ander
Geniet, kijk en luister
In zielsverbondenheid
Met de ander in landen
Zonder grenzen
En laat de oorlog door de eb in
Zee worden getrokken
Waardoor vloed de vrede
Terug kan geven
Aan jou aan mij
In ons

Ton Houtman

gedicht aangeleverd door Afke Huistra
MEDITATIE DOOR: ILSE DOUMA

Het geschenk

’s Morgens vroeg, wanneer het nog donker is, begin ik de dag graag met een kop warme thee aan de
keukentafel. Mijn medebewoners liggen nog op één oor en het is stil in huis. Wanneer het duister
langzaam verdwijnt, ontvouwt zich het licht en kijk ik de tuin in waar de eerste tekenen van de lente zich
ontpoppen. De agenda van mijn geest is vrij en mijn gedachten staan open voor de geschenken die de
nieuwe dag me brengen zal.

Met dit beeld wilde ik de meditatie voor deze Binding beginnen. De woorden lagen al klaar. Ik zou gaan
schrijven over het geven en krijgen van cadeautjes. Hoe waardevol een kaartje of bloemetje kan zijn bij
een verjaardag of jubileum, bij ziekte of rouw. Er gaat een zekere bemoediging van uit- te weten dat er
iemand is die aan je denkt en moeite voor je doet. Maar de volgende morgen word ik opgeschrikt door
het vreselijke nieuws dat in Oekraïne een oorlog begonnen is. Steden worden gebombardeerd en
mensen slaan op de vlucht. Er is grote onzekerheid over hoe het verder zal gaan. Nu de 40-dagentijd is
aangebroken, worden we uitgenodigd tot stilte en inkeer. Maar tegelijk worden we overstemd door
explosies en luchtalarmen. De wereld schreeuwt om vrede. Ik vind het maar wat moeilijk om in deze
nieuwe morgen een geschenk te ontdekken. Toch ga ik er naar op zoek en put inspiratie uit het leven
van Edith Eger die de holocaust overleefde.

Edith wordt geboren in Hongarije in een Joods gezin. Als jong meisje droomt ze van een mooie
toekomst. Ze wil graag danseres worden. Maar als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, wordt ze samen
met haar ouders en zus naar Auschwitz gedeporteerd. Daar wordt ze gedwongen om als 16-jarige te
dansen voor de kampleiders. Ze danst dat haar leven ervan af hangt onder erbarmelijke
omstandigheden. Ze moet hard werken, wordt getrapt en geslagen en ze heeft altijd honger. Ondanks
haar lichamelijke en geestelijke pijn vindt ze in het kamp een manier om te overleven. Ze kiest ervoor
om niet op te geven maar elke dag tegen zichzelf te zeggen: “Al raak ik alles kwijt, niemand kan afnemen
wat er in mijn hoofd zit. Alhoewel ik geen invloed kan uitoefenen op hetgeen me overkomt, in
gedachten ben ik altijd vrij. Mijn geest wordt niet gebroken, zelfs niet in het kamp.” Met deze gedachte
gaat ze een weg van lijden naar verlossing. Vele jaren later, ze is dan inmiddels hoogbejaard, schrijft ze
er een boek over: “Het geschenk”

De verschrikkingen van Auschwitz zijn voorbij, maar elders woekeren ze voort. Wat geen vredelievend
mens had gedacht, is waarheid geworden: de oorlog is dichterbij dan ooit. Geweld is aan de orde van de
dag en niemand weet hoe lang het duurt. Mensen ontvluchten hun land, gebroken en verscheurd.
Anderen zoeken hun heil in schuilkelders. Weer anderen pakken de wapens op en strijden voor
gerechtigheid waarbij ze soms gewond raken. Of erger. Wereldwijd wordt gebeden voor dit volk dat
leeft in angst, verdriet en onzekerheid. Laten we ons daarbij aansluiten en bidden voor allen die
getroffen worden door geweld. Dat zij zicht blijven houden op een hoopvolle toekomst. We bidden ook
om wijsheid voor machthebbers, dat zij wegen van vrede mogen vinden. We vestigen onze hoop op God
en vragen Hem om hulp. Altijd en eeuwig blijft zijn trouw. In oorlog en in vrede blijft Hij Dezelfde.
Gisteren, vandaag en morgen. Dit is Zijn geschenk aan de wereld. Ook als die wereld lijkt te breken,
draagt Hij ons dag aan dag met onvermoeibare kracht. Die dragende liefde, dat is het ware geschenk.
Dat is: weten dat je bij Hem mag schuilen, dat Hij een toevluchtoord biedt, en dat Zijn vrede zal
zegevieren!

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang.
Er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang.
De toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
O Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!
(NLB 1010:2.)

KERKDIENSTEN

Zondag 6 maart
10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
Zondag 13 maart
10.00 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen
Zondag 20 maart
10.00 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen
Zondag 27 maart
10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
Zondag 3 april
10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 6 maart
1e zondag van de 40-dagentijd
Martinikerk 10.00 uur:
Voorganger: ds. Sytze Ypma
Ouderling van Dienst: Seerp Broersma
Diaken: Bettie Vlieger
Lector: Liepie van der Wal
Organist: Jochem Schuurman
Collecte: kerk / diaconie KIA
Kindernevendienst/Oppas: Ilse Douma en Linda Schinkel
Koster: Sikke Dijkstra
Beeldpresentatie: Kees Stal
Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising

Deze zondag lezen we Johannes 11:55-12:11, het verhaal van de voetwassing van Jezus door Maria: ‘Zij
pakt een flesje dure olie. De olie had een lekkere geur. Ze goot de olie over Jezus’ voeten.’ Deze 40dagentijd is dieppaars gekleurd door het geweld dat over Oekraïne spoelt. Maria betekent ‘zee van
bitterheid’, de olie staat voor het messiaanse van Jezus. In het huiveringwekkende wereldnieuws laten
we onze levens lezen vanuit deze bijzondere tekst.
ds. Sytze Ypma

Zondag 13 maart
2de zondag van de 40-dagentijd

Martinikerk 10.00 uur:
Voorganger: ds. Margarithe Veen
Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra
Diaken: Carla van der Kooi
Lector: Hiele Walinga
Organist: Jochem Schuurman
Collecte: kerk / diaconie KIA
Kindernevendienst/Oppas: Keimpe en Corina Pols
Koster: Appie Reitsma
Beeldpresentatie: Arjo Osinga
Geluid en camera: Jan Eising en Jan Roorda
Deze zondag staat de lezing uit Johannes 12: 20-36 centraal. Het gaat over een graankorrel. Wanneer de
graankorrel niet in de aarde zal vallen, zal het een graankorrel blijven en later verdorren. Wanneer een
graankorrel wel in de aarde valt zal het sterven, maar daarna door de verandering die het ondergaat
vrucht dragen. Een vrucht waarvan mensen kunnen leven. Deze zondag zal de bron van leven centraal
staan. Waar vinden wij deze? Of hoe kunnen wij van een bron van leven delen? De kinderen gaan met
dit thema aan de slag in de kindernevendienst. We zien uit naar een gezegende dienst.
ds. Margarithe Veen

Zondag 20 maart
3de zondag van de 40-dagentijd
Martinikerk 10.00 uur:
Voorganger: ds. Margarithe Veen
Ouderling van Dienst: Akke Douma
Diaken: Annet Walinga
Lector: Hessel Yntema
Organist: Jochem Schuurman
Collecte: kerk / diaconie KIA
Kindernevendienst/Oppas: Nynke Roelofsen en Frouwkje Bartlema
Koster: Arjen de Boer
Beeldpresentatie: Sybe Swart
Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising
Deze zondag staat de lezing uit Johannes 12: 37-50 centraal. Het thema voor deze zondag voor het
40dagenproject voor de kinderen is ‘Een helper van God’. In de lezing lezen we over Jezus en hoe Hij
zich in dienst blijft stellen van de oude woorden die al in Jesaja klonken. Maar hoe herkennen we Gods
blijvende en tegemoetkomende Geest om Leven? En moeten we het steeds opnieuw bedenken of laat
de Bijbelse God zich ook kennen, steeds opnieuw? Johannes reikt ons waardevolle woorden aan om
daarover in gesprek te zijn met elkaar. En deze zondag zingen en spreken wij daar verder over. We zien
uit naar een mooie en waardevolle dienst.
ds. Margarithe Veen
Zondag 27 maart
4de zondag van de 40-dagentijd
Martinikerk 10.00 uur:
Voorganger: ds. Sytze Ypma
Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer

Diaken: Gerrit van der Schaar
Lector: Sophie Bartlema
Organist: Jochem Schuurman
Collecte: kerk / diaconie KIA
Kindernevendienst/Oppas: Keimpe en Corina Pols
Koster: Sikke Dijkstra
Beeldpresentatie: Berend Bosgra
Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema

Op deze zondag lezen we het ons welbekende verhaal van de verloren zoon en de barmhartige vader uit
Lucas 15: 11-32. Met een groep gemeenteleden waren we in 2019 in Sint-Petersburg om het schilderij
van Rembrandt te zien, waarop hij een verdichte weergave van dit verhaal maakte. Terwijl een dictator
het land en de wereld in de ban houdt, wandelen we als gemeente naar dat doek en kijken vol
mededogen naar de knielende jongste zoon, en in hem naar de mensheid.
ds. Sytze Ypma

Zondag 3 april
5de zondag van de 40-dagentijd
Martinikerk 10.00 uur:
Voorganger: ds. Sytze Ypma
Ouderling van Dienst: Liesje Haanstra
Diaken: Djoke de Boer
Lector: Djoke de Boer
Organist: Jochem Schuurman
Collecte: kerk / diaconie KIA
Kindernevendienst/Oppas: Nanda Reitsma en Sophie Bartlema
Koster: Arjen de Boer
Beeldpresentatie: Bram Boekema
Geluid en camera: Jan Eising en Jan Roorda
Deze zondag staat Johannes 18-27 op het rooster. Jezus houdt zijn leerlingen voor dat de wereld hen zal
haten. Jezus is zich bewust van wat komt. De mensen zullen Mij haten zonder reden, zegt Jezus tot zijn
leerlingen. Wat bedoelt Jezus hier precies te zeggen, en wat betekent dat voor ons?
ds. Sytze Ypma

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
Het War

ouderling: mw. H.G. Joustra

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
Saxenstate

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

Froonacker

ouderling A. Douma-Miedema

We staan aan het begin van de Veertigdagentijd die op Aswoensdag, woensdag 2 maart begonnen is.
Aswoensdag is een dag waarop wij ons bezinnen op de betekenis van ons leven in verbondenheid met
de gever van het leven in wie wij geborgen zijn. Het is een dag waarop we ons bezinnen op de betekenis
van ons leven en hoe deze in dienst mag staan van het doorgeven van het leven waar deze ook zo
kwetsbaar is en blijft. Ook in ons persoonlijk leven. Ook het leven in deze wereld waarin wij onze weg
gaan.
Ik denk daarbij aan u en jou nu het persoonlijke leven zo anders is door zorg van dierbaren en van jezelf.
Een zorg die niet alleen betrekking heeft op de zorg om de gezondheid zelf, maar ook om de betekenis
ervan voor de omgeving, voor de mensen die je liefhebt en verdriet en zorg ziet hebben. Dat troost en
nabijheid van levenskracht nabij blijft door soms onbenoembare momenten of tekenen die raken om te
koesteren.
Daarbij denk ik aan de ouderen die zich steeds meer geïsoleerd voelen. Niet alleen door de
veranderende wereld. Ook door het wegvallen van liefsten, dierbaren, vrienden en er steeds minder
gedeeld kan worden met hen die u en uw levensverhaal kennen. Dat u zich gekend mag blijven weten
als kind van een Bijbelse God die blijft omzien naar u en uw naasten.
Zo denk ik ook aan onze medemensen in Oekraïne en de Oekraïners die op de vlucht zijn. Mensen,
medebroeders en medezusters, die in een onmenselijke situatie terecht zijn gekomen door geweld en
onmenselijke handelingen. Situaties die ons de adem van het Leven en Vrede nabij blijven brengen voor
een leefbare als op onze deuren blijft kloppen.
Ik denk aan die vele mensenlevens gebroken door geweld die ook ons leven raken door hun verdriet en
wanhoop. Ik denk aan de mensen die hun barmhartigheid uitdelen aan de mensen die op hun weg en
hen datgene weten te geven wat nodig is om verder te kunnen en in dat delen ontdekken dat er ruimte
is voor een opstaan in vrede. Een beweging die aangereikt wordt door de liefde van God en de Vrede
van onze Heer, Jezus Christus. Om te bewaren, om ons leven in te (blijven) vinden.
Tot Slot
Hoewel in veel situaties meer zorg aanwezig is dan de beperkingen die mijn pols met zich meebrengt,
toch een kleine update. De operatie van eind januari is als operatie geslaagd. Wel is helder geworden
dat er nog een operatie nodig is om het echte euvel hopelijk te verhelpen. Er zal een verkleining van het

bot plaatsvinden, zodat het polsgewricht hopelijk in een betere, werkbare, houding zal vallen. Op dit
moment is nog niet bekend wanneer deze operatie plaatsvindt. Tot die tijd ben ik gewoon weer aan het
werk. Met veel dank voor al uw goede woorden en gedachten eerder deze weken.
Met mijn gebeden bij u en jou allemaal.
Met vrede,
ds. Margarithe Veen

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
Noorderbleek
Oostwoudbuurt

ouderling: P. Sieperda-Breidenbach

Bangabuurt

ouderling: mw. L. Haanstra

Watertorenbuurt

pastoraal bezoeker: S. Osinga-Boersma

Plan Zuid en
Over de Brug

vacant, tijdelijk ds. S. Ypma

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

Ziekenberichten
Er zijn ook mensen die in hun kwetsbaarheid liever niet bij name genoemd willen worden. Ook hen
wensen we beterschap en goede zorg toe.
ds. Sytze Ypma
Uit de pastorie
Vanmorgen, zondag 27 februari, had het een feestelijk begin moeten zijn na twee jaar nauwelijks
kerkbezoek. Het was eindelijk de eerste dienst zonder nadrukkelijke coronamaatregelen. Geen
anderhalve meter meer, geen verplicht mondkapje. Reden voor feest en vreugde, uitgelaten stemming.
We waren blij, dat zag je wel aan hoe de mensen de kerk inkwamen. Deze zondag markeerde een einde
en een nieuw begin, jazeker. Maar tegelijk werd dit volledig overschaduwd door de oorlog die Poetin in
de nacht van donderdag op vrijdag jl. tegen Oekraïne is begonnen. De beelden van lange rijen
vluchtelingen, volle metro’s met mensen die een veilig heenkomen zoeken, ze zaten in ieders hart en
hoofd. En je voelde de vraag van de komende tijd boven deze dienst hangen: wat staat de Oekraïners en
de westerse wereld te wachten? Vanavond klonk er zeer dreigende taal, zoals niet eerder. Ik houd mijn
hart vast.
Als westerse wereld en kerken zijn we diep verbonden met het Oekraïense volk en hun leider. Een
soeverein land met 40 miljoen inwoners wordt moedwillig de oorlog verklaard, omdat een man met
narcistische grootheidswaan en ongekende frustratie dat wil.
‘Wat de toekomst brengen moge,’ zingt het door mijn hoofd. Dan ineens de gedachte: ‘Wij weten het
niet.’ Wat ik wel weet is, dat de coronapandemie is ingehaald door de tijd waarin we nu zijn beland, met
krachten van een heel andere orde. Deze oorlog zal alleen maar verliezers kennen.
Als kerk in Franeker zijn we solidair met de Oekraïense bevolking, zijn we een plek waar mensen kunnen
komen om te bidden en om steun te vinden bij elkaar. We zijn niet in oorlog en toch hangt er dreiging in
de lucht. We zijn meer dan ooit Europa. Laten we bidden om wijsheid, eensgezindheid en
vastberadenheid voor onze leiders. In de Oudjaarsavonddienst, op de drempel van 2022, lazen we deze
mooie zin uit Jozua 1: 9: ‘Wees sterk en moedig.’
ds. Sytze Ypma

foto Jochem Schuurman
Ouderenpastoraat Saxenoord/Saxenstate
Sinds de laatste coronapersconferentie zijn er versoepelingen doorgevoerd in Saxenoord:
-De bezoekregeling van maximaal 4 bezoekers per dag per appartement komt te vervallen. Dat betekent
dat bezoekers weer welkom zijn. We adviseren nog wel om bij klachten niet op bezoek te komen.
-De restaurants waren al open voor alle bezoekers, maar de anderhalve meter is hierbij vervallen
-In verband met nog steeds hoge besmettingsaantallen adviseren we bezoekers nog steeds om een
mondneusmasker te dragen, ondanks dat dit niet verplicht is. Medewerkers dragen nog wel een masker.
Bron: nieuwsbrief Patyna
Voor het opstarten van koffiemorgens en vieringen in de diverse huizen zijn we met het pastorale team
bezig om de mogelijkheden te onderzoeken. Zodra er meer bekend is, houden we u op de hoogte via
nieuwbrieven of contactpersonen. Ik hoop dat we gauw weer kunnen starten en elkaar ontmoeten
rondom het Woord.
Het is fijn om te horen dat er steeds meer versoepelingen doorgevoerd worden. Regelmatig stap ik over
de drempel van Saxenoord of Saxenstate voor een persoonlijk gesprek. Mijn oor en mijn hart luisteren
gewillig naar uw verhaal. Schroom niet om contact op te nemen, als u iets delen wilt. Ik maak graag
ruimte voor een ontmoeting.
Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma

UIT DE KERKENRAAD
Voorzitter :

H. Haitsma

Secretaris:

mw. L. Haanstra
e-mail: scriba@pkn-franeker.nl

We mogen weer. Alle kerkelijke activiteiten zijn weer toegestaan en wie dat wil, kan weer zonder
reservering naar de kerk. Voor velen goed nieuws. Voor sommigen ligt dat toch wat anders. Er zijn ook
mensen die om verschillende redenen nog voorzichtig willen zijn. Het is belangrijk dat we met respect
elkaars meningen accepteren. In de kerk staan de stoelen nog steeds op ruime afstand voor diegenen
die zich hier beter bij voelen.
Op 9 maart hebben we een bijzondere kerkenraadsvergadering. Geen vergadering met allerlei
praktische onderwerpen maar een avond over de invulling van de liturgie in de diensten. Misschien
vertel ik in de volgende Binding wel wat we met elkaar beleefd en besproken hebben.
We gaan ook weer een gemeenteavond houden. En wel op donderdag 17 maart om 19:30 uur in De
Rank. Op deze avond zullen we onder leiding van ds. Margarithe Veen en ds. Sytze Ypma twee
onderwerpen behandelen. Het eerste onderwerp is het voorstel voor verandering van de tekst in onze
plaatselijke regeling, zodat de voorbereiding voor mensen die uitzien naar een huwelijk met een
kerkelijke inzegening gelijk is aan mensen die uitzien naar een andere levensverbintenis met een zegen
daarover in de kerk. We willen heel graag de mening van de gemeenteleden hierover horen.
Het tweede onderwerp deze avond is “hoe heb jij/heeft u de afgelopen twee jaar beleefd”. Voor
sommige mensen waren de afgelopen twee jaar niet heel veel anders dan anders. Terwijl voor anderen
het juist een hele moeilijke of eenzame tijd is geweest. We willen tijdens de gemeenteavond jou/u graag
horen. Het is niet alleen horen, maar misschien ook wel het hart luchten. We hopen op een mooie
opkomst in de prachtig verbouwde Rank.
Tot slot een citaat van ds. Bobby Schuller:
“Wanneer je bidt, bid dan met geloof. Geloof dat God jouw gebed hoort en antwoordt, dat Hij dat kan en
dat Hij dat wil. Bid niet zoals religieuze mensen, met omhaal van woorden maar bid als een jongen of
meisje dat tegen zijn of haar vader praat. Want dat is namelijk precies wat je aan het doen bent: je
vraagt je Vader om hulp. Hij is een goede Vader, een aanwezige Vader. Een Vader die jou nooit zal
verlaten. Hij is een liefhebbende Vader. Bid op zo’n manier tot Hem. En weet dan dat er iets moois gaat
gebeuren. Durf je dat te geloven? Als je geloof hebt, betekent dat niet dat je weet wat voor moois er
gaat komen, maar als het komt, herken je het meteen”.
Vriendelijke groet,
Harm Haitsma
voorzitter

Actie voor de noodopvang Leeuwarden
Actie ondergoed voor de noodopvang heeft maar liefst €3563,15 opgebracht.
In de vorige Binding schreven we over de collecte in de oecumenische dienst .
Deze collecte bracht meer op dan er op dat moment bekend was. Het eindbedrag was maar liefst
€1665,15. Hierbij zit een bijdrage van €250 van de Rooms Katholieke Parochie.
Er is nu voor €2640 aan ondergoed aangekocht en deze is de afgelopen week door medewerkers van de
noodopvang uitgedeeld. Er werd door de vluchtelingen erg positief gereageerd.

Er moet nog wel worden bijgekocht maar hiervoor is nog €945 beschikbaar.
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen willen wij hartelijk bedanken namens de mensen die vertoeven
in de noodopvang!
Met vriendelijke groeten Sieds en Saskia de Jong

Foto noodopvang van LC

Nieuws
Door de hoge prijzen van het oud ijzer is de opbrengst groot. Dit jaar is er alweer voor €654,50
opgehaald.
Van de vrouwengroep Samen Sterk mochten wij een bijdragen van €230 ontvangen voor het werk van
Victory4All . Hiervoor hartelijk dank!
Met vriendelijke groeten Sieds en Saskia de Jong
saskiaensieds@gmail.com

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter:
Waarnemend
Secretaris :

D. Tolsma

J. de Vries-Fokkema
e-mail: secretaris.krm.pgf@outlook.com
Penningmeester: S. Douma

Actie Kerkbalans
Ieder jaar weer is het spannend. Ieder jaar is het afwachten wat er aan toezeggingen binnenkomt. Want
hier moeten wij ons beleid op afstemmen. Ook ieder jaar zijn wij stil en dankbaar wanneer het bedrag

aan toezeggingen duidelijker wordt. Al is het iets minder dan het afgelopen jaar, met ongeveer 260.000
euro aan toezeggingen kunnen we het komende jaar voldoende kosten dekken en kan er verder
gebouwd worden aan
onze gemeente. Alvast hartelijk dank hiervoor. Ook uiteraard aan alle vrijwilligers.
Foto tentoonstelling
In het kader van ons jubileumjaar 600 jaar Martinikerk heeft “fotokring de Zoeker” onze kerk
gefotografeerd. Wij vinden dat dit erg fraai is gelukt! De foto’s zijn tot en met 6 maart te bekijken in de
kerk op Zaterdag en zondag van 14:00 – 16-00. Wilt u zelf een foto thuis hebben hangen? Ze zijn te
koop!
De Rank
Afgelopen periode hebben wij de buitenkant van de Rank laten beoordelen. Hieruit is een lijst met
aandachtspunten gekomen die we op korte en op langere termijn zouden moeten uitvoeren.
De komende tijd zullen wij diverse offertes aanvragen en van daaruit maken wij een plan van aanpak.
Dick Tolsma
voorzitter College van Kerkrentmeesters
INCASSOKALENDER
FONDS:
Zending
Actie Kerkbalans
Kerkomroep

INCASSODATUM:
28 maart
28 maart
28 maart

COLLECTEN EN GIFTEN
Voor alle ontvangen giften en collectegiften via de bank en in de kerk 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.

DIACONIE
Voorzitter: W. Veenstra
Secretaris: D. de Boer-Boutsma

Laat hen niet in de kou staan
De energieprijzen rijzen de pan uit en door die sterke stijging wordt het dagelijks leven steeds duurder.
Vooral voor mensen met een minimum inkomen heeft dit ingrijpende gevolgen. Zij hebben geen
financiële ruimte om dit op te vangen. Daarnaast woont een groot deel van de mensen in een slecht
geïsoleerde woning.
De compensatie van de overheid zal voor deze doelgroep niet toereikend zijn. Het IDO (interkerkelijk
diaconaal overleg) wil graag mensen financieel tegemoet komen. In de eerste plaats de gezinnen, die
geconfronteerd worden met dreigende afsluiting.
Schuldhulpmaatje Waadhoeke, het IDO en De Skûle Welzijn willen samen de energiearmoede
aanpakken.
De gezamenlijke kerken roepen hun gemeenteleden en parochianen op om solidair te zijn met hen, die
door de hoge energieprijzen nog verder in de financiële problemen dreigen te komen.
In de kerk geloven we in delen en in verbondenheid tussen mensen. Mensen die het goed hebben delen
met wie het moeilijk heeft.
Daarom vraagt het IDO aan hen, die de gevolgen van de hoge energieprijzen niet merkbaar voelen, een
financiële bijdrage te willen geven voor de gezinnen die de komende tijd de energiekosten niet meer
kunnen betalen.
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie NL34 RABO 0313 2509 52
(ANBI)
met de vermelding ENERGIE.
De diaconie zal dit bedrag overmaken aan het IDO Waadhoeke. Het IDO zorgt voor de herverdeling met
samenwerkingspartners, met de garantie dat 100% van de opbrengsten terecht komt bij inwoners van
de gemeente Waadhoeke die hulp nodig hebben.
De diaconie

HUIS-AAN-HUISCOLLECTE KERK IN ACTIE
De eindopbrengst van de landelijke huis-aan-huiscollecte is bekend. In 2020 waren er 383 coördinatoren
en ruim 5500 collectanten hebben toen 540.000 euro opgehaald.
In november 2021 is er in meer plaatsen gecollecteerd. Door 433 coördinatoren en ruim 7000
collectanten is een prachtig resultaat geboekt: er is 697.000 euro opgehaald!
Hiervan is 446.877 euro huis-aan-huis opgehaald, 107.399 euro via de QR-code en 142.724 euro via de
digitale collectebus.
Een prachtige opbrengst voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland!
Djoke de Boer

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
KERKELIJKE STAND
MUTATIES:
Doorgeven aan:
Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC
’s morgens van 9.00-11.30 uur
0517-393200 ’s morgens tussen 08.00 en 12.00 uur.
Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan even door aan het kerkelijk
bureau. 0517 393200 of kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl
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

In gesprek met de scriba van de Protestantse Kerk, dr. René de Reuver
Dinsdag 8 maart, 19.30 uur Martinikerk te Franeker
Dinsdag 8 maart houdt de scriba van de Protestantse Kerk Nederland, dr. René de Reuver, een inleiding
over het thema ‘Van U is de toekomst’. In veel kerkelijke gemeenten is dit thema leidraad voor gesprek
voor dit jaar. Zo ook voor de Protestantse Gemeente Franeker.
We zien er naar uit te horen hoe dr. De Reuver zijn visie op dit geeft. Daarnaast zal hij vanuit zijn functie
als scriba ingaan op nieuwe nota van de protestantse kerk met dezelfde titel als het thema; ‘Van U is de
toekomst’.
Daarnaast zal hij ingaan op de huidige situatie van crisis en hoe die ook als uitdaging ervaren kan
worden. Hij richt zich dan vooral op de pandemie en ecologie. Tot slot wil hij ingaan op de roeping van
de kerk.
Wilt u bij deze avond aanwezig zijn, bent u van harte welkom in de Martinikerk te Franeker.
De avond ziet er als volgt uit:
19.30 uur: Opening

19.40 uur: Visie en kerkvisie met betrekking tot het thema ‘Van U is de toekomst’ door dr. De Reuver
20.15 uur: Pauze
20.30 uur: Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan dr. De Reuver met als intentie een gesprek
21.15 uur: Dankwoord en Sluiting
21.30 uur: Een goede reis weer naar huis
Wilt u meer informatie kunt u mailen naar kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

Kring: ‘Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt.’
‘Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt’ is de titel van een boek dat dient als handreiking voor gelovige
transgender personen en werkers in de kerk. Voor de twee bijeenkomsten van deze kring klinken
verhalen uit genoemd boek, maar is er ook ruimte, of juist ook, voor eigen verhalen of verhalen die u of
jou hebben geraakt onderweg of in de media. Hoe kunnen we oog houden voor elkaar? Vanuit het
geloofsvertrouwen dat er omgezien wordt naar de mens. Zonder dat het hem, haar beschadigt.
U en jij bent welkom op woensdag 16 en 30 maart van 19.30-21.00 uur in De Rank. Je mag je ook
opgeven via ds. Margarithe Veen.

Lezing over Maria als Icoon van genade door Arnold Huijgen
Tijdens de coronacrisis schreef professor Arnold Huijgen een boek over Maria, want hij vond dat Maria
in protestantse kringen wordt ondergewaardeerd. Huijgen verkent in zijn boek de betekenis van Maria
voor actuele kwesties als de visie op Europa, seksualiteit en gender. In de inleiding schrijft hij: “Met
zeldzaam plezier heb ik aan dit boek gewerkt, omdat er zoveel te ontdekken en overwegen viel.” Op
deze avond neemt hij ons mee op die ontdekkingsreis over Maria. Professor Huijgen is hoogleraar
systematische theologie aan de Universiteit van Apeldoorn. Welkom zonder opgave.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Spreker:
Leiding:

24 maart 2022
20.00 uur
Martinikerk
prof. dr. Arnold Huijgen
ds. Sytze Ypma

Tentoonstelling Componisten in Oorlogstijd

Vanaf 3 april t/m 12 juni is er in de Martinikerk een tentoonstelling over componisten die in de Tweede
Wereldoorlog vervolgd en vermoord zijn. De Leo Smit Stichting heeft deze tentoonstelling georganiseerd
om de herinnering aan deze vermoorde componisten en hun muziek levend te houden. Deze
tentoonstelling zal officieel geopend worden na de dienst van zondag 3 april. Daarover leest u later
meer in de Binding.
Janny de Vries (kerkrentmeester) en ds. Sytze Ypma

ZWO
Voorzitter:

Jeanet Veenstra

Penningmeester: Pieter Walinga
Bankrekeningnummer: NL07 RABO 0313 2032 29
Paasgroeten actie 2022 “Uw Licht heelt wat is gebroken”
De Paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie, waarbij
gedetineerden in Nederlandse gevangenissen en Nederlanders in buitenlandse gevangenissen een
bemoedigende paasgroet ontvangen.
Onze gemeente doet elk jaar tijdens de 40-dagentijd mee aan deze actie.
In verband met de huidige coronamaatregelen kunnen de kaarten niet of nauwelijks uitgedeeld worden
in de kerkdienst.
De ZWO commissie heeft dit jaar samen met de diaconie en enkele gemeenteleden de kaarten
geschreven.

Bij de paasgroetenkaart ontvangen de gedetineerden een extra kaart met postzegel om zelf naar
iemand te sturen.
We hebben 100 kaarten geschreven en deze opgestuurd naar de Protestantse Kerk in Utrecht, zij zorgen
dat ze bij de gedetineerden worden bezorgd.
We hopen dat we volgend jaar de kaarten weer met elkaar in de kerk kunnen schrijven.
Namens de ZWO
Martha Burggraaff

Tekst van de kaart:
Paasgroeten aan een geliefd medemens
“Opstanding”: Gods licht schijnt op de gebrokenheid van het leven. De draad verbeeldt de helende
kracht van God.
Met dit ontwerp hebben vrouwen van de P.I. Nieuwersluis verbeeld dat Gods licht heelt wat gebroken is
en de toekomst in Zijn hand ligt.

40 dagentijd 2022: Alles komt goed?!
‘Alles komt goed’. Dat kan gemakkelijk klinken, en voor veel mensen op deze wereld is het misschien
moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe
wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraag ons om daar nu al iets van te laten zien: door de zieken te
verzorgen, de armen eten te geven en de vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn,
geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goed komt. Doe je mee?
Collecte Kerk in Actie zondag 6 maart 2022- Zending Rwanda
Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij
kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen.
Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en
nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan
te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en
wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen:
aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij
nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als

Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer
of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen we uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel.
www.kerkinactie.nl/zustersrwanda
Bankrekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. zusters Rwanda.

Collecte Kerk in Actie zondag 13 maart 2022 - Binnenlands Diaconaat
Ondersteuning diaconaat in arme regio’s
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden
aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van
generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te
vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven
als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan
en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven.
De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u
het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio’s begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak.
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
Diaconaat Nederland, of doneer online.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Collecte Kerk in Actie zondag 20 maart 2022 – Werelddiaconaat
Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta
In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel kinderen op straat. Medewerkers van de
organisatie Dreamhouse kijken naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen vriendschap
en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor
kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke school
en vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dreamhouse wil voorkomen dat meer kinderen op straat
belanden. Daarom verwijst Dreamhouse ouders door naar organisaties die ouders kunnen helpen hun
gezin financieel te onderhouden.
Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk voor straatkinderen. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Straatkinderen
Indonesië.

Collecte Kerk in Actie zondag 27 maart 2022 – Missionair werk
Jong en oud ontdekken de kliederkerk
Op zondag 27 maart is de collecte bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Op meer
dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek
voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen
eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het
is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken.
Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. ‘Kliederkerk geeft onze kerk weer
hoop’.

Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op
NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair werk september.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! Meer informatie
www.kerkinactie.nl/collecte en www.kliederkerk.nl

Collecte Kerk in Actie zondag 3 april 2022 – Werelddiaconaat
Project Bethania – Moldavië
Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het
buitenland. Ouderen én kinderen blijven eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf
aangewezen, gaan daardoor niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van
geweld en mensenhandel. Van hun kleine pensioen kunnen vele ouderen onmogelijk rond komen.
Hierdoor ligt ondervoeding op de loer en kunnen ze hun gas- en lichtrekening niet betalen. De christelijke
organisatie Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil verandering brengen in de levens van deze
kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd, en de
mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden
de verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke
en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania de
meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Bethania in Moldavië. Van
harte aanbevolen! Geeft u ook?
Dit kan op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
projectnummer W 015101
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

OUD PAPIER
In het weekend van 4 & 5 maart en in het weekend van 8 & 9 april 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
do 3 mrt
vr 4 mrt

Johannes 11:1-27
Johannes 11:28-44

Het geloof geeft leven
De dode komt tevoorschijn

za 5 mrt

Johannes 11:45-57

Iedereen kijkt uit naar Jezus

zo 6 mrt
ma 7 mrt

Johannes 12:1-11
Psalm 91

Lazarus weer in gevaar
Toevlucht

di 8 mrt

Amos 5:10-20

Een kwade tijd

wo 9 mrt
do 10 mrt

Amos 5:21-27
Amos 6:1-7

Liever recht dan offers
Overmoedig

vr 11 mrt

Amos 6:8-14

Blijft er nog iemand over?

za 12 mrt

Johannes 12:12-19

Hosanna

zo 13 mrt

Johannes 12:20-36

Donderslag bij heldere hemel

ma 14 mrt
di 15 mrt

Johannes 12:37-50
Johannes 13:1-15

De dienaar van de HEER
Het voorbeeld van Jezus

wo 16 mrt

Johannes 13:16-30

De afgezant van God

do 17 mrt
vr 18 mrt

Psalm 103
2 Korintiërs 1:1-11

Prijs de HEER
Delen in lijden, én in troost

za 19 mrt

2 Korintiërs 1:12-22

Ja is ja

zo 20 mrt

2 Korintiërs 1:23-2:13

Bezoek brengt verdriet

ma 21 mrt

2 Korintiërs 2:14-3:6

Een brief in het hart

di 22 mrt

Psalm 125

Vrede over Israël

wo 23 mrt
do 24 mrt

2 Korintiërs 3:7-18
2 Korintiërs 4:1-12

Een blijvende glans
Kwetsbare schatbewaarders

vr 25 mrt

2 Korintiërs 4:13-5:5

Het zichtbare is tijdelijk

za 26 mrt
zo 27 mrt

2 Korintiërs 5:6-16
2 Korintiërs 5:17-6:10

Een open boek
Het nieuwe is gekomen

ma 28 mrt

2 Korintiërs 6:11-7:4

Heilig jezelf

di 29 mrt

2 Korintiërs 7:5-16

Oprecht verdriet

wo 30 mrt

Johannes 13:31-38

Heb elkaar lief

do 31 mrt

Johannes 14:1-14

Vader en Zoon

VR 1 APR
za 2 apr

Johannes 14:15-31
Johannes 15:1-17

...en Geest
Blijvende vrucht

zo 3 apr

Johannes 15:18-27

De haat van de wereld

ma 4 apr
di 5 apr

Johannes 16:1-11
Johannes 16:12-24

Zonde, gerechtigheid en oordeel
Verwarring

wo 6 apr

Johannes 16:25-33

Beeldspraak

do 7 apr
vr 8 apr

Johannes 17:1-12
Johannes 17:13-26

God kennen is het eeuwige leven
Laat ons één zijn

za 9 apr

Jeremia 26:1-9

Een beladen boodschap

zo 10 apr

Palmzondag- Het lot van Uria

ma 11 apr

Jeremia 26:10-24
Jeremia 27:1-11

di 12 apr

Jeremia 27:12-22

Misleidende profeten

Het juk ondergaan

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

ALLERLEI

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:
Adres:
Data:

De Rank te Franeker
Zilverstraat 36
zaterdag 2 april, zaterdag 9 april, zaterdag 16 april.

Opgave niet nodig! We kijken naar u uit!
Ds. Sytze Ypma
Roaske Doevendans
Feja Nauta
Annemiek Heerma

Chr. Mannenkoor “Laus Deo” regio Franeker
Het mannenkoor Laus Deo, in 1964 opgericht als het “Sexbierumer Chr. Mannenkoor”, is na een periode
van gedwongen stilstand onlangs weer begonnen met de koorrepetities en wat hebben we daar naar
uitgekeken met z’n allen. Wat is het weer fijn om eens per week met elkaar bijeen te zijn, elkaar te
ontmoeten en mooie liederen met elkaar te zingen.
Net zoals zoveel clubs en verenigingen hebben ervaren, heeft de lange periode met corona geen
gunstige uitwerking gehad op het verenigingsleven en ook bij het mannenkoor zijn er enkele leden die
om diverse redenen hebben moeten besluiten om te stoppen. Maar we hebben de draad weer met
frisse en hernieuwde moed opgepakt en hopen nu weer zonder beperkingen aan nieuwe optredens te
kunnen werken om onze liederen ten gehore te mogen brengen.
Misschien houd je, net als wij, van zingen en zou je eigenlijk altijd al graag in een mannenkoor mee
willen zingen maar is het er nooit van gekomen, of dat je opnieuw graag mee wilt doen, dan ben je van
harte welkom op onze repetitieavonden om vrijblijvend een aantal keren te luisteren en/of mee te
zingen.
Het koor staat sinds kort onder leiding van onze nieuwe dirigent Doede Terluin.
We repeteren op dinsdagavond in de grote zaal van de “Voorhof” aan de Voorstraat in Franeker. Dit is
een grote en ruime zaal waarin je op voldoende afstand van elkaar kunt staan of zitten. We beginnen om
19.30 uur en zingen dan tot 21.30 uur met daartussen een pauze met koffie en thee.
(Op 15 maart heeft het koor haar jaarvergadering en is er geen repetitie.)
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: W. v.d. Heide, secretaris.

Namens het bestuur,
J. de Groot, koorlid

600 jaar Martinikerk
Vlaggetjes
De viering van het 600-jarig bestaan van de Martinikerk inspireert. Dieuwer Blom en Adri Wentzel
kwamen met het prachtige idee om gemeenteleden te vragen 600 vlaggetjes te maken om deze tijdens
feestelijke activiteiten op te hangen. Die oproep was niet aan dovemansoren gericht. In korte tijd
werden meer dan 600 vlaggetjes gemaakt en aangeboden. Deze zijn tot slingers aan elkaar geregen –
een hele klus – en hebben ook al enkele keren in de kerk gehangen. Wat een feestelijk gezicht is dat! Nu
we het doel gehaald hebben, hoeven er geen vlaggetjes meer bijgemaakt te worden.
Het is hartverwarmend te zien hoeveel mensen hieraan hebben meegedaan. Daarom: hartelijk dank!
Pelgrimswandeling
Er ligt een idee om op paasmaandag een pelgrimswandeling te houden van de Groate Kerk in St.
Jacobiparochie naar de Martinikerk in Franeker. Om dit plan uit te werken en om op paasmaandag de
diverse tussenstops (o.a. Ried en Schalsum) te bemensen hebben we nog enkele vrijwilligers nodig. Dit
wandelevenement is alleen bedoeld voor onze gemeenteleden.
Voelt u er iets voor om te helpen deze pelgrimage mogelijk te maken, dan kunt u zich aanmelden bij Jan
Doevendans.
De jubileumcommissie

40-dagenkalender 2022
Beste mensen,
Middels dit schrijven willen wij iedereen bedanken die een 40-dagenkalender met als
thema: ‘Alles komt goed?!’ heeft aangeschaft. In totaal zijn er zo’n 300 kalenders verkocht
(in Franeker, Beetgum, Beetgumermolen, Engelum, Marssum, Berlikum, Winsum en
Nieuwe Pekela) en dat betekent een mooi bedrag voor het werk van Eman en Hillie op
Java in Indonesië.
Met het thema ‘Alles komt goed?!’ staat de veertigdagentijd in het teken van de toekomst,
waarvan we geloven dat die goed is. Tegelijk is ‘Alles komt goed?! een oproep om nú op
te staan en bij te dragen aan een wereld waarin het al beter zal worden. In navolging van
Jezus kijken we om naar onze naaste en delen we wat we hebben gekregen. De zeven
werken van barmhartigheid laten ons heel concreet zien hoe dat kan.
‘Alles komt goed?!’ is een vraag die met Pasen een antwoord wordt. Jezus’ opstanding
laat zien dat er een nieuw begin is. In dat vertrouwen geloven we dat alles goed komt.
Wij wensen u en de gemeente een gezegende tijd op weg naar Pasen.

Hartelijke groet,
Jeanet Veenstra, ZWO-commissie Franeker
Elizabeth Schaaf, PKN-gemeente Beetgum, Beetgumermolen, Engelum en Marssum

Muzikale middag zaterdag 2 april 2022
De KMVH-Friesland (Kerken & Mensen met een Verstandelijke Handicap) nodigt u en
jou van harte uit voor een muzikale middag. Deze middag zou vorig jaar in november
gehouden worden. Die kon toen helaas niet doorgaan. We zijn blij, dat het nu weer
kan en dat we met jullie dit feest gaan vieren. Want dat wordt het wel. Een feest voor
iedereen met zang en muziek. Mensen met en zonder beperking doen daar aan mee.
Je mag zo in en uit lopen. Je mag meezingen of luisteren. Er is koffie en thee. En het is ook nog eens
gratis. Is dat niet mooi? Je bent van harte welkom!
Wanneer:
Zaterdag 2 april 2022
Waar: De Arke, Flevo 161,9204 JV Drachten
Inloop:
Vanaf 13.30 uur
Sluiting:
16.30 uur
Zie ook de website: www.kmvhfriesland.nl
Namens de KMVH-Friesland,
ds. Piet Hulshof, secretaris

VROUWENGROEP “DE SCHAKEL”
Dinsdagmorgen 15 maart 9.45 uur in De Rank.
Ria Bakker van Grannies2Grannies Friesland komt ons vertellen over deze stichting.
Van harte welkom!
Hartelijke groet namens het bestuur,
Ymkje Santema-Hogendorp

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk

Dames, 28 maart hebben we weer onze vergaderavond. We hebben dan onze paasviering.
Mevr. G Boersma-de Ruiter uit Drachten komt ons vertellen: “ Van het duister naar het licht”.
Ze heeft boekjes en gedichten in de verkoop.
Gasten, jullie zijn van harte welkom. Ook nieuwe leden zijn welkom.
Voor informatie kunnen jullie terecht bij onze secretaris mw. A de Jong -Nijk.
Onze avond begint om kwart voor acht in de Rank
Hartelijke groeten het bestuur

P.C.O.B. afdeling Franeker en Omstreken
Ledenbijeenkomst op 24 maart 2022 om 14.30 uur in “de Rank”.
Bij het inleveren van de kopij gelden er voor deze middag geen coronabeperkingen meer. Leden en
belangstellenden daarom van harte welkom! Pieter Oosterhof uit Franeker komt met het onderwerp:
“De Botniastins: een rijk verleden, een rijke toekomst”. Hij heeft deze lezing gehouden tijdens een open
dag van de Botniastins op 8 februari 2020. Wij hebben hem toen al benaderd om ook bij ons te komen
met deze lezing, maar door corona is het steeds uitgesteld. Nu kan het weer en daarom rekenen wij ook
op een volle zaal.
Een hartelijke groet, namens het bestuur,
Ditta Burggraaff-Siebesma, secretaris

AGENDA
vrijdag 4 maart
oud papier
zaterdag 5 maart
oud papier
zondag 6 maart
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. J. Lindeboom, Minnertsga
dinsdag 8 maart

In gesprek met de scriba van de Protestantse Kerk, dr. René de Reuver
19.30 uur Martinikerk te Franeker
woensdag 9 maart
bijzondere kerkenraadsvergadering

vrijdag 11 maart
Tieners in gesprek, jongste groep 19.00 uur, oudste groep 20.15 uur in De Rank

zondag 13 maart
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. H. Wiersma, Scharnegoutum

dinsdag 15 maart
De Schakel, 9.45 uur in De Rank
woensdag 16 maart
Kring: “wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt” , 19.30 uur in De Rank
donderdag 17 maart
gemeenteavond
zondag 20 maart
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. J. van Olffen, Menaam
donderdag 24 maart
PCOB, 14.30 uur in De Rank
Lezing over Maria als Icoon van genade door Arnold Huijgen, 20.00 uur in de Martinikerk
zondag 27 maart
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: maj. F. van der Werf, Leeuwarden
maandag 28 maart
Vrouwen samen sterk, 19.45 uur in De Rank
woensdag 30 maart
Kring: “wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt” , 19.30 uur in De Rank
zondag 3 april
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. R. Schoorstra, Ternaard
woensdag 6 april
vergadering moderamen
vrijdag 8 en zaterdag 9 april
oud papier

Jeugdouderlingen:

Nynke-Aly Miedema-Kamstra
Marije Miedema-Epema

Kindercatechese
Voor de kinderen van groep 6, 7 en 8 is er dit jaar in de veertigdagentijd weer ‘kindercatechese’. We
komen 4 keer samen op donderdagmiddag, meteen na schooltijd. Op speelse wijze zoeken we naar wie
God is. En we praten over wat er in de kerk gebeurt, wat de belangrijke feesten precies betekenen. De
laatste keer praten we over eten en drinken en de tafelmanieren van Jezus en het avondmaal. Dan hoor
je hoe dit is ontstaan en wat het nu betekent. Kort daarna ben je uitgenodigd om in een kerkdienst ook
echt het avondmaal mee te vieren. Dat doen we op Witte Donderdag 14 april 2022, ’s avonds in de kerk.
Data:
Tijd:
Plaats:
Leiding:
Opgave:

donderdag 24 en 31 maart, 7 en 14 april
14.30 uur - 15.15 uur
Martinikerk
ds. Sytze Ypma
kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl

Tieners in Gesprek
Vrijdag 11 maart is de volgende avond van Tieners in Gesprek. Om 19.00 uur voor de eerste groep en
om 20.15 uur voor de tweede groep. Jullie zijn van harte welkom op deze avond in de Rank. Wil je ook
meedoen en je bent nog niet geweest, weet je van harte welkom. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met ds. Margarithe Veen. Graag tot vrijdag 11 maart!
ds. Margarithe Veen
Op weg naar de 40Dagentijd en Pasen ontvangen alle kinderen van 4-12 jaar een gezinsboekje.
Het is een boekje met verschillende verhalen, proefjes, opdrachtjes en puzzeltjes, zoals eerder met
Kerst. Nu gaat het boekje over de tijd voor Pasen, de 40Dagentijd, en Pasen zelf. Het boekje begint op
Aswoensdag. In het boekje staan verschillende verhalen, opdrachtjes, gebeden of knutsels. Dit kun je
alleen doen, maar het is ook leuk dit samen te doen met je ouders en/of broertjes of zusjes.

Ook is er iedere zondag in de kerk aandacht voor de verhalen uit dit boekje en staan we stil bij die
verhalen op de zondagen. Deze verhalen vertellen over het leven dat God aan de mensen geeft en waar
Jezus over vertelt en naar leeft. We zingen er in de kerk ook een speciaal lied over.
Heb je zin om in de kerk met andere kinderen het project te volgen, de verhalen te horen en elke keer
ook een knutseltje mee naar huis te nemen? Welkom! Ook bij de kindernevendienst tijdens de
kerkdienst. Deze begint iedere zondag om 10.00 uur en iedere zondag is er leiding aanwezig om het
project nog feestelijker te maken.
Ben je klaar voor het feest?
Met dit thema hopen we op een mooie tijd op weg naar Pasen.
Je hoeft je niet meer aan te melden om naar de kerk te komen. Dus weet je welkom!
We gaan samen op weg naar Pasen, maar daar hebben we wel wat dingen voor nodig. Hieronder zie je
wat je elke zondag mee mag nemen en waar we mee aan de slag gaan.
6 maart
13 maart
20 maart
27 maart
3 april
10 april
17 april

Iets wat lekker ruikt
Graankorrel of een bakje aarde
Een mooi (kinder)boek
Druiventros
Twee blikken met een touw ertussen
Palmtak
Alleen jezelf

Tot snel!

Met een hartelijke groet namens de Jeugdraad en beide predikanten
Mocht je geen gezinsboekje hebben ontvangen, stuur dan een bericht
naar kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl
We hebben nog een aantal reserve exemplaren.

Gebed voor Oekraïne

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden.
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden,
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat de stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Geef dat wapens geen recht van spreken krijgen,
dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar,
van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld,
waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.

In Jezus' naam,

Amen

Protestantse Kerk Nederland

