
KERKBLAD VOOR DE PROTESTANTSE  
GEMEENTE TE FRANEKER  
29 ste jaargang, nummer 5 
vrijdag 6 mei 2022 
 
 
De kopij voor de volgende nummers 
inleveren uiterlijk donderdag 26 mei (nr. 6) 
en donderdag 30 juni  (nr. 7/8) 
 
Tijdens een vredesdelegatie van religieuze leiders die vluchtelingenkampen in Oekraïne bezochten, las 
zuster Giac Ngiem een gedicht voor dat ze schreef voor het volk van Oekraïne. 
 
Voor het volk van Oekraïne 
 
Elke dag gaat de zon op en gaat hij onder 
Na de winter, zal de lente bloeien. 
Bloemen brengen vrucht voort. 
Alles is vergankelijk. 
De hele wereld kijkt naar je. 
En heeft je lief. 
 
Je tranen stromen over mijn wangen 
Maar je liefdevolle glimlach 
Verlicht mijn huis. 
 
De armen van onze harten 
Reiken naar jou om je te helpen. 
Sta samen op en herbouw een betere wereld 
Voor onze nakomelingen. 
Durf de vrijheid aan om in morgen te geloven. 
 
Nee, de oorlog kan niet eeuwig duren. 
Hoop op betere dagen. 
Het glinstert in jouw ogen. 
"De pruimenbloesems verwelken, 
Maar de pruimenboom staat er nog, levend." 
Hij draagt de vruchten van vrijheid 
Die op een dag rijp zullen zijn. 
 
gedicht aangeleverd door Afke Huistra 
 
 
MEDITATIE DOOR: SYTZE YPMA  
 
 
Gaia in de Martini 
 
Daar hangt ze, in het koor van de Martinikerk, zeven meter breed, de aarde, Gaia, genoemd naar de 
Griekse oermoeder. Kunstenaar Luke Jerram wil er mee laten zien, dat we allemaal met elkaar 
verbonden zijn op de ene aarde. Imponerend groot zweeft ze daar. Imponerend ook is waar ze vandaan 



komt, van de klimaatconferentie in Glasgow. Al imponerend sluit ze zomaar aan bij onze honger en 
behoefte. Want wij zijn wezens die graag voelen via beleven. Ook dat gaat door me heen als ik haar voor 
het eerst zie van tussen de pilaren. De aarde als een beleefobject in ons liturgisch centrum. Het koor lijkt 
ineens een krappe jas. Waar iets krap is, is ook iets dringends. Bij haar lijken de preekstoel en het woord 
ondergeschikt te raken.  
Of gebeurt er ook nog iets anders? Precies waar de aarde nu hangt, daar werd en wordt voor haar 
gebeden, keer op keer. En dat bidden wordt in deze indrukwekkende Gaia tot beeld, tot icoon. Een 
groot, zwijgend gebed in het koor, en tegelijk een kyriegebed dat ten hemel stijgt. ‘Zie mij, zie mijn 
lijden, zie mijn aangetaste plekken, mijn geschonden gezicht. Zie de kaalslag op mijn huid. Hoe groots 
ben ik, en hoe nietig de mens.’  
  
En er gebeurt nog iets, iets heiligs. Met deze reusachtige Gaia in het koor zie je, nee vóel je het 
scheppingswonder dat ze is. En in dat wonder duikt op wat ons mensen overstijgt. Hier voel je de aarde 
om de hemel vragen. In het moderne denken wordt de hemel meestal weggelaten. Maar deze 
imponerende aardbol komt thuis in de plek van het Woord. Het Woord dat steeds weer hemel en aarde 
met elkaar verbindt. Zwevend in het koor wil de aarde deze verbinding terug. Dit beeld, de om hemel 
vragende aarde, kennen we ook dichterbij, in onszelf, wanneer we knielen - al doet in onze traditie bijna 
niemand dat meer. In het knielen maakt ons lichaam een hoek, de benen op de aarde en de rug naar de 
hemel. Zo reikt ons lijf naar de verbinding tussen deze beide, en in deze verbinding worden wij 
compleet. Dit alles komt nu vanuit het koor op ons toe, vanuit het woord en vanuit dit immense beeld. 
Het is een wonderschoon gegeven dat deze Gaia de komende weken hier hangt, in het koor, in de 
heilige ruimte van onze Martini.  
 
Nog een beeld. Het komt van Nico ter Linden. Hij vertelt hoe een moeder met haar kinderen een 
gedenkboekje maakt voor de ouders van een overleden vriendje. Deze moeder herinnert zich wat ze het 
overleden vriendje eens heeft horen zeggen: “De hele wereld zit in de buik van God.” En dan schrijft zij 
in het gedenkboekje: ‘Gewiegd in de buik van je moeder, gedragen op de armen van je vader, gevallen … 
in de armen van God, om gewiegd te worden in Zijn Buik.’  
 
De hele wereld zit in de buik van God. Opgenomen is ze in het heilige deel van de kerk. Materie wordt 
omvat door Geest. Daar hangt ze, de aarde, aan een zijden draadje. 
 

 
 
 
KERKDIENSTEN 
 
Zondag 8 mei 
 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 
  
Zondag 15 mei 



 10.00 uur Martinikerk: ds. T. van der Linden, Harlingen 
 09.30 uur  Niklaastsjerke Hjerbeam: ds. S. Ypma 
  
Zondag 22 mei 
 10.00 uur Martinikerk: ds. M.R. Veen 
 19.00 uur Martinikerk: Johannes de Heer zangdienst, ds. R.P. Wind en ds. S. Ypma 
 
Donderdag 26 mei 
 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma  
 
Zondag 29 mei 
 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 
  
Zondag 5 juni 
 10.00 uur Martinikerk: Oecumenische dienst, Eerste Pinksterdag: ds. S. Ypma en pastor D. Gies  
 09.30 uur  Niklaastsjerke Hjerbeam: mw. N. Kanis, Lelystêd 

  
BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 8 mei  
Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma 
Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra 
Diaken: Wessel Veenstra, Carla van der Kooi 
Lector: Hiele Walinga 
Organist: Jochem Schuurman 
1e Rondgangscollecte: kerk 
2e Rondgangscollecte: diaconie KIA Noodhulp Nigeria 
Kindernevendienst/Oppas: Ilse Douma, Bettie Vlieger 
Koster: Appie Reitsma 
Beeldpresentatie: Bram Boekema 
Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising 
Klokluider: Hayo Bartlema 
Koffieschenken: Matty Tasma, Elly van den Bos, Martha Burggraaff 
Koffiedrinken na de dienst 
 
Deze vierde zondag na Pasen lezen we uit Johannes 10: 22 t/m 30 over Jezus als de goede herder. Ook 
lezen we Openbaring 7: 9-17. Er ligt een week achter ons waarin veel gepasseerd is. Het was 4 en 5 mei. 
Op 6 mei werd Franeker overspoeld door kinderen uit het hele land, die kennis maakten met de 
wetenschap. En in de kerk hangt intussen de buik van God te schuilen, in het koor. ‘En ik zag dat het 
goed (mis) was.’ Welke Tenachtekst gekozen wordt, hoort u deze ochtend. 
 

ds. Sytze Ypma  
 
 
Zondag 15 mei  
Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Teunard van der Linden, Harlingen 
Ouderling van Dienst: Arjo Osinga 
Diaken: Willem Koopmans, Carla van der Kooi 
Lector: Sophie Bartlema 



Organist: Jochem Schuurman 
1e Rondgangscollecte: kerk 
2e Rondgangscollecte: diaconie 
Kindernevendienst/Oppas: Nanda Reitsma, Frouwkje Bartlema 
Koster: Arjen de Boer 
Beeldpresentatie: Berend Bosgra 
Geluid en camera: Harmen Westra en Jan Eising 
Klokluider: Klaas Kooistra 
Koffieschenken: Sjoerdtje Stellingwerf, Lies Benders, Matty Tasma 
Koffiedrinken na de dienst 
 
In deze dienst sluiten we aan bij het thema dat deze week door de Koornbeurs en de Skûle voor 
ouderen is georganiseerd: Wiis mei Griis. Thema van de dienst is: De kunst van het ouder worden.  
 
Zondag 22 mei 
Martinikerk 10.00 uur:  
Kerk- School- Gezinsdienst 
m.m.v. CBS de Toermalijn en CBS de Korendrager  
Voorganger: ds. Margarithe Veen 
Ouderling van Dienst: Marije Miedema 
Diaken: Annet Walinga, Bettie Vlieger 
Organist: Jochem Schuurman 
1e Rondgangscollecte: kerk 
2e Rondgangscollecte: diaconie 
Kindernevendienst/Oppas: Nynke Roelofsen, Yteke Waltje 
Koster: Sikke Dijkstra 
Beeldpresentatie: Tjalling de Jong 
Geluid en camera: Jan Roorda en Sybe Swart 
Klokluider: Derk Boddeüs 
Koffieschenken: Jaap en Annie Osinga, Willem Koopmans  
Koffiedrinken na de dienst 
 
Zondag 22 mei is er een Kerk-School-Gezinsdienst. Deze dienst is voorbereid met leerkrachten en 
leerlingen van de Toermalijn en de Korendrager. Het thema is ‘Verderkijken dan je kunt’. Welkom om 
hierbij aanwezig te zijn. We zien uit naar een mooie en gezegende viering. 

ds. Margarithe Veen 
 
 
Zondag 22 mei  
Martinikerk 19.00 uur 
Johannes de Heer zangdienst 
 
Voorganger: ds. Roger Wind en ds. Sytze Ypma 
Organist: Jochem Schuurman 
 
 
Johannes de Heer heeft zielsliederen geschreven die veel mensen van buiten kennen en waar menigeen 
zich zingend aan laaft. Deze avond houden we een dienst vol met liederen uit de Johannes de Heer 
bundel. Het zingen wisselen we af met enkele lezingen, gebeden en teksten. Iedereen is van harte 
welkom 
 



ds. Sytze Ypma   
 
Donderdag 26 mei 
Martinikerk 10.00 uur:  
Hemelvaart 
Voorganger: ds. Sytze Ypma 
Ouderling van Dienst: Hieke Joustra 
Diaken: Gerrit van der Schaar, Wessel Veenstra 
Lector: Djoke de Boer 
Organist: Jochem Schuurman 
Rondgangscollecte: kerk 
Koster: Arjen de Boer 
Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra 
Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising  
Klokluider: Hayo Bartlema 
 
 
Wat een prachtig en intiem feest is hemelvaart, een geestelijk wonder. Je bent als mens aan het einde 
van je leven en tegelijk sta je aan de oever om de oversteek te maken naar de hemel. De teksten die ons 
vertellen van deze reis komen uit 2 Koningen 2: 1-15, waarin Elia in een wagen van vuur wordt 
weggenomen van Eliza. Ook lezen we Lucas 24: 49-53: ‘en terwijl hij hen zegende ging hij van hen heen’. 
Die zin vormt de sleutel van het hemelvaart mysterie.  
 

ds. Sytze Ypma 
 
 
 
Zondag 29 mei  
Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma 
Ouderling van Dienst: Hanneke Roelofsen 
Diaken: Willem Koopmans, Carla van der Kooi 
Lector: Wouter Brugmans 
Organist: Jochem Schuurman 
1e Rondgangscollecte: kerk 
2e Rondgangscollecte: diaconie  
Kindernevendienst/Oppas: Marije Miedema, Wilma Haan 
Koster: Appie Reitsma 
Beeldpresentatie: Arjo Osinga 
Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema 
Klokluider: Derk Boddeüs 
Koffieschenken: Jan Havenga, Trijntje Stellingwerf, Aukje van Nimwegen 
Koffiedrinken na de dienst 
 
Een kleinood is het, het boekje Ruth. Iemand noemt het een liefdesnovelle tegen een pastorale 
achtergrond. We lezen het in de komende weken op weg naar Pinksteren, vandaag het eerste 
hoofdstuk.  
 

ds. Sytze Ypma 
 
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    vacant  
    
Schalsumerplan    ouderling A.J. Osinga 
 
Saxenoord en    ouderling b.t.: L. Benders-van der Wal 
Saxenstate  
    
Froonacker    ouderling A. Douma-Miedema  
 
Werkzaamheden opgepakt 
Na een aantal weken revalidatie ben ik sinds een aantal dagen weer aan de slag. Mocht u contact willen 
opnemen, laat het gerust weten. 
 
Jongeren 
Ik wens alle scholieren die deze maand hun examens hebben heel veel goeds toe, dat je tijdens de 
examens de rust mag ontvangen om dat wat je allemaal hebt geleerd ook te kunnen delen. Zet ‘m op! 
 
Tot Slot 
denk ik in deze weken op weg naar Pinksteren aan die mooie tekst van Marijke de Bruijne, lied 961 uit: 
Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk.  
 

De Geest van God waait als een wind 
op vleugels van de vrede, 
Als adem die ons leven doet, 
deelt ons een onrust mede 
die soms als storm durft op te staan, 
geweld en kwaad durft tegengaan, 
een koele bries die zuivert. 
 
De Geest van God is als een vuur, 
Als vlammen fel bewogen, 
verterend wat aan onrecht leeft, 



een gloed vol mededogen. 
een vonk van hoop in onze nacht, 
een wenkend licht dat op ons wacht, 
een warmte in hart en ogen. 
 
In stilte werkt de Geest van God, 
Stuwt voort met zachte krachten, 
Een wijze moeder die ons hoedt, 
Een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel. 

 
Dat wens en bid ik voor u. 

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    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 gedenken Bertus Nijendijk  
 
Grote verslagenheid riep het plotselinge sterven van dominee Bertus Nijendijk op. In de nacht van Stille 
zaterdag, 16 april jl., overleed hij aan de gevolgen van een sepsis.  Ds. Nijendijk werd geboren op 7 
september 1953. Hij stierf op 68-jarige leeftijd. Hij was net twee jaar met emeritaat. Zijn hele 
ambtsperiode was hij predikant in Harlingen en Midlum, 34 jaar lang. Als collega herinner ik me hem 
vooral samen met ds. Cees Glashouwer, jarenlang waren zij het gezicht van Harlingen. Vanuit de verte 
hadden zij op bepaalde momenten wel iets weg van Laurel en Hardy.  
Toen we in Franeker vacant waren, heeft ds. Nijendijk in wijk Noord en in enkele van de huizen 
pastorale zorg verleend. Bertus Nijendijk was getrouwd met Rinske Cnossen. Samen hebben ze drie 
kinderen en zeven kleinkinderen.  
Ds. Nijendijk was een aimabele man, met dikwijls een twinkel in zijn ogen, en een pastoraal hart, zoals 
zijn opvolger ds. Teunard van der Linden in de Harlinger Courant schrijft. Na zijn emeritaat hielp hij mee 
bij de voedselbank, hij genoot van de tijd met de kleinkinderen, van lesgeven en muziek. De tekst op de 
rouwkaart komt uit Johannes 20:19: ‘Vrede zij met jullie.’ In alle tranen en gemis wensen we Bertus’ 
vrouw Rinske en hun kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid en kracht toe. 
 

ds. Sytze Ypma 
      
Ouderenpastoraat Saxenoord/Saxenstate 
 
Laat liefde overvloedig stromen. 
Op Witte Donderdag zijn we in Saxenoord bij elkaar gekomen om het Heilig Avondmaal met elkaar te 
vieren. Het was een warme samenkomst waarin we brood en wijn, woord en gebed, muziek en stilte 
met elkaar hebben gedeeld. We mochten delen van het goede. Maar ook delen van het gebrokene. 
Jezus is gekomen om te delen wat gebroken is. Zijn geheim van lichaam en bloed is voor ons tot bron 
van liefde. Laat deze liefde overvloedig stromen in uw huis en in uw hart en deel ervan uit aan ieder die 
ontvangen wil. 
 
De volgende vieringen zijn op 20 mei en 17 juni. We hopen elkaar ook dan weer te ontmoeten rondom 
Woord en gebed. 
 

Ontvang een hartelijk groet van Ilse Douma 
 
 

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  
 
      
 
 
UIT DE KERKENRAAD  
 
Voorzitter :   H. Haitsma 
Secretaris:    mw. L. Haanstra 
    e-mail: scriba@pkn-franeker.nl 
 
 
Aan het begin van onze kerkenraadsvergadering werden we opgeschrikt met het droevige nieuws dat 
Ds. Bertus Nijendijk uit Midlum op 16 april plotseling is overleden. We kennen ds. Nijendijk van zijn 
pastorale werkzaamheden binnen onze gemeente in de tijd dat we deels vacant waren.  
 
Het wel of niet aanstellen van een vertrouwenspersoon in onze gemeente is besproken in de 
Werkgemeenschap van kerken in onze regio. Het ziet er naar uit dat in gezamenlijkheid twee 
vertrouwenspersonen aangesteld kunnen gaan worden. De volgende keer wordt u hier verder over 
geïnformeerd.  
 
In oktober zullen 6 vacatures in de kerkenraad opnieuw ingevuld moeten worden. De hamvraag is:,, Hoe 
werven we nieuwe leden voor deze vacatures”? Mocht u goede ideeën hebben? Ze zijn van harte 
welkom! 
Bij de kerkrentmeesters is ook een vacature (één van deze zes), namelijk voor Tea Bouwmeester en we 
willen er nog graag één of twee kerkrentmeesters bij hebben.  
 
Naar aanleiding van een aantal geluiden over de aanvangstijd van 10.00 uur van de kerkdiensten, 
hebben we hier nogmaals over gesproken. De aanvangstijd blijft 10.00 uur. 
 
We hebben ook gesproken over de schaarste van gas. Moeten we als kerkelijke gemeente hier ook 
rekening mee gaan houden?  
 
Op 15 mei zal de kerkdienst in het teken staan van de afsluiting van de ouderenweek in de Koornbeurs. 
De dienst is in de Martinikerk. 
 
Op 31 mei a.s. houden we onze jaarlijkse gemeenteavond over de financiën van kerk en diaconie. Dit zal 
het onderwerp voor de pauze zijn. De kerkrentmeesters en de diakenen zullen de jaarrekeningen hier 
toelichten. Na de pauze hebben we een luchtig programma. Dan komt verhalenverteller ds. Stephan de 
Jong uit Oudemirdum ons verrassen met zijn verhalen. 
 
In de Rank worden op zondag taallessen gegeven aan Oekraïners. De organisatie ligt bij de Mouterij. 
 
De Nieuwsbrief die gedurende de coronatijd regelmatig via de mail werd verstuurd, is beëindigd. De 
later ook geïntroduceerde Nieuwsflits blijft wel. Deze is echt bedoeld voor last-minute nieuws. 
 
Op zondagavond 22 mei zal een Johannes de Heer zangdienst worden georganiseerd.  
 

mailto:scriba@pkn-franeker.nl


De diaconie en de kerkrentmeesters hebben hun jaarrekening aan de kerkenraad gepresenteerd. De 
kerkenraad heeft beide stukken, met dank aan de opstellers, goedgekeurd. 
 
Aanpassing Plaatselijke regeling t.a.v. levensverbintenissen. Op de gemeenteavond van 17 maart 2022 
waren er geen bezwaren tegen de voorgestelde aanpassing om alle levensverbintenissen gelijk te 
behandelen. Ook de kerkenraad is akkoord gegaan. 
 
We gaan onderzoeken of we ook weer een jeugdband in het leven kunnen roepen. Met een jeugdband 
kunnen we wellicht weer meer jongeren naar de kerkdiensten trekken. 
 
Tot slot: 
 
Avondlied (Sela) 
Aan het einde van de dag 
kniel ik aan Uw voeten neer. 
Alles wat ik deed en dacht 
is bij U bekend, mijn Heer. 
 
Ik mag wonen in Uw huis. 
Ik mag schuilen in Uw tent. 
Met Uw liefde om mij heen 
weet ik dat ik geborgen ben. 
 
In de stilte van mijn hart 
spreekt U mij in liefde aan. 
Al het goede wat ik deed, 
heeft Uw Geest in mij gedaan. 
 
Aan het einde van de dag 
weet ik dat ik rusten mag. 
Al het zorgen, al mijn werk, 
was genoeg voor deze dag. 
 

Vriendelijke groet, 
Harm Haitsma 

voorzitter 
 
 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  
 
Voorzitter:       D. Tolsma 
Secretaris :         J. de Vries-Fokkema 
    e-mail: secretaris.krm.pgf@outlook.com 
Penningmeester:  S. Douma 
   
 
 
 
Jaarrekening 



De boekhouder Libbe Riemersma heeft samen met de penningmeester Sebastiaan Douma de 
jaarrekening opgemaakt. Deze is ondertussen behandeld bij het College van Kerkrentmeesters en aan de 
kerkenraad voorgelegd en goedgekeurd door college en kerkenraad. De jaarrekening 2021 sluit met een 
nadelig saldo van groot €7.500 . Geraamd was een tekort van € 31.000. Door de coronacrisis hadden we 
minder inkomsten door verhuur van Martinikerk en Rank. Aan de andere kant zagen wij hogere collecte 
opbrengsten, daarnaast is ons een legaat geschonken. Al met al een prachtig resultaat. Voor wie er 
meer over wil weten, de jaarrekening ligt ter inzage op het kerkelijk bureau. 
 
Gaia 
We kunnen er niet omheen. Afgelopen zondag heeft u het al kunnen zien. De immense wereldbol Gaia, 
een kunstwerk van de Engelse kunstenaar Luke Jerram van 7 meter doorsnede. Het laat ons vanuit de 
ruimte terugkijken naar onze aarde. Gaia is onderdeel van Arcadia en Expeditie Next, en wordt op 6 mei 
officieel geopend. Gaia blijft twee weken hangen in de Martinikerk en om zoveel mogelijk mensen 
hiervan te laten genieten organiseren wij in samenwerking met gemeente Waadhoeke diverse 
activiteiten. Verderop in De Binding kunt u hier meer over lezen. 
 
Klokkenluiders 
Elke zondag worden de klokken van de Martinikerk geluid. Dat doen een aantal vrijwilligers en deze 
groep kan wel wat versterking gebruiken. Elders in De Binding vindt u meer informatie over de 
verschillende klokken en het luiden. En eh, ook jongeren mogen zich melden, maar je moet wel de 
nodige kracht hebben. 
 

Dick Tolsma, 
voorzitter College van Kerkrentmeesters 

 
 
Gaia programma Martinikerk 

Datum Tijd  

28 
april 

 GAIA wordt ingehangen door Faber 

6 mei  OPENING GAIA 

7 mei 9.30 – 11.30 Kwartettenkoor  Oefent  

Zo 8  15.30 – 
17.30 

Concert Kwartettenkoor 

Ma 9  19.45 inloop Muziek. Wim de Vrij c.s., Seewyn  
Di 10   

Wo 11 15.00 – 
16.00 

Orgelconcert 

 20.30 – 
21.30 

College door Govert Schilling 

Do 12 19.45 inloop Landschapsbiografie, Steven 
Slabbers  

 

Vr 13  Kerk open 

Za 14  Kerk open 

Zo 15 Ochtend Kerkdienst 

Ma 16 19.45  Concert Koor Different Sound  
Di 17 19.45  Landschapsbiografie, Steven 

Slabbers 

Wo 18 15.00 – 
16.00 

Orgelconcert 15.00 – 16.00 



 Avond Lezing Prof. dr. Jan J. Boersema 
Duurzaamheid voor GAIA vraagt om 
een dragend verhaal 

 

Do 19 11.00 – 
13.00 

Kerk open 

Do 19 Middag Afscheid wethouder Caroline de Pee 

Vr 20  Kerk open 

Za 21 Overdag Oefenen door Advendo Franeker. 
Kerk open 

Zo 22 Ochtend KSG dienst  “verder dan je kijken 
kunt!” 

 Avond Johannes de Heer zangdienst 

Ma 23  Ochtend Kerk alleen open voor 2 
schoolklassen 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Klokkenluiders gezocht 
 
 
 
 
 
Onze klokkenluiders luiden de klokken in de toren van de Martinikerk en dat doen ze met passie. De 
klokken worden wekelijks ’s zondags voorafgaand aan de dienst geluid. Ook bij bijzondere gelegenheden 
klinken de klokken. 
 
Zou u/jij ook 
graag deze 
prachtige klokken willen luiden? Dit is uw/jouw kans! Momenteel zijn er enkele vacatures.  
 
Na een instructie kunt u/kan jij worden ingezet bij de wekelijkse luiding. 
 
Heb je belangstelling? Informatie en opgave bij Janny de Vries-Fokkema (mail: 
secretaris.krm.pgf@outlook.com). 
 

  

mailto:secretaris.krm.pgf@outlook.com


De drie klokken in de toren van de Martinikerk 
De Grote luidklok klinkt met een slagtoon van een ongestemde te hoge slagtoon cis1. De kleinere 
Martinusklok klinkt met een d1. Dat houdt in dat de grote historische luidklok minder dan een halve 
toon lager klinkt dan de Martinusklok. Het geluid van het samen luiden van deze twee klokken klinkt 
ietwat droefgeestig. De derde klok, de Sint Jozefklok, klinkt met een fis1 en klinkt een terts hoger dan de 
Martinusklok d1. Ze zijn samen goed bruikbaar. Met de grote luidklok cis1 is de klok ‘Sint Jozef’ fis1 goed 
te gebruiken. De drie klokken worden incidenteel tegelijkertijd geluid. Dat klinkt monumentaal en 
indrukwekkend. 
 
Tip: op onze website staat nog meer interessante informatie over de klokken van de Martinikerk. 
Zie: https://pkn-franeker.nl/klokkenluiders/ 
 

  Janny de Vries-Fokkema 
 
 
INCASSOKALENDER 
FONDS:  INCASSODATUM: 
 
 
Actie Kerkbalans    27 mei 
Zending     27 mei 
Kerkomroep     27 mei 
 
 
COLLECTEN EN GIFTEN 
 
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 
 
 
ZIEKMELDINGEN / ZIEKENDIENST  
 

Voor ziekmeldingen en ziekenbrief, de ziekendienst contacten. Zij zorgen voor een attentie thuis, 
informeren de predikanten en verzorgen de ziekenbrief. 
 
mw. L. de Beer-Dijkstra 
mw. N. Ferwerda-Dotinga 
mw. A. van Nimwegen-Vlietstra 
mw. T. Palma-de Vries 
 
MUTATIES: 
Doorgeven aan: 
Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC 
’s morgens van 9.00-11.30 uur  

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


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. 0517 393200    /    
kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 
 
BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN 
 
Openstelling Martinikerk 
 
We mogen weer! 
Wat is het fijn dat we in 2022 de hele zomer de kerk open kunnen stellen voor publiek. 
We waren al voorzichtig begonnen in april met de expositie van  fotoclub ”De Zoeker”  
en ”Componisten in oorlogstijd” 
Nu is de Grote Wereldbol te bezichtigen. Heel erg indrukwekkend! 
 
In mei zijn we weer open van maandag t/m zaterdag. 
We hebben weer prachtige kunst in de kerk hangen en staan. 
Anita van Os heeft  heel erg haar best gedaan met de expositie “Noach’s animali” om er iets moois van 
te maken, met  
een verscheidenheid aan kunstenaars.  
 
In het kader van 600 jaar Martinikerk staat er veel te gebeuren in onze kerk. 
“De Binding” houdt u wel op de hoogte van alle activiteiten. We hopen dat ook veel toeristen onze kerk 
zullen bezoeken. Wij zij er in elk geval met al onze vrijwilligers weer klaar voor. 
 
De openingstijden zijn: in mei en juni op maandag van 14 - 17 uur en op dinsdag t/m zaterdag van 11 - 
17 uur.  
  
 

Liepie en Margje 
 
 
 
 
 
 
GEMEENTEAVOND 
 
Op 31 mei a.s. houden we onze jaarlijkse gemeenteavond over de financiën van kerk en diaconie. Dit is 
het onderwerp voor de pauze. De kerkrentmeesters en de diakenen zullen de jaarrekeningen hier 
toelichten. 
Na de pauze hebben we een luchtig programma. Dan komt verhalenverteller ds. Stephan de Jong uit 
Oudemirdum ons verrassen met zijn verhalen. We hopen op een mooie avond. Deze wordt gehouden in 
De Rank en begint om 19.30 uur. 
 

     Harm Haitsma, 
voorzitter kerkenraad 

 
 



Koffieochtend   
 
Woensdagochtend 11 mei is er weer een koffiemorgen. Deze begint om 10.00 uur in de Rank.  
Weet u van harte welkom.  

ds. Margarithe Veen 

 
Gesprek over het thema van de 11e Assemblee van de Wereldraad van Kerken 
 
Woensdagavond 1 juni, 19.30 uur De Rank, o.l.v. ds. Margarithe Veen 
Van 31 augustus tot en met 8 september vindt de 11e Assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats 
in Karlsruhe. Het thema voor deze vergadering is ‘De liefde van Christus beweegt de wereld naar 
verzoening en eenheid’. Op deze vergadering komen gelovigen, christenen, vanuit verschillende 
werelddelen en verschillende christelijke tradities bijeen. Wanneer dat gebeurt, komt ook de context 
van de hedendaagse wereld samen; wat raakt de mensen in het midden van pandemie, hoe klinken de 
ervaringen uit gebieden van oorlog, hongersnood en gebrek aan hygiëne, wat raakt christenen uit het 
Zuiden wanneer zij christenen uit het Noorden ontmoeten en andersom. En dan in al hun verschillende 
verhalen, mensenlevens, net als hier, samen vieren, samen bidden, samen de weerbarstigheid delen en 
proeven van zegeningen en dankbaarheid. Woensdag 1 juni bent u uitgenodigd om hierover met elkaar 
in gesprek te gaan aan de hand van teksten en ook uw vragen te stellen.   
 

Ds. Margarithe Veen 
 
 
Tentoonstelling Componisten in oorlogstijd 
 
 In 1996 richtte Eleonore Pameijer samen met pianist Frans van Ruth de Leo Smit Stichting op, genoemd 
naar de Joods-Nederlandse componist Leo Smit (Amsterdam, 1900 - Sobibór, 1943). Deze stichting doet 
onderzoek naar vervolgde en vergeten Nederlandse componisten, met bijzondere aandacht voor Leo 
Smit, en organiseert in de Uilenburger Synagoge in Amsterdam jaarlijks de serie 
'Uilenburgerconcerten'. De tentoonstelling vertelt het verhaal van twintig componisten die in de oorlog 
werden vervolgd, aan de hand van foto’s, documenten en uiteraard muziekfragmenten. Sommigen 
overleefden de oorlog, anderen niet. De tentoonstelling is twee maanden te zien in de Martinikerk, in 
mei en juni op maandag van 14 - 17 uur en op dinsdag t/m zaterdag van 11 - 17 uur. En op zondag na 
de dienst. 
 

 
 

ZWO 
 
Voorzitter:          Jeanet Veenstra 
Penningmeester:         Pieter Walinga 
                               
 
Bankrekeningnummer:  NL07 RABO 0313 2032 29      ZWO 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pianist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_van_Ruth
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Leo_Smit_Stichting&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leo_Smit_(Nederlands_componist)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sobib%C3%B3r_(vernietigingskamp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uilenburger_Synagoge


Eerste opbrengsten Poiesz spaarkaarten voor vluchtelingen 
 
De donatie van volle spaarkaarten ten behoeve van vluchtelingen heeft een goede start gemaakt. Tot nu 
toe hebben wij 374 volle spaarkaarten met elk een waarde van € 2,50 kunnen verzilveren. Dit betekent 
dat er reeds voor € 935,- gedoneerd is, plus een briefje van € 20,- welke bij de spaarkaarten is 
ingeleverd.  
Nu deze actie succesvol blijkt, kunt u, zolang de Poiesz spaarzegels en spaarkaarten heeft, deze volle 
spaarkaarten blijven inleveren in de daarvoor bestemde brievenbussen in de Martinikerk en het 
kerkelijk bureau. 
 

Namens de ZWO commissie,  
Thom Dotinga 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OUD PAPIER 
In het weekend van 6 en 7 mei en in het weekend van 3 en 4 juni 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 februari: € 210,02  

 
 
 
 
afb. N.B.G. 
VANDAAG LEZEN WIJ… 
LEESROOSTER 
 
 

do 5 mei Psalm 55:17-24 Bevrijdingsdag - Vertrouwen 



vr 6 mei Jeremia 33:1-13 Een keer in het lot van Juda en Israël 

za 7 mei Jeremia 33:14-26 Vervulling van de belofte 

zo 8 mei Psalm 77 Onrust en ontzag 

ma 9 mei Jeremia 34:1-7 Een vredig einde 

di 10 mei Jeremia 34:8-22 Niet meer vrij 

wo 11 mei Jeremia 35:1-11 Gehoorzame nomaden 

do 12 mei Jeremia 35:12-19 Ongehoorzaam volk 

vr 13 mei Jeremia 36:1-13 Het geschreven woord 

za 14 mei Jeremia 36:14-26 Geen berouw 

zo 15 mei Jeremia 36:27-32 Dubbel verkondigd 

ma 16 mei Psalm 93 Koning 

di 17 mei Jeremia 37:1-10 Geen ontkomen aan 

wo 18 mei Jeremia 37:11-21 Vals beschuldigd 

do 19 mei Jeremia 38:1-13 Halfslachtige koning 

vr 20 mei Jeremia 38:14-28 Geef je over ... 

za 21 mei Psalm 129 Blijf het herhalen 

ZO 22 MEI Jeremia 39:1-10 De koning vlucht 

ma 23 mei Jeremia 39:11-18 Jeremia komt thuis 

di 24 mei Jeremia 40:1-6 Bescherming uit onverwachte hoek 

wo 25 mei Jeremia 40:7-16 Waarschuwing  

do 26 mei Psalm 57 Hemelvaartsdag - Verscholen 

vr 27 mei Jeremia 41:1-10 Bloedbad  

za 28 mei Jeremia 41:11-18 Daders ontkomen 

zo 29 mei Jeremia 42:1-12 Blijf, en leef 

ma 30 mei Jeremia 42:13-22 Ga niet naar Egypte! 

di 31 mei Jeremia 43:1-13 Egypte zal vallen 

WO 1 JUN Jeremia 44:1-10 Er woont niemand meer in Juda 

do 2 jun Jeremia 44:11-19 In de wind geslagen 

vr 3 jun Jeremia 44:20-30 Wie houdt stand? 

za 4 jun Jeremia 45:1-5 Baruch blijft behouden 

zo 5 jun Psalm 147 Pinksteren - Zing een lied 

ma 6 jun Lucas 7:18-35 Vol verwachting 

 
 
ALLERLEI 
 
 
Afscheid Martha Burggraaf en Poppe de Beer 
 
Tijdens een etentje in de Botniastins heeft het bestuur van Stichting Beheer Diaconale Goederen 
afscheid genomen van de bestuursleden Martha Burggraaf en Poppe de Beer. Martha en Poppe hebben 
zich jarenlang, vanuit hun functie als diaken, ingezet voor de Stichting. Martha als algemeen bestuurslid 
en Poppe als secretaris. In die afgelopen jaren is er veel gebeurd, vele huurders kwamen en gingen, tot 
in 2018 de Academie van Franeker de Stins als thuisbasis koos. Dat betekende een “vaste bewoner” 



voor de Stins en het begin van reeks aan activiteiten aan de Breedeplaats en een ingrijpende interne 
verbouwing.  
Bij het afscheid werden verschillende ervaringen opgehaald en gedeeld. Eén belangrijk hoogtepunt  was 
in 2012 de reis per koets, getrokken door twee Friese paarden, naar Kimswerd voor de jaarlijkse 
inspectie van het graf van Ybella Ida van Tiara in de Laurentiuskerk. 
Martha en Poppe: heel veel dank voor jullie inzet voor Stichting Beheer, nog vele mooie jaren in 
gezondheid toegewenst. 
 
Welkom 
Bij een afscheid hoort ook een welkom, in dit geval voor Carla van der Kooij en Gerrit van der Schaar. 
Beiden hebben al een vergadering van de Stichting meegemaakt, we hopen dat ze zich snel thuis zullen 
voelen in deze Stichting. Van harte welkom! Het bestuur bestaat nu, naast Carla en Gerrit, uit Willem 
Koopmans, Sjoerd Bartlema en Pieter Oosterhof. 
 

    
 

Pieter Oosterhof 
 
 
 
 
 
April actie 
 
Wat geweldig dat er zoveel herenkleding bij ons gebracht is voor de noodopvang in Leeuwarden. Alles is 
door ons op maat gesorteerd  en in totaal hebben we 14 grote dozen kunnen vullen met kleding en nog 
een super grote sporttas. Fantastisch! Inmiddels is alles naar Leeuwarden gebracht en is alles met open 
armen ontvangen! Ook  kregen we de vraag of we dameskleding wilden ontvangen. Daarmee zijn we 
akkoord gegaan. Deze kleding is inmiddels naar de organisatie in Franeker gegaan die kleding inzamelt 
voor mensen uit de Oekraïne. Iedereen die een bijdrage geleverd heeft, hartelijk dank! 
 

Sieds en Saskia de Jong 
 
 
 
 

 
Maandagavond, 11 april 2022, werd er op initiatief van Sieds en Saskia de Jong in `De Rank` een sobere 
maaltijd geserveerd in de aanloop naar Pasen. 
Een gezelschap van zo`n 25 personen genoot van een `sobere` maar heerlijke maaltijd, bereid door 
vakman-kok Sieds, die alle gerechten, inclusief een dessert, `uit` serveerde met hulp van een groep 



enthousiaste jeugd / catechisanten. Een korte inleiding van ds. Ypma, een toelichting van Sieds, was het 
begin van een heel gezellige avond met een mooie verbinding tussen alle deelnemers, jong- en oud. 
Deelnemers mochten een bijdrage geven om te delen in de kosten en met een bijdrage van de diaconie 
was er zelfs ruim 88 euro meer dan benodigd. Dit bedrag is gedoneerd aan het doel waar Sieds en Saskia 
zich al jaren op een inspirerende wijze voor inzetten: Victory4All.  Tevreden naar huis en voor herhaling 
vatbaar! 
 
(op de foto de enthousiaste `uit-serveer ploeg`) 
 

Wessel Veenstra 
Voorzitter Diaconie PKN Gemeente Franeker 

 
 

 
 
 
 

`Agape` Home Nikki`s Place (Chiang Mai, Thailand) 
 
`Agape` is, dat jouw liefde voor God zichtbaar wordt door jouw liefde voor andere mensen en 
andersom! 
Die liefde heb ik op een emotioneel overweldigende manier ervaren door alle hulp- en giften die we 
hebben gekregen voor kinderhuis Agape Home Nikki`s Place in Chiang Mai, Thailand. Vooral uit 
Nederland en in het bijzonder uit onze PKN Gemeente Franeker is er heel veel geld gegeven aan diverse 
doelen in ons kinderhuis. 
 
Nog even voor hen die het niet weten: we nemen baby`s/peuters op die meestal hiv-geïnfecteerd zijn en 
geen zorgkader hebben door bijvoorbeeld overlijden van de moeder (aan aids e.d.) geen vader, geen 
familie die voor hen wil zorgen of familie waar geen geld, eten of drinken is. Kortom: allerlei 
omstandigheden die we ons hier in Nederland niet voor kunnen stellen. In Thailand is 
geen sociaal vangnet, er is geen geld en hoogstens kunnen ze onder slechte omstandigheden een plek 
vinden in een weeshuis of redden ze het gewoon niet, omdat er een angst is voor- en stigma zit op 
hiv/aids in Thailand.   



 
Agape Home heeft de christelijke grondslag en stelt zich als doel hen van jongs af op te voeden met 
liefde en aandacht, eten, drinken, scholing totdat ze volwassen zijn en zich kunnen redden in de Thai 
maatschappij. 
 
Deze keer konden we door veel financiële steun uit onze PKN gemeente allerlei projecten en doelen 
realiseren dankzij u/jullie. Ik noem er enkele: 
volledige renovatie douche/toiletblokken bij jongens en bij meisjes, schilderen van de gehele 1e 
verdieping (2100 vierkante meter),  
vervangen van het systeemplafond met 1450 nieuwe tegels, dure reparatie van een enorme 
wasmachine (stond al 2 jaar stil),  
vervanging van 3 lekkende koelkasten, 
aanschaf 3 tablets voor de leraressen in onze kleuterschool,  
aanschaf 3 nieuwe zuurstofconcentrators (hiv-geïnfecteerde kinderen hebben als zwakke plek hun 
longetjes en moeten regelmatig zuurstof bijtanken),  
2 nieuwe suction-apparaten (uitzuigen keeltjes/longetjes),  
3 otoscopen (apparaatjes om in de oren te kijken),  
3 saturatiemetertjes  
schilderen gehele benedenverdieping hoofdgebouw, verbouw van het kantoor en 
aanschaf nieuw kantoormeubilair, geld voor 1200 nieuwe ledlampen om te bezuinigen, aanleg van een 
nieuwe speeltuin bij de kleuterschool (de oude zeer verwaarloosd en gevaarlijk) waarvoor we ook een 
bijdrage van 10.000 euro kregen uit een Zwitsers fonds en we ook een start kunnen maken met 
vervanging van de speeltuin van de oudere kinderen), maar ook de aanleg van een 150 meter lange weg 
naar ons kleine kliniekje. (een verplichting van de Thai overheid, hebben we het niet, dan raken we onze 
licentie kwijt) en ook verder met de opstart van onze tandartspraktijk. Een Amerikaanse vriend, die de 
volledige tandartsuitrusting inclusief röntgen, computer e.d. schonk, gaf nu ook maximaal 10.000 US 
Dollar voor aanschaf medicijnen, verdovingen etc. Na een jaar evalueren en dan bij goede 
werking elk jaar 5- tot 10.000 US Dollars. Ook gebitjes zijn een zwakke plek bij hiv-geïnfecteerde 
kinderen, dus we willen eerst hulp verlenen aan onze kinderen, maar hulp ook uitbreiden naar de 
kinderen in het basisonderwijs in de wijk. Er is voor hen geen tandzorg. Ook financierde een goede gever 
een opleiding voor een van onze oudere kinderen om naar `Bible school` te kunnen gaan en was er ook 
een actie voor 2 van onze jonge meisjes om naar de verpleegsteropleiding te gaan. Kosten 2000 euro en 
we hebben al 1500 bij elkaar. 
 
Samen met Rotaryclub Franeker bereiden we ook een plan voor om het huis 80% energieneutraal te 
maken en hebben we ook grote steun aan de expertise van `onze` Dick Tolsma. In de USA proberen 
we via Rotary Foundation daarvoor geld te krijgen en hebben we al ruim 30.000 euro via loterijacties bij 
elkaar gebracht. Nu gaat de Diaconie in Oosterbierum ook actie voeren en wil een deel van de 
opbrengst daaraan geven. Ook diaconie Haskeroord sponsorde 500 euro, inspirerend. Er is veel meer te 
vertellen. 
De dingen die nu gedaan zijn, daarvoor is normaal geen geld. We zijn in Agape Home volledig afhankelijk 
van giften en die worden besteed aan voeding, scholing, medische zorg, personeel zoals nannies, 
verpleegsters e.d. 
De dingen die we nu gedaan hebben, dankzij jullie, daarvoor is nooit geld. Ook niet voor achterstallig 
onderhoud.  In de Thai gemeenschap proberen we nu meer steun te vinden, maar tot dan hebben we 
nog steeds dringend hulp nodig uit het Westen. Nu zijn als vrijwilligers daar Andre en Jeanet Diemers-
Hospes. Zij gaan door met de projecten en starten nieuwe projecten op. 
 
Het is moeilijk in woorden uit te leggen, maar ik acht het niet mijn prestatie, maar een prestatie die 
geleid werd door Onze Heer de Heilige Geest, die mij en jullie allemaal mee in beweging bracht en 



Agape liefde deed geven! En hoe kan je overbrengen en jullie laten voelen dat je soms bijna letterlijk 
voelbaar door Hem werd aangeraakt. Zo bijzonder! 
Het geeft je het gevoel, dat je grenzen kan verleggen, dat door Hem veel meer mogelijk is, als je maar 
vertrouwen hebt in Hem. Dan kan je op z`n minst bergjes verzetten. 
Dank God! 
 
Wessel Veenstra 
Andre- en Jeanet Diemers-Hospes 
Projectcoördinatoren Agape Home Nikki`s Place 
Stichting Nikki`s Friends, rek.nr. NL26 RABO 0320496511 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Nieuws 
 



De sobere maaltijd voor Pasen heeft meer geld opgeleverd dan de kosten voor de maaltijd. De diaconie 
heeft het extra geld, € 80,00, gedoneerd aan Victory4All. 
 
Van Oecumenisch Wurk Ferbân Hjerbeam kregen wij een gift van € 60,00. 
Hartelijk dank voor deze giften. 
Koningsdag stonden we vanaf 6.00 uur op de vrijmarkt. Deze dag leverde ons € 208,00 op en een mooie 
dag met veel ontmoetingen.  
 

 
 
In de vorige Binding hadden wij vermeld dat er in de Martini kerk  een kast is met info en artikelen die te 
koop zijn voor Victory4All. Echter moest deze kast weer worden ontruimd voor andere doeleinden.  
Hierdoor is deze actie weer beëindigd. De opbrengst van deze paar weken was € 25,05.  
 
Zaterdag 14 mei staan wij op de Winaemer Strundei.  U kunt ons vinden aan Foarryp 16 . Dit is de weg 
richting Winaem  als u vanaf Franeker komt. 
De verkoop start om 10.00 en is tot 16.00 en natuurlijk hopen wij u daar te ontmoeten.  
 

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

 
Wiis mei Griis wike 
 
De Skûle Welzijn en Theater de Koornbeurs organiseren gezamenlijk de Wiis mei Griis wike! Een paar 
mooie dagen gevuld met allerlei activiteiten voor senioren. Met vele workshops, voorstellingen, Wiis 
mei Griis-café, brunch Dansant met Remedy Kwintet, rondetafelgesprek, debat, kerkdienst en Carola 
Smid. De Wiis mei Griis wike vindt plaats van donderdag 12 mei tot en mei zondag 15 mei.  
 
 
 

 
 

Uitnodiging mini symposium door de Classis Fryslân Gehouden op 21 

mei 2022 in de Sint-Gertrudiskerk te Workum 

Merk 5, 8711 CL 

Friese kerken hebben toekomst 

mailto:saskiaensieds@gmail.com


 

 
Tijdstip Programma Ingevuld door 
9.30 Inloop met koffie P.G. Workum 
10.00 
uur 

Kort welkom Dagvoorzitter Tine de Vries, kerkelijk 
werker P.G. Stiens 

10.03 
uur 

Opening Ellen Peersmann, predikant P.G. Kollum 
en voorzitter van de classis- Fryslân 

10.15 
uur 

Presentatie van de documenten: Als 
een kleine gemeente kwetsbaar 
wordt en Als 
ambtsdragers gaan ontbreken 

Wim Beekman, classispredikant 

10.45 
uur 

P.G. Workum, Gaast-Ferwoude, It 
Heidenskip geven uitleg over de 
verschillende wijzen van 
samenwerking. Daarnaast: 
vernieuwde organisatiestructuur 
met minder 
ambtsdragers. 

Gespreksleider(s) afgevaardigden uit 
de gemeenten Workum, Gaast-
Ferwoude, It Heidenskip 

11.45 
uur 

Tweede kop koffie en onderling 
gesprek waarbij men per groep in elk 
geval 1 vraag 
formuleert. 

 

12.30 Lunch en onderling gesprek.  
13.30 
uur 

Forum gesprek, de opgestelde vragen 
worden door de forumleden 
beantwoord. 

Gespreksleider Ellen Peersmann, 
forum leden afgevaardigden van de 
P.G. 
Workum, Gaast-Ferwoude, It 
Heidenskip 

14.15 Sluiting Arnold Vriend, predikant P.G. Workum 

Opgave van aantal deelnemers graag vóór 8 mei 2022: classisfryslan@gmail.com 
 
 
Inloopconcert in de Martinikerk Franeker 
door Het Fries senioren Harmonie-orkest “H 2002”    
 
maandagmiddag 30 mei,  vanaf  14.30 uur 
  

mailto:classisfryslan@gmail.com


Op deze laatste oefenmiddag voor onze zomervakantie bieden wij u een inloopconcert aan in de 
prachtige Martinikerk die ons voor deze middag gratis ter beschikking is gesteld.  
 
“Harmonie 2002” wordt geleid door dirigent  Bernard van der Wal uit Joure . Ons orkest is 20 jaar 
geleden opgericht op initiatief van o.a. Cor Roelofsen, toen nog dirigent van Advendo. In tegenstelling 
tot veel andere orkesten zijn wij geen actieve leden kwijtgeraakt door de coronacrisis en zit er zelfs nog 
groei in ons orkest met nu een 60-tal leden in de leeftijd van 50 tot 85 jaar, allen zeer enthousiaste 
muzikanten met een schat aan ervaring. Wekelijks oefenen wij op maandagmiddag in Mantgum, mooi 
centraal gelegen voor onze leden die uit alle hoeken van Friesland komen.  
 
Wij trakteren u op een breed repertoire herkenbare muziek, enkele marsen, bewerkte koralen, 
volksmuziek, o.a. een Spaanse pasa doble, we beginnen met het Oekraïnse  volkslied. 
 
Kortom een prachtig gratis muzikaal uurtje, waarbij wij slechts attenderen op een kleine bijdrage in de 
kosten van de dagelijkse openstelling van deze kerk gedragen door de vele vrijwilligers.  
 

Jacob Bylsma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duurzaamheid voor GAIA vraagt om een dragend verhaal 
 
Prof. dr. Jan J. Boersema 
Het gaat met de meeste wereldbewoners heel aardig, maar de rest van de planeet zit door menselijk 
toedoen behoorlijk in de problemen (klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en een verstoord 
metalen- en mineralengebruik). Velen bepleiten daarom niet alleen een ingrijpende verandering van 
onze stofwisseling met de planeet, maar ook een verandering in onze instituties, wetgeving en waarden. 
Wat omvang en reikwijdte betreft is zo'n overgang te vergelijken met de industriële revolutie. Om deze 
omwenteling gedaan te krijgen en goed te laten verlopen is een dragend verhaal nodig. Een verhaal dat 
het nu heersende vooruitgangsverhaal op termijn kan vervangen. Wat zijn de ingrediënten voor dat 
nieuwe verhaal? 
De moderniteit is sterk verbonden met onze westerse christelijk-humanistische cultuur. Christendom en 
Verlichting hebben een bondgenootschap gesloten als het gaat om een krachtig rationeel 
vooruitgangsgeloof. Hoe kunnen we dat geloof vormgeven op een manier die binnen de grenzen van 
GAIA, onze planeet past? Is de benadering van de encycliek ‘Laudato Si’ van Paus Franciscus bruikbaar? 
Of moeten we terug naar oosterse of premoderne animistische opvattingen om een nieuwe balans te 
bereiken?   
________________________________________________________ 
Jan Boersema is hoogleraar Grondslagen van de milieuwetenschappen aan de Leidse Universiteit. Hij 
studeerde biologie en promoveerde in de theologie. In de universitaire wereld is hij ook bekend als 
eindredacteur van het Basisboek Milieukunde en het latere Principles of Environmental Sciences. 
Boersema doet de laatste jaren onderzoek naar de ondergang van de oorspronkelijke cultuur op 
Paaseiland en naar 'het oprollen van de ongerepte natuur' in de 19e eeuw in de Verenigde Staten, waar 



onder andere Nederlandse kolonisten de wildernis wilden laten bloeien. In zijn woonplaats Leiden is 
Boersema actief lid van de Protestantse Gemeente (Hooglandse kerk), waar hij ook af en toe preekt. 
 
 

 
Foto: Eelkje Colmjon 
 
 
In rûntsje om mei de hûn…. 
 

“Het is zaliger te geven dan te ontvangen”…...”In bytsje 
jaan en wat nimme”….. en sa binne der noch folle mear 
útdrukkings oer ‘jaan’ en ‘nimme’. Joska is mear fan it 
nimmen, foar wat te iten, docht der alles, sels in poat 
jaan. Mar as der neat tsjinoer stiet, kinst it wol ferjitte. 
No ja, hy jout fansels ek wol wat: in slik om dyn snút, in 
kop op dyn knibbel en alle dagen de noadige beweging. 
Sels bin ik ek wol fan it jaan, mar wat krije is ek altyd 
leuk, foaral as it in ferrassing is út ûnferwachte hoeke. 
Sa krige ik fan ien fan myn kursisten by de lêste les in 
grutte bus mei hiele lekker sûkelade! 
“Troostchocolade”, sa sei se der by.  
Der binne lykwols ek minsken dy’t net fan jaan hâlde. In 
pear wike lyn wie ik mei in kollektebus op paad. Doe’t ik 
de oprit fan in hús oprûn, kaam de bewenster my al yn 
‘e mjitte: “Ik geef nergens an, dus loop maar 

deur!”….Wat in earmoede, tocht ik by mysels, mar goed, hast minsken yn soarten, net wier? 
Maaike en Joska 
 
 
 
 
AGENDA 
 
vrijdag 6 en zaterdag 7 mei 
oud papier 
 
zondag 8 mei 
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. T. van der Linden, Harlingen 
 



woensdag 11 mei 
vergadering moderamen 
 
zondag 15 mei 
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. W. van der Heide, Sexbierum 
 
woensdag 18 mei 
vergadering kerkenraad 
 
vrijdag 20 mei 
kerkviering in Saxenoord, voorganger ds. Margarithe Veen 
 
zondag 22 mei 
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. J. Wielinga, Dronryp 
 
donderdag 26 mei  
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: maj. F. van der Werf 
 
zondag 29 mei 
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: maj. F. van der Werf 
 
woensdag 30 mei 
Inloopconcert Martinikerk Franeker door het Fries senioren Harmonie-orkest “H 2002” 
14.30 uur, zie uitgelicht elders in deze Binding. 
  
dinsdag 31 mei 
gemeenteavond in De Rank, 19.30 uur, zie uitgelicht elders in deze Binding 
 
woensdag 1 juni 
avond over de Wereldraad van Kerken, 19.30 uur in De Rank o.l.v. ds. Margarithe Veen, zie uitgelicht 
elders in deze Binding 
 
vrijdag 3 en zaterdag 4 juni 
oud papier 
 
zondag 26 juni 
Kliederkerk 
 
De diensten van Radio “Eenhoorn” worden vanuit de studio opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jeugdouderlingen:              Nynke-Aly Miedema-Kamstra 
                                                  Marije Miedema-Epema 
    
 
   
Tieners in Gesprek  
Vrijdag 13 mei is er weer Tieners in Gesprek. De jongste Tieners zijn welkom vanaf 19.00 uur in de Rank 
en de oudere Tieners vanaf 20.15 uur. Welkom! 

Ds. Margarithe Veen 
 


