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De kopij voor de volgende nummers
inleveren uiterlijk donderdag 29 september (nr. 10)
en donderdag 27 oktober (nr. 11)
Vrijplaats
Een plek waar de wind door je hoofd waait.
Waar je doet waar je buik van gaat zingen,
waar je bent wie je bent
een plek van zand, van zee, van lucht, van aarde, van vuur
een plek waar je nooit verdwalen kunt
een plek waar de vrijheid woont:
Daar wil ik zijn.
En als ik daarvan vertrek,
neem ik die plek mee.
Overal waar ik nog komen ga.
Wende
Gedicht aangeleverd door Afke Huistra
MEDITATIE DOOR: DS. SYTZE YPMA
Aan tafel
De tafel is even gewoon als bijzonder. Tafels doen ertoe. De Dikke van Dale heeft drie pagina’s met
woorden die met tafel beginnen. Van tafelaansteker tot tafelzout en tafelzuur. Dat wijst erop, dat rondom
een tafel zich heel wat afspeelt. Je hebt tafels in vele soorten en maten, bijzettafels, stamtafels, ronde en
rechthoekige of ovaalvormige, tafel van Poetin en avondmaalstafel.
Dit jaar koos de PKN Aan Tafel tot jaarthema. Aan Tafel! riep vroeger menig moeder als het warm eten
op tafel stond. Nu roepen vaders en moeders het. Vroeger zaten we meer dan nu samen aan tafel te eten,
maar nog steeds eet driekwart van de Nederlanders ‘s avonds aan tafel. In mijn kindertijd schoven veel
gezinnen drie keer met elkaar aan tafel. Tussen de middag was dat eten ingebed tussen Bijbellezen en
gebed (die goede gewoonte is nagenoeg van tafel). De andere twee keer bleef het bij bidden.
Tegenwoordig is het veel minder vanzelfsprekend dat iedereen aan tafel zit, vaak heeft de één dit en de
ander dat onder etenstijd. Is dat een teken van verval of gewoon van verandering?
Aan tafel. Wat een mooi en waardevol thema. In een tijd waarin we de gevolgen van hyperindividualisme
meer en meer merken, gaat van ‘Aan tafel’ als thema een therapeutische werking uit. Want het roept op
om samen iets te doen en te delen. Van de therapeut Victor Frankl leerde ik, dat zin en betekenis de
belangrijkste voorwaarden en drijfveren van leven zijn. Samen om de tafel zitten schept ruimte om vragen
en antwoorden te delen over zin en onzin, betekenis en betekenisloosheid. Het tafelblad bevat een open
ruimte die gevuld kan worden met voeding en gesprek. Samen aan tafel eten kan therapeutisch zijn,
omdat het veel meer is dan eten alleen. Dat word je pas echt gewaar, als je alleen komt te staan. Meer dan
eens hoorde ik van mensen die iemand verloren met wie ze altijd samen aten, dat juist met het eten de
overgang van samen naar alleen hen zo zwaar viel. Zij weten, hoeveel meer samen eten is dan eten alleen.

In het vakblad voor werkers in de Protestantse Kerk, #protestant, pleit prof. Rick Benjamins voor de kerk
als een tafelgemeenschap. Volgens hem stond een tafelgemeenschap aan de basis van de kerk, de kansel
kwam pas later. ‘De gemeenschap wordt niet gevormd onder de kansel, maar aan tafel.’ Hij pleit mede
voor een tafelgemeenschap in plaats van een kanselgemeenschap, “want”, zegt hij, “aan tafel, daar
kunnen meerdere stemmen klinken”.
Een tafelmodel laat, beter dan dat van een kansel, een wijze van kerk-zijn toe waar de veelstemmigheid
klinkt. ‘God spreekt door het gesprek.’ De uitdaging is volgens Benjamins om een veelstemmige
gemeenschap te vormen en daarvoor moet je met elkaar aan tafel gaan.
Waar aan tafel die veelkleurigheid van een gemeente ruimte krijgt, gebeurt wellicht iets bijzonders in het
avondmaal vieren. Daar worden namelijk die vele geluiden en meningen met elkaar verbonden en
gedragen door het één zijn in Christus. Als het lukt om het bonte gezelschap tafelgasten in Christus tot
een gemeenschap te vormen, zonder dat die veelstemmigheid verdwijnt, dan is het avondmaal het ervaren
koninkrijk van God en een spiegel voor onze samenleving, om ook daar in verscheidenheid verbonden te
kunnen blijven. Tegelijk pleit ik voor een gemeenschap van beide, van tafel en van kansel. Want
meerstemmigheid is mooi en van waarde, maar wie of wat brengt en houdt die samen? Waar komt de
inhoud van het gesprek in een kerk vandaan? ‘Uit het gesprek zelf, want God spreekt in het gesprek,’ zegt
Benjamins. Maar wie of wat reikt het voedsel en de vitaminen van de gesprekken aan? Die komen van
buiten en van boven ons, die komen van God, de kansel symboliseert die dimensie. De grondstof voor een
goed gesprek ontvangen we en daarom is het heel goed om onder de kansel te zitten, want ook dat is
gemeenschap- en meerstemmigheidvormend. Het unieke van de kerk is, dat de grondstof van boven komt,
en met boven bedoel ik niet de kansel, maar de zijde van God. O ja, en wie aan tafel welkom zijn? Dat
drukt het onderstaande lied prachtig uit, van John Bell, componist van vele Iona-liederen:
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.
Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.
Refrein:
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

KERKDIENSTEN

Zondag 4 september
10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
Zondag 11 september
10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind, viering Heilig Avondmaal
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: fr. S. Sterk, Snits
Zondag 18 september
10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
Zondag 25 september
10.00 uur Martinikerk: ds. F. Visser en ds. S. Ypma en dhr. I. Hellinga, Oecumenische dienst
Agrarische Dagen
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: fr. A.M. Dijkstra, Itens, m.m.f. Eagle Field
Zondag 2 oktober
10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma, Startzondag

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 4 september
Martinikerk 10.00 uur:
M.m.v. de cantorij o.l.v. Jochem Schuurman

Voorganger: ds. Sytze Ypma
Ouderling van Dienst: Liesje Haanstra
Diaken: Annet Walinga, Gerrit van der Schaar
Lector: Liepie van der Wal
Organist: Jochem Schuurman
1e Rondgangscollecte: kerk
2e Rondgangscollecte: diaconie JOP, zie uitgelicht elders in deze Binding
Kindernevendienst/Oppas:
Koster: Appie Reitsma
Beeldpresentatie: Arjo Osinga
Geluid en camera: Harmen Westra en Bram Boekema
Klokluider: Onno de Vegt
Koffieschenken: Maaike van Dijk, Lies Benders, Tineke Reitsma
Koffiedrinken na de dienst
Kerkdienst voor mensen met een beperking en voor iedereen en met een
overstapmoment voor de jeugd die de kindernevendienst verlaat.

Deze dienst hebben we bijzondere gasten in ons midden én we hebben ook een bijzonder
moment voor de kinderen die net van de kindernevendienst af zijn gegaan, een

overstapmoment noemen we dat. We lezen het verhaal van het verloren schaap. Dat staat in
Lucas 15: 1-7. Jezus begint met een vraag aan de Farizeeërs en Schriftgeleerden. Wie onder
jullie zoekt als een goede herder het verdwaalde schaapje op? En legt het vol blijdschap op je
schouder als je het gevonden hebt? Wie van jullie deelt die blijdschap met anderen? Dat leert
Jezus ons in deze gelijkenis, het delen van blijdschap.
ds. Sytze Ypma

Zondag 11 september
Martinikerk 10.00 uur:
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. Roger Wind
Ouderling van Dienst: Seerp Broersma
Diaken: Willem Koopmans, Annet Walinga, Bettie Vlieger, Gerrit van der Schaar, Carla van der Kooi
Lector: Hiele Walinga
Organist: Jochem Schuurman
Rondgangscollecte: diaconie
Kindernevendienst/Oppas:
Koster: Sikke Dijkstra
Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra
Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising
Klokluider: Klaas Kooistra
Koffieschenken: Jan Havenga, Trijntje Stellingwerf, Aukje van Nimwegen
Koffiedrinken na de dienst
Een beladen datum en dat zal het altijd wel blijven.
Iedereen herinnert zich de beelden nog van hoe 21 jaar geleden twee vliegtuigen zich in de Twin Towers
van het WTC in New York boorden. Afschuwelijke beelden.
Wat ik me ook nog herinner is, dat ik op de zondag daarna zou preken over precies dezelfde
Bijbellezingen als die er voor vandaag op het rooster staan: Over het gouden kalf (Ex,32) en de
gelijkenissen van het verloren schaap en de verloren drachme (NBG1951: "penning") uit Luc.15.
Het ging toen over de woede van God over dat gouden kalf en de woede van de hele wereld over de
terreuraanslag op het symbool van macht en rijkdom in New York.
Vandaag ligt de nadruk meer op de verandering van de God die wraak wil (vanwege dat gouden kalf)
naar de God die verheugd is, als een verloren mens (zoals een verloren schaap) weer teruggevonden
wordt.
We vieren vandaag het Heilig Avondmaal, een gedachtenismaal en een feestmaal.
Een extra vreugdevol accent in deze dienst is dat Agnes Martens twee liederen voor ons zal zingen:
"God fan leafde" en uit het Liedboek "De herder heeft zich niet vergist" (184). Ze begeleidt zichzelf op de
gitaar.
R.P.Wind

Zondag 18 september
Martinikerk 10.00 uur:
Doopdienst
Voorganger: ds. Sytze Ypma
Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer

Diaken: Willem Koopmans, Bettie Vlieger
Lector: Sophie Bartlema
Organist: Jochem Schuurman
1e Rondgangscollecte: kerk
2e Rondgangscollecte: diaconie KIA Zending Colombia, zie uitgelicht elders in deze Binding
Kindernevendienst/Oppas:
Koster: Appie Reitsma
Beeldpresentatie: Berend Bosgra
Geluid en camera: Jan Roorda en Bram Boekema
Klokluider: Hayo Bartlema
Koffieschenken: Matty Tasma, Tineke Kampen, Marie Steinfort
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 25 september
Martinikerk 10.00 uur:
Oecumenische dienst Agrarische Dagen
Voorgangers: ds. Flora Visser en ds. Sytze Ypma en Ids Hellinga
Ouderling van Dienst: Piety Sieperda
Diaken: Djoke de Boer, Carla van der Kooi
Organist: Jochem Schuurman
Rondgangscollecte: gezamenlijk diaconie
Kindernevendienst/Oppas:
Koster: Arjen de Boer
Beeldpresentatie: Kees Stal
Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema
Klokluider: Derk Boddeüs
Koffieschenken: Sjoerdtje Stellingwerf, Sjoerd en Griet Damstra
Koffiedrinken na de dienst

De laatste AD-kerkdienst was in 2019. Onze burgemeester Marga Waanders heeft toen de preek
gehouden, de zogenaamde lekenpreek. Toen kwam corona en inmiddels zijn we drie jaar verder. En nu
‘wurdt ut tiid foar’ een tweede gastpreker. We zijn zeer verheugd dat PC voorzitter Ids Hellinga bereid is
dit jaar de lekenpreek te houden. Hij kwam zelf al met een Bijbeltekst, ‘de boerenpsalm.’ Welke dat is en
wat hij daarover te zeggen heeft in deze tijd van boerenprotesten en stikstofcrisis, dat zal blijken. Onze
stadsorganist Jochem Schuurman bespeelt het orgel en naast hem verlenen enkele leden van Advendo,
niet de minste, een muzikale bijdrage. Weet je van harte welkom in de Martinikerk, die dit jaar haar 600jarig bestaan viert. De dienst begint om 10.00 uur en na afloop is er koffie.
Namens de Franeker kerken,
ds. Flora Visser en ds. Sytze Ypma

Zondag 2 oktober
Startzondag
Martinikerk 08.30 uur ontbijt (voor opgave zie elders in deze Binding)
10.00 uur dienst

Voorgangers: ds. Sytze Ypma
Ouderling van Dienst: Seerp Broersma
Diaken:

Organist: Jochem Schuurman
1e Rondgangscollecte: kerk
2e Rondgangscollecte: diaconie
Kindernevendienst/Oppas:
Koster: Appie Reitsma en Arjen de Boer
Beeldpresentatie: Sybe Swart
Geluid en camera: Jan Roorda en Bram Boekema
Klokluider: Rikert Nijkamp
Koffieschenken: Klaas Tijtsma, Leny Verheul, Tineke Reitsma
Koffiedrinken na de dienst

Het thema van deze startzondag is Aan Tafel, het jaarthema van de PKN. We starten letterlijk
aan tafel in de Martinikerk, met een gezamenlijk ontbijt waarvoor u zich dient op te geven.
Langs de zijbeuken zetten we een lange rij tafels waar we kunnen zitten. Daarna begint om 10
uur de dienst. Verderop in de Binding staat meer over het programma van deze startzondag.
ds. Sytze Ypma

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

WIJK NOORD
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
medewerker ouderenpastoraat: I. Douma

Froonacker

ouderling A. Douma-Miedema

WIJK ZUID
predikant: ds. S. Ypma
Onder Wijk Zuid vallen:
Binnenstad
Vliet / Tuinen

ouderling H. Otter-Roelofsen
pastoraal bezoeker: H.E. 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

Parkbuurt

ouderling: P. Sieperda-Breidenbach

Roordastate

pastoraal bezoeker: S. Osinga-Boersma

Theresia

pastoraal bezoekerr: mw. S. Oosting

Botniahuis

pastoraal bezoeker: L.G. Visser-Attema

Dorpen

ouderling: H. Otter-Roelofsen
pastoraal bezoeker: H. Bron

Tzum

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

Westerpoort:

pastoraal bezoekers: Jaap en Annie Osinga

Parkstate/Sjaerdema

ouderling: P. Sieperda-Breidenbach

Pastorale zorg
In verband met het stoppen van ds. Margarithe Veen, is er grotere druk gekomen op de pastorale zorg in
veel wijken.
Omdat er in de Professorenbuurt geen ouderling aanwezig is, neem ik de functie waar totdat deze weer is
ingevuld.
Indien pastorale zorg nodig is kunt u dat via mij kenbaar maken, zodat ik samen met u kan overleggen
hoe we dit gaan invullen. Uiteraard blijft ds. S. Ypma ook altijd bereikbaar.
Seerp Broersma, ouderling

UIT DE KERKENRAAD
We gaan een nieuw kerkelijk jaar tegemoet. We zoeken een nieuwe voorzitter, een nieuwe scriba
(wellicht met ondersteunende scriba) we vragen nieuwe ambtsdragers. We gaan onderzoeken, we gaan
ontwikkelen. Er is rust in de gemeente en dit vertrekpunt biedt nieuwe kansen om allerlei zaken in onze
PKN Gemeente Franeker nog beter te maken dan ze al waren. Ik heb daar zin in, want samen kunnen we
bergen verzetten.

Hartelijke groet,
Wessel Veenstra
Interim-voorzitter PKN Gemeente Franeker

Interim voorzitter:

W. Veenstra
e-mail : voorzitter@pkn-franeker.nl

Secretaris:

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

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

INCASSOKALENDER
FONDS:
Aktie Kerkbalans
Zending
Kerkomroep

INCASSODATUM:
27 september
27 september
27 september

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
Interim Voorzitter:
Secretaris:

W. Koopmans
D. de Boer-Boutsma

De meeste mensen hebben de vakantieperiode achter de rug en de diaconie hoopt dat ieder,
thuis of elders, nieuwe energie heeft gekregen of juist alle rust om de batterij weer op te laden.
Het diaconale werk in de gemeente zal weer opgepakt worden.
Voor de komende maand zijn er verschillende collectedoelen:
Zondag 4 september
De kerk een thuis voor jongeren
Kinderen en jongeren zijn de toekomst van de kerk. Des te belangrijker dat zij zich er thuis
voelen en dat ze een volwaardige stem hebben. Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken
die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in
een traditionele of in een vernieuwende omgeving is.
Jong Protestant (JOP), de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt
materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken
waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten
impact hebben.
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op
NL52 ABNA 0414 141 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong
Protestant.

Zondag 11 september
Avondmaalscollecte
Deze zondag wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Op dit moment is het collectedoel nog niet
bekend, dat zal in de eerstvolgende vergadering worden beslist en wordt achteraf bekend
gemaakt.
Zondag 18 september
Collecte voor vredeswerk van Colombiaanse vrouwen
In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen
ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. Ruim honderd vrouwen van verschillende
kerkelijke achtergronden willen zich samen inzetten voor blijvende vrede in hun land, maar ook
in hun huis. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Ze
volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare bijbelverhalen
waarin geweld voorkomt. Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening? Deze vrouwen
verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft veel mensen moed en kracht om
diepgeworteld geweld tegen te gaan.
Tijdens de dienst of via onderstaand banknummer kunt u uw bijdrage geven.
Wij bevelen uw bijdrage voor deze collecte van harte aan. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland
en in Colombia. Kerk in Actie NL 89 ABNA 0457 457 457

Zondag 25 september Oecumenische dienst Agrarische Dagen
Het collectedoel zal bekend worden gemaakt door de commissie die deze dienst voorbereidt.

Zondag 2 oktober
Startzondag
Hier geldt evenzo dat de voorbereidingscommissie het collectedoel zal kiezen.

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 08.00-11.30 uur 0517 393200 of kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl
Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan door aan het kerkelijk
bureau. Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij

ons niet bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau. Tel.nr. 0517 393200 of pknfraneker@hetnet.nl

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN

Uitnodiging en programma startzondag 2 oktober
Na een aantal jaar sobere startzondagen gevierd te hebben door corona willen wij u namens de kerkenraad
graag uitnodigen voor de feestelijke startzondag op zondag 2 oktober a.s.. Het thema van de startzondag
is ‘Aan tafel, samen’. De gehele startzondag wordt gehouden in de Martinikerk.
Het programma is als volgt:
8.30 uur
ontbijt
10.00 uur
kerkdienst
11.00 uur
koffiedrinken met een stukje cake
11.30 uur
pubquiz voor de volwassenen en tieners, de activiteit voor
de kinderen blijft nog even een verrassing!
12.30 uur
soep en broodjes met een afsluitende vesper
14.00 uur
is het programma afgelopen
Vanuit het kader van duurzaamheid vragen wij u om zelf een bord, bestek en een beker mee te nemen.
Ook willen wij u vragen wanneer u daarvoor in de gelegenheid bent om een zelfgebakken cake, in stukjes
gesneden, mee te nemen.
Voor deelname aan het ontbijt en/of de soep met broodjes vragen wij u om u vóór 23 september a.s. aan
te melden bij het kerkelijk bureau. Dit kan via de mail naar kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl of
telefonisch op telefoonnummer 0517 393 200. Wanneer u allergieën heeft waar wij bij het eten rekening
mee moeten houden, vernemen we dit graag. Als u van plan bent om een overheerlijke cake mee te
nemen, dan horen wij dit graag.
Met vriendelijke groet,
Piety Sieperda-Breidenbach
Hanneke Roelofsen
Ilse Douma
Ds. Sytze Ypma
Marije Miedema

UITNODIGING
Bij deze wordt u weer uitgenodigd tot het meevieren van de aanstaande GEZINSDIENST welke
zal worden gehouden op:

Zondag 4 september
Martinikerk
Breedeplaats 2, Franeker

Aanvang van de dienst: 10.00 uur
Voorganger: Ds. Sytze Ypma

WIE ZELF EEN MUZIEKINSTRUMENT HEEFT, KAN DIT MEENEMEN.
Ook zijn er aan het eind van de dienst instrumenten beschikbaar zodat we allemaal mee
kunnen doen.
Heb u geen vervoer dan kunt u contact opnemen met
Adeline Jukema
Ivonne de Jong

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

OUD PAPIER
In het weekend van 2 en 3 september en in het weekend van 7 en 8 oktober 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.
€ 162,41
€ 245,71

Opbrengst oud papier mei:
Opbrengst oud papier juni:

afb. N.B.G.
VANDAAG LEZEN WIJ…
LEESROOSTER
DO 1 SEP
vr 2 sep
za 3 sep
zo 4 sep

1 Koningen 14:1-20
Lucas 14:1-11
Lucas 14:12-24
Lucas 14:25-35

Niets is verborgen voor God
Uitnodigen
Sorry-cultuur
Kun jij Jezus volgen?

ma 5 sep
di 6 sep
wo 7 sep
do 8 sep
vr 9 sep
za 10 sep
zo 11 sep
ma 12 sep
di 13 sep
wo 14 sep
do 15 sep
vr 16 sep
za 17 sep
zo 18 sep
ma 19 sep
di 20 sep
wo 21 sep
do 22 sep
vr 23 sep
za 24 sep
zo 25 sep
ma 26 sep
di 27 sep
wo 28 sep
do 29 sep
vr 30 sep
ZA 1 OKT
zo 2 okt
ma 3 okt
di 4 okt
wo 5 okt

Psalm 143
1 Koningen 14:21-31
1 Koningen 15:1-8
1 Koningen 15:9-24
1 Koningen 15:25–16:7
1 Koningen 16:8-22
Lucas 15:1-10
Lucas 15:11-32
Psalm 142
1 Koningen 16:23-34
1 Koningen 17:1-16
1 Koningen 17:17-24
1 Koningen 18:1-15
1 Koningen 18:16-29
1 Koningen 18:30-46
1 Koningen 19:1-9a
1 Koningen 19:9b-21
Psalm 128
Lucas 16:1-9
Lucas 16:10-18
Lucas 16:19-31
Psalm 131
1 Koningen 20:1-12
1 Koningen 20:13-22
1 Koningen 20:23-34
1 Koningen 20:35-43
Lucas 17:1-10
Lucas 17:11-19
Lucas 17:20-37
Lucas 18:1-8
Lucas 18:9-17

do 6 okt
vr 7 okt
za 8 okt
zo 9 okt
ma 10 okt

Lucas 18:18-30
1 Koningen 21:1-16
1 Koningen 21:17-29
1 Koningen 22:1-12
1 Koningen 22:13-28

ALLERLEI

Als alles duister is...
Brons in plaats van goud
Niet als David
Net als David
Geen waardige koningen
Chaos
Hoera, gevonden!
De wachtende vader
Totale overgave
Dieptepunt
Wonderlijke overvloed
Wonderlijk leven
Rechtschapen hofmeester
Is hij soms op reis gegaan?
Vuurwerk op de Karmel
Opgebrand
Bron van rust
Voorspoed
Creatief boekhouden?
Tot in de puntjes
Waardoor laat jij je overtuigen?
Stil
Vrouwen en kinderen in de uitverkoop
Dronken overmoedigheid
Berg- én vlaktegod
Eigen vonnis geveld
Geloof je, of geloof je het wel?
Tien gereinigd, één genezen
Word geen zoutpilaar
De aanhouder bidt
Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die
farizeeër ...'
Rijkdom
Pruilkoning
Genadig God
‘De koning van Israël’
Ongunstige boodschap

Beste gemeenteleden,
Wat een goede greep nu we alweer wat jaren gezamenlijk koffiedrinken, lof voor alle vrijwilligers die zich hiervoor
inzetten. Dat geldt trouwens voor alle vrijwilligers binnen de kerk. Misschien kunnen we het uitbreiden met
zondags een rooster te maken voor de mensen die iets willen bakken voor bij de koffie. Het moet wel zelf
gebakken zijn, bijvoorbeeld kruidkoek of cake, geen gebak.
Dit om de saamhorigheid te vergroten, geef u op! Als er genoeg deelname is, beginnen we er in oktober mee.
Groet Matty Tasma

KOFFIEVERKOOP MARTINIKERK AGRARISCHE DAGEN
Op zaterdag 24 september a.s. (de laatste dag van de Agrarische dagen) kunnen en mogen we (na twee
jaar coronatijd) weer koffie en koek verkopen in de Martinikerk. De opbrengst is ook voor de
Martinikerk.
Wie helpt ons met het bakken van een cake of koek. Een gekochte mag uiteraard ook.
Het is prettig om vooraf te weten waar we op kunnen rekenen.
Wilt u (als u meedoet) Annie Osinga bellen? Alvast hartelijk dank.
De Martinikerk is die zaterdag open van 10.00 tot 17.00 uur.
In de zijbeuken zijn gezellige zitjes waar iedereen van harte welkom is en even bij kan komen van al die
drukte in de binnenstad. En men kan ook de tentoonstelling van een aantal kunstenaars bekijken die ook
dit jaar nog in de maand september in de Martinikerk geëxposeerd wordt.

Namens de organisatie,
Annie Osinga

Maaltijd van verbondenheid
Tijdens de jaarlijkse week van ontmoeting (ook wel: "week tegen eenzaamheid") organiseren
verschillende organisaties uit Franeker de maaltijd van verbondenheid. Het idee achter de open maaltijd
is: ontmoeting en verbinding met elkaar. In het bijzonder voor mensen die wel wat aanspraak kunnen
gebruiken en die het fijn vinden om de ander te ontmoeten. Te denken valt aan ouderen, alleengaanden

of mensen die door een ander worden uitgenodigd om samen van de maaltijd van verbondenheid te
genieten. Iedereen is welkom!
Deze bijzondere maaltijd zal gehouden worden in de Martinikerk op dinsdag 4 oktober van 16.00 19.00 uur. Het is ook een van de activiteiten in het jaar dat we het 600-jarig bestaan van ons
kerkgebouw vieren.
U kunt speciale bordjes kopen, liefst twee, zodat u zelf een gast mee kunt nemen. Misschien iemand die
weinig het huis uit komt of moeilijk ter been is. Twee bordjes (maaltijden) kosten €5. Kent u niemand
om mee te nemen of bent u zelf alleen en wilt u tot graag mee eten, schroom niet om u toch aan te
melden. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 september
Dat kan per mail: ik@zegneetegeneenzaamheid.nl of telefonisch: 06-46325933.
namens de werkgroep "Waadhoeke zegt nee tegen eenzaamheid",
R.P.Wind

Gratis voorstelling Bingo! in De Rank
In De Rank in Franeker wordt op zaterdag 17 en zondag 18 september vier keer de voorstelling Bingo!
opgevoerd. En het mooie is: deze voorstelling is gratis toegankelijk. Reserveren is wel nodig en kan via
www.pas.frl
Tijdens Bingo! mag iedereen meedoen aan het bekende gezelschapsspel. De enthousiaste bingodame Tine,
gespeeld door Tamara Schoppert, kaart ondertussen op humoristische, eerlijke en mogelijk herkenbare wijze
problemen aan die zich kunnen voordoen bij senioren. Voorbeelden hiervan zijn verborgen armoede en
eenzaamheid. Het is de reden dat Tine en haar moeder elkaar de laatste jaren niet meer zien. Pas na het
overlijden van haar moeder, ontdekt Tine de vele problemen die zich ‘achter de voordeur’ afspeelden.
Bingo! is een initiatief van de Stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân (PAS). Die stichting wil verborgen
armoede onder senioren onder de aandacht brengen en bespreekbaar maken en zet theater in als middel om dit te
doen. Na de voorstelling is dan ook volop ruimte voor een nagesprek, waarbij door PAS getrainde vrijwilligers
aanwezig zullen zijn.
De stichting hoopt bij de voorstellingenreeks – die op meerdere plaatsen wordt opgevoerd - een breed publiek te
trekken, omdat de problematiek die besproken wordt steeds groter wordt. Want waarom komt die buurman
bijvoorbeeld niet meer naar vaste kaartavondjes? Of wat is de reden dat ouderen zich misschien steeds meer
terugtrekken? Daar kunnen problemen aan ten grondslag liggen die niet direct op het eerste gezicht te zien zijn.
Herkenbaarheid is daarom een groot goed. Het is één van de redenen waarom geen entree gevraagd wordt.
De voorstellingen in De Rank beginnen op zaterdag om 15.00 en 19.30 uur en staan zondags gepland om 10.30
en 14.00 uur. Alle locaties, speeldata en meer informatie zijn te vinden op www.pas.frl.

Met vriendelijke groet,
Yme Gietema
Stichting PAS Fryslân

Nieuws!
In juli mochten wij voor Victory4 All een gift van € 500 ontvangen waarvoor
onze hartelijke dank.
Tijdens onze vakantie is er veel oud ijzer op de Tjotter 14 gebracht.
Meteen na onze vakantie kon er bij 4 adressen oud ijzer opgehaald worden
waardoor de kar meteen weer vol zat. Opbrengst € 120.

Omdat de ingrediënten voor appel- en bokkenpootjestaart duurder zijn
geworden en de opbrengst daardoor minimaal, hebben we besloten om de
prijs niet te verhogen maar ermee te stoppen. U kunt nog t/m september
bestellen, er zijn nog 12 taartdozen die gevuld kunnen worden. Verwen uzelf
of maak een ander blij met een taart!
Bij dezen bedanken we alvast een ieder die de afgelopen 13 jaar heeft besteld
en daarmee een bijdrage geleverd heeft aan de toekomst van kansarme
kinderen!
Ook stoppen we met inname van tweedehands goederen voor de
rommelmarkt. Twee Eritrese vrouwen uit het AZC in Sint Annaparochie
konden we blij maken met (zelf uitgekozen) goederen uit de verzamelde
rommelmarktspullen. Ze hebben een woning toegewezen gekregen in
Leeuwarden en Warmenhuizen.
Met de Agrarische Dagen hopen wij (bij mooi weer) de laatste
rommelmarktspullen te verkopen.
Oud ijzer blijft zeer welkom!
Met vriendelijke groeten,
Sieds en Saskia de Jong
0517-641957
Afspraken over begrafenissen in september
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. Sytze Ypma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden in wijk Zuid en uit de
dorpen.
2. Ds. Roger Wind of pastor Ilse Douma verzorgen de rouwdiensten voor wijk Noord.
3. Pastor Ilse Douma verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden woonachtig in Saxenoord
en Saxenstate.
Met een hartelijke groet,
ds. S. Ypma
ds. R. P. Wind
pastor I. Douma

VROUWENGROEP “DE SCHAKEL”
De Rank, dinsdag 13 september, 09.45 uur

De heer Gerrit Beuker uit Sexbierum komt ons vertellen over alle schelpen die hij in de loop der jaren
verzameld heeft. Het zou leuk zijn zelf een schelp te laten zien die jullie in bezit hebben.
Hartelijke groet,
Namens “De Schakel”, Ymkje Santema-Hogendorp

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk
Dames, het is september, we gaan weer starten.
Donderdag 15 september starten we met een fietstocht.
Om 13.00 uur verzamelen bij het parkeerterrein van AH. Het is altijd reuze gezellig.
Onze eerste bijeenkomst is op 26 september.
Tijdens de bijeenkomst zijn er oude films en ansichtkaarten over historisch Franeker.
We beginnen om 20.15 uur in de Rank.
Dames van voorheen FCPB Franeker hebben inmiddels een programma ontvangen van Chr.
Vrouwengroep Samen Sterk (wij waren voorheen de Passage).
Jullie zijn allen van harte welkom, gasten ook.
Voor informatie kunnen jullie terecht bij onze secretaris mw. A. de Jong-Nijk.
Met vriendelijke groeten namens het bestuur,
Neeltje Wildschut

Donderdag 29 september 2022, 14.30 uur in “De Rank”
Weerman Klaas Ybema uit Workum komt met het onderwerp: “Veranderingen van het weer”
Krijgen we na een mooie en droge zomer ook een mooie herfst?
We horen er vast meer over en hopen elkaar na een lange periode weer te ontmoeten.
Namens het bestuur van de PCOB
Sander de Zeeuw, voorzitter PCOB
AGENDA
vrijdag en zaterdag 2 en 3 september
oud papier
zondag 4 september
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: maj. F. van der Werf, Leeuwarden
vrijdag 9 september
weeksluiting Theresia, 19.00 uur door ds. S. Ypma
zondag 11 september
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. J. Bakker, Stiens
dinsdag 13 september
“De Schakel”, 09.45 uur in De Rank
donderdag 15 september
fietstocht Chr. Vrouwengroep Samen Sterk
vrijdag 16 september
weeksluiting Saxenoord/Saxenstate 16.00 uur door ds. S. Ypma
zondag 18 september
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. R. Schoorstra, Ternaard
maandag 26 september
Chr. Vrouwengroep Samen Sterk, 20.15 uur in De Rank
zondag 25 september
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. L. de Vries, Dronryp
donderdag 29 september
PCOB, 14.30 uur in De Rank
zondag 2 oktober
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. J. van Olffen, Menaam
vrijdag en zaterdag 7 en 8 oktober
oud papier

Jeugdouderlingen:

Nynke-Aly Miedema-Kamstra
Marije Miedema-Epema

In rûntsje om mei de hûn….
Drûch, drûger, drûchst, sa’n spultsje is it dit jier mei de
natuer. Ik mei oars wol graach túnkje, mar der is mei dizze
drûchte net folle aardichheid oan. Mar goed, dat is de oare
kant fan it moaie, waarme simmerwaar. Alle dagen rein
ferfeelt earder. Wy wiene mei fakânsje troch Luxemburg, de
Vogezen en Dútslân en seagen dêr ek de gefolgen fan de
drûchte: drûge campingfjilden, mizerige beekjes en in
wetterfal dêr’t amper noch wetter foel….
Op ien fan myn loopkes stie ik mei in man te praten dy’t
somber nei syn drûge tún stie te sjen. Hy hie it wetterjaan
mar opjûn: it komt ek mar sa’t it komt. Joska stie der wer by
te wachtsjen, dy is it wol wend dat we geregeld even stilstean
foar in praatsje. Uteinlik tilde er syn poat op en miigde tsjin in
plant oan. “Net dwaan Joska”, sei ik en luts him oan de kant.
“Lit mar gewurde ju” sei de man “alle lytse bytsjes focht
helpe yn dizze drûge tiid”.
Maaike en Joska

