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Gebed
God, wat kan ik verlangen
naar een nieuw begin,
goeie zin, een schone lei.
Om te ontdekken dat het leven
zich zo razendsnel vult
met oude en nieuwe drukte, zorgen ook.
Geef mij niet de kans God,
om mijzelf en U, bovenal U, voorbij te lopen.
Laat mij open gaan en open bloeien
naar de stad, naar de mensen
op het plein, ontspannen.
Veeg mijn lei schoon, God,
breng mij tot leven.
Ontspan mij en al die andere gespannen mensen.
Dan kan alles nieuw beginnenzó dat U er ook nog wat aan heeft.
(Schrijver is onbekend)
Een warme herfstgroet,
Afke Huistra

Activiteitenboekje 2022 - 2023
Bij deze Binding ontvangt u ook het activiteitenoverzicht.
Mocht u het activiteitenoverzicht niet hebben ontvangen, wilt u dan contact opnemen met het kerkelijk
bureau: 0517 393200 (ma tm vr van 08.00 – 12.00 uur) of een email naar kerkelijkbureau@pknfraneker.nl sturen, dan zorgen wij dat u er een ontvangt.
Extra exemplaren zijn af te halen bij het kerkelijk bureau en in de Martinikerk op zondag.

MEDITATIE DOOR: DS. ROGER WIND

De dominee gaat voorbij
Op een warme middag liep ik door de Dijkstraat. Het was druk met over het algemeen schaars
geklede mensen. Ikzelf liep in korte broek op sandalen. Toen ik een groepje druk pratende
Franekers passeerde, riep één van hen: "De dominee gaat voorbij!"
"Dan moeten jullie juist stil zijn", antwoordde ik gevat. Hilariteit alom.
We gebruiken dat gezegde als er, in gezelschap, een stilte valt. Maar waar komt die uitdrukking
eigenlijk vandaan? Er zijn verschillende verklaringen voor. Dit is er één:
De dorpsstraat met de lange rij kleine geveltjes schots en scheef, dicht tegen elkaar geleund, ligt
lui uitgestrekt in de prille voorjaarszon. Achter een van de raampjes schikken vrouwen zich rond
de keukentafel voor een kopje koffie met koek. Het is nog vroeg in de ochtend. Vrolijke stemmen
dringen door op straat en af en toe klatert een heldere lach.
Plotseling roept één bezwerend: "Stil, daar gaat de dominee!" En inderdaad tekent zich aan het
einde van de straat een kleine figuur af, zwart, in lange jas en hoed gekleed, die met statige ernst
naderbij komt geschreden.
Een beklemmende stilte valt. De vrouwen staan stram, met kloppend hart en kinderen verschuilen
zich achter haar rokken. Wie zou de ongelukkige zijn? Bij welke deur zou de eerwaarde zijn pas
in houden en aankloppen om een jobstijding te brengen? Was het een man, een kind? Een ongeluk
op het land, een schipbreuk in de nacht? Steeds nader komt hij, dienaar van de Heer van dood en
leven. Even valt zijn schaduw in de keuken, over de tafel, de koffie onaangeroerd. Doodstil is het.
Tot er een zucht van verlichting door het huis gaat en de drukke gesprekken worden hervat,
gedempt eerst nog. De spanning is geweken: De dominee ging voorbij.
Als de dominee bij je aanklopte betekende dat slecht nieuws. Laat hem alsjeblieft voorbij gaan!
Die dominee, herkenbaar in praat, gelaat en gewaad, is passé. Tegenwoordig is die functie van
leedaanzegger overgenomen door medici en politie. En steeds vaker zijn mensen al eerder op de
hoogte van ongelukken en rampen via de sociale media.
In mijn functie als geestelijk verzorger bij de GGZ heb ik het helaas heel wat keren moeten doen,
samen met een psychiater of een verpleegkundige: Op onverwacht bezoek bij een gezin, bij ouders
of kinderen, met het bericht dat hun geliefde een eind aan zijn of haar leven had gemaakt. En dan
het verschrikkelijke verdriet, dat als een bom explodeert...
En elke dominee of pastoraal werker weet hoe heftig de confrontatie met verdriet kan zijn, maar
ook hoe belangrijk het is om er juist dan te zijn en er niet voor weg te lopen. Daar ligt van oudsher
de kracht van pastores, bij belangrijke gebeurtenissen in het leven: geboorte, huwelijk, ziekte en
dood. Bij vreugde en vooral ook bij verdriet. Aanwezig zijn, troosten, meestal zonder woorden,
een (stil) gebed, een psalm, een hand op een schouder, de zegen geven. Al naar gelang de situatie.
Pastoraat, niet alleen door dominees, maar door ons allen die "het ambt der gelovigen" bekleden.
Dat is nog altijd actueel en broodnodig.

De dominee gaat voorbij. Ook in de overdrachtelijke zin. De dominee als exponent van een
gesloten instituut dat waakte over alle levensgebieden van de mens, de dominee als zedenmeester
en vertolker van de goddelijke waarheid, die dominee is voorbij gegaan. Hoewel je hem soms nog
tegenkomt in dorpen en steden, in verhalen en levensgeschiedenissen van mensen.
We leven nu in een tijd waarin kerken niet meer in het midden staan, maar marginaal zijn
geworden en niet meer een geestelijk dak bieden aan de meerderheid van de bevolking. En in een
tijd waarin de individuele vragen naar de zin van het bestaan steeds indringender gesteld worden.
Dat vraagt om dominees en om geestelijk verzorgers, ouderlingen, vrijwilligers, diakenen,
gemeenteleden, medemensen die niet voorbijgaan, die blijven en die kunnen luisteren.
Levensbeschouwelijke vragen behoeven een op maat gesneden benadering. De vraag van de cliënt
is uitgangspunt van hulpverlening. En de vraag van de cliënt naar levensbeschouwelijke hulp
neemt toe en wordt steeds duidelijker gesteld, in en buiten de kerk.
De theoloog en psychoanalyticus Harry Stroeken zegt in zijn boek "Het geloof is er voor de
mens":
"Omdat de zorgen en vragen van de mensen blijven, zal ook het godsdienstig zoeken blijven.
Godsdienst heeft te maken met de grenzen van het bestaan, met wat wij niet kunnen overzien, laat
staan beheersen. De gedachte dat godsdienst ooit zou kunnen verdwijnen door de vooruitgang van
de wetenschap, lijkt mij grenzeloos naïef. De institutionele perikelen ('kerkelijk gekrakeel', rpw)
hebben tenslotte slechts een gering blijvend effect op onze onderstroom. Die onderstroom wordt
gevormd door mensen -vandaag nog hier en morgen reeds verdwenen- die in hun vergankelijkheid
ergens willen aankloppen."
Pastores gaan niet voorbij.

KERKDIENSTEN

Zondag 9 oktober
10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. L. Westra, Lollum
Zondag 16 oktober
10.00 uur Martinikerk: ds. H. Wagenaar, Jorwert
Zondag 23 oktober
10.00 uur Martinikerk: da. R. van Zessen, Achlum
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: fr. J. Mulder, Yndyk
Zondag 30 oktober
10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma
Zondag 6 november
10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind
9.30 oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. T. Osinga, Frjentsjer
BIJ DE DIENSTEN

Zondag 9 oktober
Martinikerk 10.00 uur:
Voorganger: ds. Sytze Ypma
Ouderling van Dienst: Marije Miedema
Diaken: Bettie Vlieger, Gerrit van der Schaar

Lector: Hiele Walinga
Organist: Jochem Schuurman
1e Rondgangscollecte: kerk
2e Rondgangscollecte: diaconie
Kindernevendienst/Oppas: Keimpe en Corina Pols
Koster: Arjen de Boer
Beeldpresentatie: Tjalling de Jong
Geluid en camera: Dick Tolsma en Sybe Swart
Klokluider: Femme Nauta
Koffieschenken: Jaap en Annie Osinga, Martha Burggraaff
Koffiedrinken na de dienst
Deze zondag heeft als naam de vierde zondag van de herfst en de kleur ervan is groen. Het is herfst in het
seizoen aan het worden en het is herfst in veel levens als het gaat om geloof. Vertrouwde voorstellingen
over God en Jezus zijn de afgelopen decennia als bladeren van de geloofsboom gevallen. Wat kwam
daarvoor in de plaats? Iets met huis-, tuin- en keukengoden? In 2 Koningen 17: 5-7 en 24, 29-34 lezen
we, dat mensen allerlei goden combineren. Hoe ze de kool en de geit sparen als het om hun goden gaat je weet maar nooit waar het goed voor is. Psalm 113 is het schitterende antwoord op die mentaliteit.
Verder lezen we in Lucas hoe Jezus ons van ziekmakende afgoden geneest. Tien melaatsen worden door
Hem op miraculeuze wijze genezen. Hoe dat zit en wat dat ons te zeggen heeft, horen we in de preek.
ds. Sytze Ypma

Zondag 16 oktober
Martinikerk 10.00 uur:
Voorganger: ds. Hinne Wagenaar, Jorwert
Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer
Diaken: Willem Koopmans, Carla van der Kooi
Lector: Hessel Yntema
Organist: Jochem Schuurman
1e Rondgangscollecte: kerk
2e Rondgangscollecte: diaconie KIA, zie uitgelicht elders in deze Binding onder ZWO
Kindernevendienst/Oppas: Ilse Douma, Frouwkje Bartlema
Koster: Sikke Dijkstra
Beeldpresentatie: Pieter Oosterhof
Geluid en camera: Harmen Westra en Jan Eising
Klokluider: Onno de Vegt
Koffieschenken: Frits en Anneke van der Veen, Willem Koopmans
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 23 oktober
Martinikerk 10.00 uur:
ZWO dienst
Voorganger: ds. Rianne van Zessen, Achlum
Ouderling van Dienst: Akke Douma
Diaken: Annet Walinga, Carla van der Kooi
Lector: Martha Burggraaff
Organist: Jochem Schuurman
Rondgangscollecte: ZWO: Fryslân foar Moldavië, zie uitgelicht elders in deze Binding
Kindernevendienst/Oppas: Marije Miedema, Bettie Vlieger
Koster: Arjen de Boer

Beeldpresentatie: Arjo Osinga
Geluid en camera: Jan Roorda en Bram Boekema
Klokluider: Klaas Kooistra
Koffieschenken: Matty Tasma, Sjoerd en Griet Damstra
Koffiedrinken na de dienst
Op zondag 23 oktober is er een ZWO-dienst over Moldavië. De classis zet zich in voor mensen in
moeilijke omstandigheden. Dat is Fryslân foar Moldavië: een samenwerkingsverband van protestantse
gemeenten, die 4 projecten van Kerk in Actie in het armste land van Europa steunen. In de dienst bidden
we voor de mensen in Moldavië. We kijken tijdens de dienst naar een filmpje over Moldavië (Kerken in
Moldavië helpen kwetsbare mensen), waarin ook een van de jongeren te zien is, die op 20 juni in
Franeker geweest is. Ook luisteren en kijken we naar het Onze Vader in het Moldavisch. Graag tot ziens
op 23 oktober!
Namens de ZWO-cie, ds Rianne van Zessen (Achlum)

Zondag 30 oktober
Martinikerk 10.00 uur:
Bevestiging/afscheid ambtsdragers
Voorganger: ds. Sytze Ypma
Ouderling van Dienst: Piety Sieperda
Diaken: Willem Koopmans, Bettie Vlieger
Lector: Hanneke Roelofsen
Organist: Jochem Schuurman
1e Rondgangscollecte: kerk
2e Rondgangscollecte: diaconie
Kindernevendienst/Oppas: Marije Miedema, Nynke-Aly Miedema
Koster: Appie Reitsma
Beeldpresentatie: Berend Bosgra
Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising
Klokluider: Hayo Bartlema
Koffieschenken: Sjoerdtje Stellingwerf, Trijntje Stellingwerf, Aukje van Nimwegen
Koffiedrinken na de dienst
Op deze zondag lezen we Genesis 12: 1 – 8 en Lucas 19: 1-19. Verder nemen we in deze dienst afscheid
van een aantal aftredende ambtsdragers en bevestigen we nieuwe ambtsdragers in het ambt van ouderling
en diaken. Ambtsdragers worden bevestigd of herbevestigd. Pastoraal bezoekers worden voorgesteld aan
de gemeente en doen een belofte van geheimhouding.
De ambtsdragers van wie de termijn verstreken is en die afscheid nemen, zijn scriba-ouderling Liesje
Haanstra en ouderlingen Hanneke Roelofsen en Arjo Osinga. Drie nieuwe gemeenteleden willen het ambt
van ouderling aanvaarden. Er zijn geen aftredende diakenen. Wel mogen we ons verheugen op twee
nieuwe diakenen. Het team van de kerkrentmeesters wordt ook versterkt. Mogelijk komen er nog enkele
mensen bij, hun namen worden twee zondagen voor de bevestigingszondag mee afgelezen.
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

vacant

Schalsumerplan

ouderling A.J. Osinga

Saxenoord en
Saxenstate

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

Froonacker

ouderling A. Douma-Miedema

WIJK ZUID

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

ouderling H. 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
Plan Zuid en
Over de Brug
Parkstate/Sjaerdema

ouderling: P. Sieperda-Breidenbach

Roordastate
Theresia

pastoraal werker: mw. S. Oosting

Botniahuis

pastoraal werker L.G. Visser-Attema

Dorpen

pastoraal werker H. Bron

Tzum

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

Bedankt!
Een tijdlang was Ilse Douma contactpersoon in de binnenstad. Zij stopt met deze functie omdat ze druk is
met het ouderenpastoraat. Haar taak daarin is inmiddels uitgebreid.
Ilse bedankt voor je inzet!
Er is dus een vacature ontstaan voor een paar adressen: Godsacker, Froonacker, Zilverstraat,
Leeuwarderend en Turfkade.
Wanneer u een bijdrage aan onze gemeente wilt leveren als contactpersoon, dan kunt u zich melden bij
het kerkelijk bureau.
(s. mo. Tussen 08.00 en 12.00 uur 0517-393200 of kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl)
Hanneke Roelofsen
Ouderling binnenstad
Ouderenpastoraat

Pastoralia
Achter de wolken schijnt de zon. Het is een gezegde waar ik vaak aan moet denken wanneer de regen met
bakken uit diezelfde wolken valt. Wolken verhullen veel. Mooie kanten van het leven zijn dan aan ons
zicht onttrokken. Ook minder mooie. Zo zijn er mensen getroffen door ziekte of zorgen. In gedachten
noemen we hun namen en vragen of God hen wil bijschijnen met Zijn aanwezigheid. We wensen hen
moed om vol te houden en hoop op uitzicht. Laat het me weten als u eens verder wilt praten of als u
iemand kent die een bezoekje waard is. Ik kom graag bij u langs.

Op weg
Inmiddels is het herfst. De bomen nemen afscheid van hun groene bladeren en maken zich klaar voor een
nieuw seizoen. Ook in de kerk is een nieuw seizoen aangebroken en worden activiteiten weer opgestart.
In Saxenoord zijn we weer begonnen met de vieringen. Op 16 september was de eerste en luisterden we
naar het verhaal van de Emmaüsgangers. Deze past mooi bij het jaarthema van de PKN. Dat is: ‘Aan
tafel’, precies de plek waar de Heer zich openbaart in dit verhaal. De Emmaüsgangers zijn voortdurend
onderweg, net als wij. We maken heel wat mee op onze levensreis. We ontvangen goede dingen uit Gods
hand. Daar mogen we dankbaar voor zijn en onze zegeningen tellen. Soms betekent onderweg zijn ook
afscheid nemen van het vertrouwde. Zoals de groene bladeren die vallen van de boom, zo ook moeten wij
dikwijls loslaten, het onbekende tegemoet. Het kan soms moeilijk zijn om die weg te gaan, net als de
Emmaüsgangers. Maar we wandelen niet alleen. Jezus gaat met ons mee gaat op ons pad. Zijn licht als
kompas wijst ons de weg, gaande naar een nieuwe toekomst.
Van 17 tot en met 20 oktober ben ik afwezig om tijd te nemen iets van de herfst te ervaren. Ik hoop op
een kleurrijk schouwspel van vallende bladeren in warme kleuren. Ik wens u deze warmte toe, van buiten
én van binnen. Het ga u goed!
Enkele data om te noteren in de agenda:
Op donderdag 6 oktober is er weer een pastorale koffiemorgen in Saxenoord- de Zonnebloem. Thema: Op
weg met God. Inloop vanaf 10.15 uur. We beginnen om 10.30 uur. Ook op 3 november is er een
koffiemorgen. We zien uit naar een fijn samenzijn en hopen u dan te zien.
Vieringen overige huizen:
Theresia 14 okt. om 19.00 uur o.l.v. ds. Wind

Saxenoord 21 okt. om 16.00 uur o.l.v. ds. Wind (Heilig Avondmaal)
Roordastate 28 okt. om 19.00 o.l.v. mw. P. Sieperda
Froonacker 28 oktober om 10.00 o.l.v. ds. Wind (Heilig Avondmaal)
Ontvang een hartelijke groet van Ilse Douma

Afspraken over begrafenissen in oktober
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 verzorgt 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
UIT DE KERKENRAAD

Interim voorzitter:
Secretaris:

W. Veenstra
voorzitter@pkn-franeker.nl
mw. L. Haanstra
scriba@pkn-franeker.nl

Beste zusters en broeders in Christus,
Op 14 september jl. startten we als Kerkenraad weer, na een pauze in de zomermaanden. Gebeurde er dan
niets? Jazeker wel. Behalve de erediensten, uitvaarten, pastoraat, ouderenpastoraat hebben we ons eerst
als Moderamen ook voorbereid met betrekking tot het ja of nee aanstellen van een interim-predikant.
Oriënteren met classis ds. Wim Beekman en ook oriënteren: wat is nu een interim-predikant en wat is het
verschil met een ambulant predikant? Wat hebben we als gemeente nodig?
Een lang verhaal kort (ik schreef er immers al eerder over) besloot de Kerkenraad graag aan te willen
stellen als interim-predikant ds. Henk M. van den Bosch en voor en door de gemeente werd hij als
zodanig bevestigd in de eredienst van 18 september jl. Ds. Henk van den Bosch en zijn partner werden
voorgesteld aan de gemeente en hen werd een welkomstpakket aangeboden, bestaande uit entreekaarten
voor museum Martena en het Planetarium en een lekkere lunch. Verkenning van Franeker. Ds. van den
Bosch zal zich ook nader voorstellen in deze Binding.
Samengevat is de opdracht aan ds. Henk van den Bosch:
- bijdragen aan de verbetering van de communicatie, m.n. in en door de kerkenraad
- ondersteunen en begeleiden bij het formuleren van een nieuw beleidsplan
- in kaart brengen van en adviseren over het organisatiegebouw
- meedenken en adviseren over de profielschets van de nieuw te beroepen predikant
Zo nu en dan zal ds. van den Bosch een eredienst leiden, maar zal vooral onderzoek en analyse gaan
doen, hoe we ons als PKN Gemeente Franeker kunnen verbeteren. We denken, dat er ongeveer 3
maanden voor nodig zijn. Bedoeling is dan, dat er een analyse en advies komt naar de Kerkenraad.
Optimistisch als we zijn, denken we, dat de ontstane situatie nieuwe kansen gaat bieden. We kunnen weer

tegen het licht houden (o.a. op grond van de analyse en het advies) wie we willen zijn als gemeente. Hoe
we kerk van de toekomst willen zijn. We hebben PKN Utrecht dan ook geschreven, dat we ons
meerjaren-beleidsplan niet in november indienen, maar tot nader orde uitstellen en hier dispensatie voor
willen vragen.
Kort door de bocht: een interim-predikant is niet voor het pastorale werk in de wijk. Daarom was ook een
agendapunt voor de Kerkenraad, na overleg met ds. Ypma, Ilse Douma en ouderlingen van de wijken
Noord- en Zuid, na te denken over de aanpak van de pastorale (gewenste) zorg in wijk Noord. Uit het
overleg van de twee wijken was het voorstel voor 2 dagen een ambulante predikant aan te stellen, totdat
er een nieuwe predikant is beroepen. We vinden allen dat de pastorale zorg in onze gemeente een
prioriteit is. Ook Ilse Douma en ds. Roger Wind willen zich extra inspannen voor wijk Noord, maar er
lijkt meer tijd nodig te zijn. In de volgende Kerkenraad zullen 2 scenario`s de revue passeren: aanstellen
van een ambulant predikant of aanstellen van een pastoraal werker. We kijken dan eerst verder naar
financiële consequenties en op diepte, hoe we pastoraat willen doen in de wijken en speciaal in wijk
Noord en ook stilstaan bij activiteiten met de jeugd. Dus met meer achtergrond willen we dan een
beslissing nemen welk scenario we kiezen: ambulant predikant of pastoraal werker.
Ook werd aan de Kerkenraad voorgelegd het opvangen van gestrande vluchtelingen in Ter Apel,
concreet: beschikbaar stellen van `De Rank` voor de opvang van 2 of 3 families, ca. 15 personen voor een
afgebakende tijd. Niet meer in regen en kou wachten, maar wachten met een dak boven het hoofd,
voeding en zorg. Ik wil nog eens benadrukken, dat het een andere groep mensen betreft dan statushouders
(waarvan er duizenden wachten in AZC`s e.d. op een woning) en ook een andere groep dan de
vluchtelingen uit Oekraïne. Het betreft vluchtelingen die zich melden in Ter Apel en door
capaciteitsgebrek bij de politie en IND niet kunnen worden ingeschreven en bevraagd. Er is een
achterstand van duizenden dossiers. Totdat ze wel die inschrijfprocedure kunnen doen heeft deze groep
vluchtelingen GEEN onderdak of voeding etc. Zodra ze worden ingeschreven in Ter Apel worden ze
elders ondergebracht. Dat stolt echter wel. Overal is te weinig capaciteit. We denken 4 tot 6 weken circa
15 mensen te willen/kunnen opvangen, dus een eindig project. Dat willen we dan evalueren en kijken of
we verder willen. We willen dit wel goed voorbereiden en hebben contact met de Skûle Welzijn en
gemeente Waadhoeke en willen het ook intern goed voorbereiden. Dus nog niet definitief, maar wel op
deze koers. We willen samenwerken met andere geloofsgemeenschappen in Franeker en hebben met hen
ook contacten gelegd en ieder reageert positief. Zodra het definitief gaat worden, lichten we jullie als
gemeente weer in en zal dan ook een beroep worden gedaan op vrijwilligers en goederen/diensten. Het
blijkt uit een rondgang bij andere kerken en opvangadressen, dat de families behoorlijk zelfredzaam zijn.
Niet het belangrijkste, maar wel een feit: het COA vergoedt 50 euro per persoon per dag en eventuele
andere kosten, daarvan kunnen we gemotiveerd een verzoek tot vergoeding indienen.
Een belangrijk agendapunt was ook het vinden van nieuwe ambtsdragers en werkers in onze gemeente.
We zoeken ouderlingen, we zoeken dringend een voorzitter en dringend een scriba. Enkele mensen
hebben zich al spontaan gemeld (2x diaken, 1 x ouderling) Niet genoeg. We hebben een lijst met namen
geformuleerd en met voorlichting zullen de komende weken mensen worden benadert met de vraag om
een taak te vervullen in onze gemeente van Christus. Willen we een gemeente zijn en blijven, niet alleen
in woord maar ook in daad, dan hebben we een verantwoordelijkheid te nemen. Geloof is, naar mijn
persoonlijke mening, niet vrijblijvend. Met respect: dat doet ieder op zijn of haar manier en weet ook WE
HEBBEN JE NODIG, we hebben elkaar nodig. Ik ervaar nu zelf: je komt in een mooie ploeg mensen
terecht, waarin ieder haar/zijn deel doet en dan is het ECHT te doen en te overzien. Je kunt informatie
inwinnen bij ds. Sytze Ypma en Piety Sieperda-Breidenbach.
We bespraken ook de organisatie van de startzondag op 2 oktober 2022 en andere erediensten en bij het
lezen van mijn verslag is wellicht de startzondag al geweest, voorbereid door een enthousiaste werkgroep.
Als laatste punt wil ik vermelden dat onder bezielende leiding van Sep Twerda is ook het preekrooster tot
en met augustus 2023 alweer ingevuld.

Dit is zo`n beetje in grote lijnen de essentie van de activiteiten door de Kerkenraad en intussen zijn
allerlei ouderlingen, contactpersonen, vrijwilligers, predikanten, ouderen-pastoraat en meer elke dag
actief in onze mooie PKN gemeente Franeker. Sinds 24 mei 2022 mag ik waarnemen als jullie voorzitter,
maar wat een actieve en positieve mensen die deze gemeente doen leven en zonder onvertogen woord.
We gaan verder op weg, naar de kerk van de toekomst!
Hartelijke groet,
Wessel Veenstra,
interim-voorzitter PKN Franeker

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter:
Secretaris
Penningmeester:

D. Tolsma
J. de Vries-Fokkema
secretaris.krm.pgf@outlook.com
S. Douma

INCASSOKALENDER
FONDS:

INCASSODATUM:

Actie Kerkbalans
Zending

27 oktober
27 oktober

COLLECTEN EN GIFTEN

Voor alle ontvangen giften via kerk en bank heel hartelijk dank!
Collectebonnenverkoop: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36 (tijdens kantooruren tussen 09.00 uur en
12.00 uur). Er zijn drie soorten bonnen (€ 0,50; € 1,00; € 2,00 per bon); op een kaart zitten 20 bonnen.
Betaling bij voorkeur per bank NL37 RABO 0320 4020 29 o.v.v. het aantal bonnen.
DIACONIE

Interim voorzitter:
Secretaris:

W. Koopmans
D. de Boer-Boutsma

Zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Daarom collecteren we voor betere
leefomstandigheden voor boeren in Indonesië.
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De
Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk
zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Het project is zo succesvol dat
dit wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.
De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd
kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere
opbrengsten tijdens de oogst.
Met de opbrengst van deze collecte helpt Kerk in Actie Javaanse boeren een beter inkomen te verwerven.
Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie o.v.v. Indonesië.
Meer informatie kunt u vinden op www.kerkinactie.nl/landbouwindonesie

Eerste en tweede collecte op zondag
Diakenen merken regelmatig tijdens het collecteren dat er onduidelijkheid is over de bestemming van de
eerste en tweede collecte. De eerste is altijd bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Ook als
de diaconie een specifiek doel heeft gekozen geldt dat de tweede collecte voor dit doel bestemd is.
Tijdens bijzondere diensten (Avondmaal, oecumenische dienst, KSG-dienst) is er één collecte voor een
specifiek doel.
Belangrijk verzoek: als u geld per bank overmaakt aan de diaconie voor een specifiek doel dan wel dit
erbij vermelden, anders weet de penningmeester niet waarvoor het bedoeld is.
Djoke de Boer

OOGSTDIENST 2022
Na 2 jaar geen oogstdienst hebben kunnen vieren vanwege corona, willen we zondag 6 november dit weer
met z’n allen gaan vieren. In dankbaarheid willen we met onze zieken, ouderen en gemeenteleden die het
laatste halfjaar een dierbare verloren hebben, de oogst delen. Dit doen we in de vorm van een fruitbakje.
Zoals bekend brengen we de bakjes zondag na de kerkdienst op de aangegeven adressen.
Velen rekenen altijd weer op uw komst en bij sommigen staat de koffie al klaar.
Zaterdag 5 november kunt u, tussen 10 en 12 uur, het fruit naar de kerk brengen. Graag via de achter
ingang van de Martinikerk. Eventuele giften voor de aankoop van fruit zijn uiteraard ook van harte
welkom.
’s Middags worden de bakjes door een 10-tal vrijwilligers klaar gemaakt.
In de namiddag neemt de diaconie de bezorging in Saxenoord, Saxenstate, Froonackerflat, Westerpoort
en Botniahuis op zich.
De resterende bakjes staan zondagmorgen keurig uitgestald, voorzien van een naam en adres sticker, op
lange tafels achter in de kerk. Dit geeft altijd weer een feestelijk gezicht.
De bedoeling is dat u na de kerkdienst de resterende bakjes meeneemt naar het aangegeven adres.
Een kleine moeite waar u veelal veel dankbaarheid voor terug krijgt.
We hopen weer veel fruit ( of giften ) te mogen ontvangen.
Zo laten we zien dat we samen gemeente zijn!
Mocht u zich echter als “oudere” ( 80 + ) nog zo jong voelen en liever nog geen fruitbakje wilt
ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de ziekendienst.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij;
Lotty de Beer
Aukje van Nimwegen
Nellie Ferwerda
Tine Palma

Avondmaalsbekertje
Er zijn gemeenteleden die niet meer in de kerk kunnen komen om het Avondmaal te vieren. De diaconie heeft
Avondmaalsbekertjes beschikbaar om thuis het Avondmaal te vieren. Als u belangstelling heeft voor een
Avondmaalsbekertje brengen wij dat bij u thuis. U kunt contact opnemen met het kerkelijk bureau.
0517-393200 (ma tm vr 08.00 – 12.00) of kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl
Namens de diaconie,
Willem Koopmans

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 of kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl
Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan even door aan het kerkelijk
bureau: 0517 393200 (ma tm vr tussen 08.00 en 12.00 uur) 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

Sint Maarten viering op 11 november in de Martinikerk
Vorig jaar was de viering van het feest van Sint Maarten in de Martinikerk de eerste activiteit van het
jubileumjaar “Martinikerk600”. Met datzelfde feest voor kinderen sluiten we ook de feestelijkheden af.
Vrijdag 11 november a.s. zijn de kinderen weer welkom in de kerk, opnieuw met muziek, een verhaal en
tenslotte een rondgang door de stad met de Sternse Slotlanders. En natuurlijk…..een snoepzak!
Meer nieuws volgt in De Binding van november.
Pieter Oosterhof

ZWO

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

Collecte ZWO dienst zondag 23 oktober:
Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te
zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen
wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor
elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht
en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in
Moldavië. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Moldavië.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Fryslân foar Rwanda leverde 258.284 euro op
Sinds december 2018 voerde Friesland actie voor Rwanda. Tot en met april 2022 brachten 76
gemeenten samen € 258.284 bij elkaar voor het werk van Kerk in Actie in Rwanda. Wat een
fantastische opbrengst! Omrop Fryslan besteedde 1 mei 2022 aandacht aan het einde van deze
drie jaar lange verbondenheid.
In het nieuwe kerkelijk seizoen 2022/2023 zal Fryslân foar Moldavië van start gaan.
Vanuit ring Franeker doen wij hier de komende jaren aan mee.
In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun
ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in
alcohol.
Moldavië iets groter dan België met 3,6 miljoen inwoners (dalend!), 1/3 beroepsbevolking werkt
in het buitenland. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben.
Projecten die wij van kerk in actie steunen in Moldavië zijn:
-

Bethania - opvang voor kinderen en ouderen
Moldovian Chrstian Aid (MCA) – kerken ondersteunen bij diaconale initiatieven, jongeren
trainen om ouderen te helpen
Homecare – verlenen van thuiszorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en kennis delen
Youth for Christ – Opvang en ondersteuning van kinderen en jongeren om hen te laten
weten dat ze geliefd zijn en betrokkenheid over en weer te vergroten.
Extra ondersteuning vanwege vluchtelingen uit Oekraïne

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en
ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar
hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in
Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale
initiatieven.

Kinderen en jongeren worden getraind om
eenzame en zieke ouderen te helpen.
Andersom bieden ouderen de jongeren, die
opgroeien zonder ouders, een plek waar ze
met hun verhaal terecht kunnen.
Geef ouderen en jongeren in Moldavië via
Kerk in Actie de zorg en aandacht die
niemand anders hen kan geven.
Meer
informatie
op
www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie

OUD PAPIER

In het weekend van 7 & 8 oktober en in het weekend van 4 & 5 november 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 juli: € 271,77

afb. N.B.G.

VANDAAG LEZEN WIJ…
LEESROOSTER

do 6 okt
vr 7 okt
za 8 okt
zo 9 okt
ma 10 okt
di 11 okt
wo 12 okt
do 13 okt
vr 14 okt
za 15 okt
zo 16 okt
ma 17 okt
di 18 okt
wo 19 okt
do 20 okt
vr 21 okt
za 22 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
1 Koningen 22:29-40
1 Koningen 22:41-54
Psalm 113
2 Koningen 1:1-18
2 Koningen 2:1-14
2 Koningen 2:15-25
2 Koningen 3:1-19
2 Koningen 3:20-27
2 Koningen 4:1-7
Lucas 18:31-43
Lucas 19:1-10
Lucas 19:11-28

Rijkdom
Pruilkoning
Genadig God
‘De koning van Israël’
Ongunstige boodschap
Toevalstreffer?
Twee zonen
Lof zij de HEER
Alsof Israël zelf geen God heeft!
Een dubbel deel
De nieuwe profeet
Een goedgekozen bondgenoot
Mensenoffer
Wonder achter gesloten deuren
Kom dat zien!
Groot in het koninkrijk van God
Gebruik wat je hebt

zo 23 okt
ma 24 okt
di 25 okt
wo 26 okt
do 27 okt
vr 28 okt
za 29 okt
zo 30 okt
ma 31 okt
DI 1 NOV

wo 2 nov
do 3 nov
vr 4 nov
za 5 nov
zo 6 nov
ma 7 nov
di 8 nov

2 Koningen 4:8-24
2 Koningen 4:25-37
2 Koningen 4:38-44
Lucas 19:29-40
Lucas 19:41-48
Lucas 20:1-8
Lucas 20:9-19
2 Koningen 5:1-19a
2 Koningen 5:19b-27
Psalm 84
2 Koningen 6:1-7
2 Koningen 6:8-23
2 Koningen 6:24–7:2
2 Koningen 7:3-20
2 Koningen 8:1-6
2 Koningen 8:7-15
2 Koningen 8:16-29

Gastvrijheid beloond
Geen valse hoop
Goed te eten
Onvermijdelijke eer
Emoties
Geen antwoord
Toch een antwoord
Gehoorzaamheid loont
Hebzucht loont niet
Allerheiligen - Wonen in Gods huis
Drijfijzer
Wij zijn met meer
Zondebok
De hemelsluizen gaan open
Met terugwerkende kracht
Zelfvervullende profetie?
Familiebanden

ALLERLEI

Even voorstellen
In een feestelijke eredienst ben ik op zondag 18 september jl. als interim-predikant verbonden aan de
Protestantse Gemeente Franeker. Dat was een mooi gebeuren, waarvan ik me tegelijk goed kan
voorstellen dat het de nodige vragen oproept: wie is die man, en wat komt ‘ie doen?
Wie ben ik… In het kort: geboren in Heerenveen, ben ik na een studie theologie in Kampen
gemeentepredikant geworden in Valkenburg en vervolgens zendingspredikant in Zambia. Nu werk ik aan
de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen, waar ik betrokken ben bij de opleiding en
nascholing van predikanten. Ik ben getrouwd met Deborah, we hebben twee kinderen en wonen in Haren.
Naast het werk aan de PThU ben ik actief als interim-predikant. Er zijn een paar belangrijke verschillen
tussen uw eigen predikant en een interim-predikant. Zo is uw eigen predikant door u als gemeente
beroepen en voor onbepaalde tijd aan de gemeente verbonden. Een interim-predikant daarentegen wordt
door de kerkenraad voor een bepaalde tijd aangesteld (in mijn geval is dat een jaar) en ook met een
bepaalde opdracht.
Die opdracht richt zich hoofdzakelijk op het ondersteunen van de kerkenraad. Die staat in de komende
maanden voor een aantal ingrijpende beslissingen met betrekking tot de toekomst van de gemeente (denk
aan het vervullen van de ontstane predikantsvacature en het nieuwe beleidsplan), en daarbij mag ik de
kerkenraad terzijde staan.
Ik zal dus niet actief zijn in het reguliere kerkenwerk. Wel hoop ik in de komende maanden een aantal
keren te mogen voorgaan in de eredienst. Dat is dan meteen een goede gelegenheid om elkaar wat beter te
leren kennen.
Ik hoop op een heel goede tijd in uw midden. Het begin, in de eredienst van 18 september, was in ieder
geval goed en smaakte naar veel meer! Ik heb er zin in!
Een vriendelijke groet,
Henk van den Bosch

Startzondag zorgt voor feestelijke verbinding!
Op 2 oktober jl. de `Start-zondag` voor het nieuwe seizoen.
En wat had de werkgroep en alle andere betrokken vrijwilligers deze feestelijk zondag prachtig
voorbereid.
We startten met een ontbijt voor 80 deelnemers in de zijbeuk van de Martinikerk.
Kijk maar mee op bijgevoegde foto die koster Arjen de Boer van bovenaf maakte;
Allerlei soorten brood, boter, beleg (ook vlokken, vruchtenhagel), koffie/thee/melk en als verrassing een
heerlijk gekookt eitje. Djoke de Boer was al om 5 uur van bed gegaan om zo`n 80 eitjes te koken.
Uw voorzitter stelde de domme vraag: `waarom zo vroeg`, waarop het antwoord was `Je zal nog wel
nooit meer als 2 of 3 eitjes hebben gekookt` en dat klopt! Nu dus 80 en dat doe je niet in enkele minuten.
Geweldig! Wat een mooie sfeer, wat een mooie start van de dag. Na afloop rondlopen in de kerk, met
elkaar praten, verbinding maken, tentoonstelling bekijken, samen opruimen.
Een mooie eredienst volgde, geleid door onze ds. Sytze Ypma en onze interim ds. Henk van den Bosch
die voor het eerst in zijn huidige functie preekte in onze Martini.
Daarna kondigde ds. Ypma de pub-quiz aan, geleid door Rob Taekema (El Pastel) en de wandeltocht
langs kerken in Franeker door Josse Pietersma. Beide activiteiten waren een geweldig succes.
Met Josse langs de doopsgezinde kerk achter de Voorstraat, de Bethel en werden we door Jan Haitsma
van de RK Parochie verwelkomd in de Franciscuskerk om daarna naar `de Mouterij`, het oude
schuilkerkje te gaan waar we gastvrij werden ontvangen door voorzitter Peter Wever. Het bleek dat heel
wat mensen nog nooit in `de Mouterij` waren geweest. We leerden toch nog veel van de kerken in
Franeker en eindigden in onze `eigen` Martinikerk.
Terug in de kerk werden we onthaald op de prachtige gitaarmuziek en zang van Rob Taekema. `We shall
overcome`, `The Rivers of Babylon`, `Halleluja` en meer en meezingende, klappende en swingende pubquiz deelnemers. Naar aanleiding van elk nummer was er een vraag. Uit welk Bijbelverhaal, welke
componist etc. Werkelijk origineel en blij makend.
Toen kwam Sieds (van Saskia) aan het woord in koks-uitrusting. Er was lekkere soep en broodjes en dus
weer aan tafel met de uitslag van de quiz, gehonoreerd met een `poedelprijs` en een `eerste prijs` en een
woord van dank aan Josse en Rob voor hun geweldige bijdragen.
Afsluitend was er een ronduit indrukwekkende en prachtige (mag je dat zo zeggen?) Vesper geleid door
Ilse Douma en Piety Sieperda-Breidenbach. Thema `LICHT`! Gebed `Geef ons licht` , prachtig
intermezzo op de piano door onze eigen Jochem Schuurman, maar ook stilte. Een Taizé sfeer.
Afsluiting van een mooie `Startzondag` en het begin van een nieuw seizoen waarin we door verbinding en
in verbinding met elkaar, met het `LICHT` van HEM een fijn seizoen in onze PKN Gemeente Franeker
tegemoet gaan!
Bedankt van ds.Ypma aan de organiserende werkgroep, de kosters, Jochem Schuurman, alle vrijwilligers,
Rob en Josse en ieder die hij niet noemde: BEDANKT!

Berichten van de redactie
U ontvangt iedere maand het kerkblad. De Binding verschijnt 12 keer per jaar. Iedere Binding staat vol
met verhalen en informatie over en uit onze gemeente. Gelukkig ontvangt de redactie genoeg copy. En
daar zijn we als redactie erg blij mee. Zoals u weet bestaat de redactie uit 4 mensen: Jan Smit, Sophie
Bartlema, Tineke Westra en Klaas Kooistra. Maar nu is er een probleem ontstaan. Jan Smit gaat
verhuizen en Tineke Westra stopt na 10 jaar als redactielid.
De redactie is dus op zoek naar 2 nieuwe leden. Onze werkwijze is erg overzichtelijk. Voorafgaand aan
iedere uitgave is iemand van ons team eindredacteur. Hij of zij overlegt met Yteke Waltje van het
kerkelijk bureau welke artikelen en berichten in het volgende kerkblad worden opgenomen. Vervolgens

controleren ze de spelling. Yteke maakt van alle copy een eerste opzet. Dan volgt er nog een laatste
check. Onze drukker Bram Boekema van Multicopy doet de opmaak en drukt vervolgens het kerkblad.
Daarnaast vergaderen we jaarlijks 4 tot 5 keer in huiskamerzetting.
Wie o wie komt ons team versterken?
We zijn op zoek naar 2 nieuwe redactieleden. Reacties graag via de bekende telefoonnummers en/of
mailadressen. Deze kunt u vinden in het colofon van De Binding.
Fotowedstrijd
Voorkant kerkblad:
Jaarlijks organiseren we een fotowedstrijd. De winnende foto schittert een jaarlang op de voorkant van
ons kerkblad. Helaas is dit het afgelopen jaar door omstandigheden niet doorgegaan. Gelukkig kwam de
fotoclub met het voorstel om foto’s aan te leveren. En daar hebben we het laatste halfjaar dankbaar
gebruik van gemaakt. Vanaf deze plaats nog een hartelijk dank je wel aan de fotoclub.
Maar nu dagen we u weer uit om een prachtige foto, tekening of afbeelding met betrekking tot onze
kerkelijke gemeente in te sturen naar het kerkelijk bureau.
In verband met de AVG regels vragen we u erop te letten dat er geen herkenbare mensen in beeld zijn.
Ook is het belangrijk dat de afbeelding niet te donker is.
We vragen u hartelijk om uw bijdrage voor 15 oktober te sturen naar het kerkelijk bureau:
kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl
Een jury gaat de inzendingen bekijken en zal weer met een keuze komen. Valt de keuze op uw inzending,
dan belonen we dat met een jaar lang de afbeelding te gebruiken op de voorkant van het kerkblad.
Wij zien uw bijdrage met belangstelling tegemoet.
Namens de redactie,
Klaas Kooistra

Update opbrengsten Poiesz spaarkaarten voor vluchtelingen
De donatie van volle spaarkaarten ten behoeve van vluchtelingen heeft
ook in de zomermaanden niet stilgestaan. In de maanden mei t/m
augustus zijn er weer 120 volle spaarkaarten met elk een waarde van €
2,50 ingeleverd. Dit betekent weer een mooi bedrag van € 300,Wat ons betreft blijven wij doorgaan met inzamelen zolang de Poiesz
spaarzegels heeft. Daarom kunt u de volle spaarkaarten blijven inleveren
in de daarvoor bestemde brievenbussen in de Martinikerk en het kerkelijk
bureau.

Namens de ZWO commissie,
Thom Dotinga
OPBRENGST AGRARISCHE DAGEN KOFFIEVERKOOP MARTINIKERK

Op zaterdag 24 september jl. kon (na 2 coronajaren) tijdens de Agrarische Dagen weer koffie en thee met
cake of koek worden verkocht in de Martinikerk. Dit alles ten bate van onze Martinikerk.
De netto-opbrengst bedroeg dit jaar € 379,00.

Een ieder die heeft meegeholpen op die zaterdag en/of cakes of koeken heeft gebracht wordt heel hartelijk
bedankt voor zijn of haar medewerking.
Namens de organisatie,
Machteld Wijnalda-Terpstra

Chr. Mannenkoor “Laus Deo” regio Franeker
Nu de zomervakanties weer achter de rug zijn, is het mannenkoor Laus Deo sinds enkele weken weer vol
enthousiasme begonnen met de koorrepetities en worden de liederen voor de komende optredens
gezongen en nieuwe liederen ingestudeerd.
Het koor is in 1964 opgericht als het “Sexbierumer Chr. Mannenkoor” en bestaat dus al bijna 60 jaar.
Als leden en dirigent genieten we iedere repetitieavond weer van ons zingen maar ook van de
gezelligheid tijdens deze avonden.
Misschien hou je ook van zingen en zou je altijd al graag in een mannenkoor mee willen zingen maar is
het er nooit van gekomen of dat je misschien opnieuw graag mee wilt doen. Kom dan geheel vrijblijvend
gerust een maand of zo bij ons om mee te zingen en/of te luisteren en te ervaren hoe het voelt en hoe je
dit zal ervaren.
We zingen iedere dinsdagavond in de grote zaal van de “Voorhof” aan de Voorstraat in Franeker.
Het koor staat onder leiding van onze dirigent Doede Terluin.
We beginnen om 19.30 uur en zingen tot 21.30 uur met daartussen een pauze met koffie en/of thee.
Je bent van harte welkom !
Repetitieavonden: dinsdag 11,18,25 oktober en dinsdag 1 november.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
secretaris W. v.d. Heide

Doppen sparen
Opbrengst 2022 tot nu toe: € 5.223
Wist u dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor ons. Per kilo ontvangt KNGF
Geleidehonden een vergoeding. Dus gooi de dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg,

maar lever ze in bij één van de depots. U steunt niet alleen de opleiding van onze
geleidehonden, maar spaart ook nog eens het milieu. Inmiddels hebben alle doppen samen al
tienduizenden euro’s opgeleverd.
De doppen verzamelactie is wel bekend bij u als PGF lid, maar we willen het toch weer even
onder uw aandacht brengen.
U kunt uw gespaarde doppen onder andere inleveren bij:
M. Postma
A. Hovinga
Kerkelijk bureau, Zilverstraat 36, ma tm vr van 09.00-11.30 uur.
Alvast onze dank voor uw medewerking.
M. Postma en A. Hovinga

Bericht van Interkerkelijke Evangelisatie Commissie
Geschiedenis
Deze Commissie werd vlak na de 2e Wereldoorlog opgericht. Aan de hand van notulen
weten we dat enkele mensen uit de Gereformeerde Kerk, de Christelijke Gereformeerde
Kerk, de Nederlandse Hervormde Kerk, de Vrije Evangelische Gemeente en het Leger des
Heils uit Franeker de koppen bij elkaar staken om van onderop enige samenwerking op
gang te brengen. Men wilde enkele gezamenlijke avonddiensten per jaar houden. Dat
was voor die tijd heel wat. Ze moesten laagdrempelig zijn en een uitnodigend karakter
hebben. In het bijzonder ook voor rand- en buitenkerkelijken. Belangrijk was een
gezamenlijk uitgangspunt. Leidraad werd : de Bijbel is het Woord van God en Jezus is de
opgestane Heer en Verlosser. En verder zouden alle deelnemende kerken in de
commissie vertegenwoordigd zijn, rekening houdend met de grootte van de verschillende
kerken.
En nu
Aanvankelijk bracht de commissie elk jaar verslag uit aan de kerkeraden. De laatste jaren
is die band helaas verslapt. Maar onze doelstelling en leidraad zijn gelijk gebleven, en dat
ook ten dienste van de kerken.
Twee keer per jaar is er een Welkomstdienst in de Martini. (Dat is dus geen PKN-dienst,
wat sommigen denken, maar oecumene van onderop).
We zijn dankbaar voor de openstelling van de kerk en de medewerking van de kosters. In
december organiseren we de Volkskerstzang. In de diensten is er altijd extra muzikale
medewerking : naast orgel ook een gospelgroep, band of korps. We houden van mooie
liederen en gebruiken dan Liedboek, Evangelische Liedbundel, Joh. de Heer en
Opwekking. Gelukkig weten veel mensen deze diensten te waarderen. De voorgangers

komen uit verschillende aangesloten kerken.
Door opheffing van het korps moest het Leger des Heils terug treden, evenals later de
Vrije Evangelische Gemeente. Maar mensen uit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
traden gelukkig toe. Prachtig eigenlijk : samenwerking, waar het van bovenaf moeilijker
is.
De commissie bestaat nu uit zes mensen :
Otto Jelsma en Marja Jenema vertegenwoordigen de Voorhof, Tony van der Schaar was
van de VEG maar nu Martini, en Nynke Alie Miedema, Arjo Osinga en Henk van Egmond
behoren tot de PKN.
Henk van Egmond

AGENDA

vrijdag 7 & 8 oktober
oud papier
zondag 9 oktober
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: evangelist D. Wolbers, Franeker
dinsdag 11 oktober
koffiemorgen Sjaerdemastate 10.00 uur
Repetitie Laus Deo, 19.30 uur in De Voorhof
vrijdag 14 oktober
weeksluiting Theresia, 19.00 uur door ds. Roger Wind
zondag 16 oktober
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. J. Wielenga, Dronryp
dinsdag 18 oktober
vrouwengroep “De Schakel”, 9.45 uur in De Rank
Repetitie Laus Deo, 19.30 uur in De Voorhof
donderdag 20 oktober
PCOB, 14.30 uur in De Rank
vrijdag 21 oktober
Saxenoord 16.00 uur Heilig Avondmaal o.l.v. ds. Wind
zondag 23 oktober
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. Kl. van Marrum, Winsum/Spannum
dinsdag 25 oktober
Repetitie Laus Deo, 19.30 uur in De Voorhof
vrijdag 28 oktober
viering Heilig Avondmaal, Froonackerflat, 10.00 uur door ds. Roger Wind
weeksluiting Roordastate, 19.00 uur door Piety Sieperda

zondag 30 oktober
Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: maj. F. van der Werf, Leeuwarden
maandag 31 oktober
Chr. Vrouwengroep Samen Sterk, 19.45 uur in De Rank
dinsdag 1 november
Repetitie Laus Deo, 19.30 uur in De Voorhof
Bowlen Chr. Vrouwengroep Samen Sterk
donderdag 3 november
koffiemorgen Saxenoord, inloop vanaf 10.15 uur, aanvang 10.30 uur
vrijdag & zaterdag 4 & 5 november
oud papier
woensdag 30 november
Bowlen Chr. Vrouwengroep Samen Sterk

Jeugdouderlingen:

Nynke-Aly Miedema-Kamstra
Marije Miedema-Epema

Beste gemeenteleden,
De zomerperiode is weer voorbij, de activiteiten starten weer.
Ook de jeugdraad is weer gestart en heeft allemaal leuke ideeën en activiteiten in gedachten voor de
jeugd.
Maar…. het wordt wel lastig om dit allemaal zelf te organiseren en uit te voeren.
Daarom willen we hierbij een oproep doen:
Wij zoeken vrijwilligers die willen meehelpen met het organiseren en uitvoeren van de volgende
activiteiten:
- kindernevendienst

- kliederkerk
- challenges
- sirkelslag kids 8-12 jaar of sirkelslag young van 12 tot 16 jaar
Ben(t) u/jij enthousiast bij (één van) deze activiteiten? Neem dan contact op met:
Nynke Aly Miedema-Kamstra

