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Licht tegen donker 
 

Licht dat wil ingaan 

tegen donkere nachten 

tegen duistere nachten. 

De morgen breekt aan. 

 

Toen de zon aan de slag kon 

ging het donker verdwijnen 

mocht de aarde verschijnen. 

Dat begon met de zon. 

 

Kijk dan en zie maar 

maak het licht levend 

wordt zelf lichtgevend 

voor jezelf en elkaar. 

 

Karel Eykman 

 

Gedicht aangeleverd door Afke Huistra 

 

 

De kopij voor de volgende nummers 

inleveren uiterlijk donderdag 2 februari  (nr. 2) 

en donderdag 2 maart  (nr. 3) 

 

 

Voedselbank 

 

Heeft u voedings-  en/of verzorgingsartikelen die u zelf niet gebruikt dan kunt u dit doneren voor de 

Voedselbank. 

 

Er staat een krat bij het kerkelijk bureau in de gang, Zilverstraat 36. ’s Morgens tussen 08.00 en 12.00 uur 

geopend. 

 

 

MEDITATIE DOOR: DS. SYTZE YPMA 
 

 

Dankbaar zijn, en goed  

 

Vroeger hoorde je mensen nog wel eens goede voornemens uitwisselen. Ik weet niet hoe het u vergaat, 

maar ik hoor ze niet meer en heb ze ook niet meer. Op twee na, maar daar heb ik dan ook de handen aan 

vol. Dankbaar en goed zijn. Dat dat niet vanzelf spreekt, leert het afgelopen jaar en zag ik vertolkt in de 

bespiegelingen op de oudejaarsavond. Ik weet niet of u het gezien hebt. De Oudejaarsconference van 

Claudia de Breij, in haar gele regenjas, als kapitein op het vastgelopen schip dat de Nederland heet. Wat 

een verademing deze anderhalf uur cabaret. Geen gevloek en getier, geen ego of lach om eigen gevatte 

grappen, maar een ondertoon van ernst en urgentie. We leven in een tijd van oorlog, van miljoenen 

vluchtelingen, 10.000 doden. Dan past geen tevredenheid of roes. Miljoenen Oekraïners vluchtten, maar 



ook duizenden Russen. Een van deze laatsten kwam aan het eind van de voorstelling op, de Russische 

Olga Smirnova, prima ballerina van het Moskouse Bolsjoj Ballet.  

Er klinkt muziek, het Zwanenmeer van de Russische componist Tsjaikovski, Olga Smirnova danst en de 

kapitein zingt: ‘Een danseres verlaat haar land, een land waar ik niet dansen kan, een land waar zij niet 

dansen wil..., er is zo weinig verschil. Beide bang voor onze ondergang, zien we wij dezelfde 

zonsondergang. Soldaten marcheren, zij danst. Oorlog gaat voorbij, schoonheid duurt het langst.’ Er 

klinkt hoop in deze dans en tekst, en tegelijk is het, dat voel je aan alles, koorddansen, op de dunne draad 

van leven en toekomst.  

 

Hoe kun je dankbaar zijn in een wereld die koord danst? Hoe kun je dankbaar zijn als je je zorgen maakt 

over de wereld, of zelf allerlei zorgen kent? Is er een dankbaarheid mogelijk die niet afhangt van de 

omstandigheden? Paulus wijst ons daarvoor de weg. Hij zegt: “Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, 

dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, 

verlangt.” (1 Tessalonicenzen 5: 16-18). God verlangt van ons dat we dankbaar zijn, en dat niet even, 

maar onder alle omstandigheden. Dankbaar zijn in het nieuwe jaar, in alles wat ons overkomt, dat klinkt 

absurd, maar is wijs en het is te doen. De sleutel daartoe is een leven uit de geest. Het geloof of christen 

zijn betekent, dat we ons bewust zijn van ons geestelijke leven. Dat klinkt abstract, maar is heel praktisch. 

Mijn gedrag laat ik niet dicteren door anderen, maar door God en door woorden van Jezus, of door 

mensen als Paulus en Petrus die uit Zijn geest spreken. In de brieven van Paulus en in de Psalmen vind je 

teksten die je bij de dankbaarheid brengen. ‘Weest altijd dankbaar, blij en biddend.’ Danken komt op 

vanuit het besef, dat je het leven te danken hebt aan anderen en aan de Andere met een hoofdletter. Dat er 

zoiets groots als leven bestaat en dat wij in alles in een atmosfeer van dankbaar-zijn mogen leven, dat is 

een wonder. ‘Als jij je eigen bestaan overpeinst, als je dieper nadenkt over het fundament van jouw leven, 

dan kun je niet anders dan danken,’ schrijft Anselm Grün. Dankbaarheid kan als uit een bron uit je 

binnenste stromen. Ze kan je overkomen. Je kunt ook vervuld raken van dankbaarheid. Gewoon omdat 

iemand je groet ook, of aardig of opmerkzaam is. Het zit hem vaak in kleine dingen. Als je dankbaar leeft, 

is je aandacht gericht op wat je hebt gekregen, en is je focus op gulheid en overvloed, in plaats van op 

afgunst en angst. Dankbaarheid doet je overvloed ervaren, als je ondankbaar bent, leef je zomaar in 

onvrede. Wonderlijk genoeg is er niet eerst overvloed nodig om daarna dankbaar te zijn, maar gebeurt er 

in Gods Licht het omgekeerde: je openstellen voor dankbaarheid roept een diep gevoel van overvloed op. 

En van overvloed gaan we uitdelen. Laten we dankbaarheid beoefenen en zo het nieuwe jaar begroeten, 

en elkaar ontmoeten. 

 

Een goed en dankbaar nieuw jaar toegewenst. 

 

 

KERKDIENSTEN 
 

Zondag 15 januari 

 10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind 

  

Zondag 22 januari 

 10.00 uur Martinikerk: oecumenische dienst 

                        pastor D. Gies en ds. S. Ypma  

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: mw. A.M. Dijkstra-van der Woude, Itens 

  

  

Zondag 29 januari 

 10.00 uur Martinikerk: ds. H. van den Bosch, Haren  

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. Speelman, Folsgeare 

 

Zondag 5 februari 

 10.00 uur Martinikerk: viering Heilig Avondmaal 

                   ds. S. Ypma  



     

 

Zondag 12 februari 

 10.00 uur Martinikerk: ds. R.P. Wind 

  

  

BIJ DE DIENSTEN 
 

Zondag 15 januari  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Roger Wind 

Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra 

Diaken: Willem Koopmans, Djoke de Boer 

Lector: Sophie Bartlema 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk  

2e Rondgangscollecte: diaconie, zie uitgelicht elders in deze Binding 

Kindernevendienst/Oppas: Nynke Roelofsen, Sophie Bartlema 

Koster: Appie Reitsma 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Jan Roorda en Jan Eising 

Klokluider: Onno de Vegt 

Koffieschenken: Jan Havenga, Aukje van Nimwegen, Willem Koopmans 

Koffiedrinken na de dienst 

 
 
Op deze tweede zondag na Epifanie lezen we traditiegetrouw het verhaal van de bruiloft in Kana uit het 
Johannesevangelie. Dat doen we vanmorgen niet. We lezen wel uit Johannes, maar uit het 8ste 
hoofdstuk een gedeelte uit een lang gesprek dat Jezus in de tempel heeft met de farizeeën. over 
Abraham. En dat gesprek loopt aardig uit de hand.  
Ook Paulus verwijst regelmatig naar Abraham. We lezen Rom.4, 1-12 over de rechtvaardiging van de 
mens, niet door werken, maar door geloof alleen. En misschien komt zondag 7 van de Heidelbergse 
Catechismus, over het ware geloof, ook nog wel even ter sprake. 
Maar weest u niet bang: het wordt geen al te zware kost. We zingen onder andere Ps. 96 en het lied van 
Abraham: 803.  
We hopen op een feestelijke dienst met elkaar. 

 
ds. R.P.Wind 

 

Zondag 22 januari  

Martinikerk 10.00 uur:  

Oecumenische viering in het kader van de week van gebed en eenheid 
Voorganger: pastor D. Gies en ds. S. Ypma 

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda  

Diaken: Annet Walinga, Hiele Walinga  

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte: gezamenlijk doel, wordt nader bekend gemaakt 

Kindernevendienst/Oppas: Keimpe Pols, Frouwkje Bartlema 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Arjo Osinga 

Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema 

Klokluider: Klaas Kooistra 

Koffieschenken: Matty Tasma, Sjoerd en Griet Damstra 

Koffiedrinken na de dienst 

 



De aarde is een, de Heer onze God evenzo. Dat is de basis van ons leven en daarbinnen is ontzettend veel 

verdeeldheid. De Week van gebed is een week van biddend besef dat we allemaal in wezen een zijn. De 

Bijbeltekst die centraal staat tijdens de Week van gebed voor Eenheid 2023 komt uit Jesaja 1 vers 17: 

‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij.’ Naast 

dit vers lezen we Psalm 139 en Mattheus 4: 12—22. Van harte welkom in een viering waarin gebed 

eenheid schenkt.  

 

ds. Sytze Ypma  

 

Zondag 29 januari  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Henk van den Bosch, Haren 

Ouderling van Dienst: Hieke Joustra 

Diaken: Carla van der Kooi, Jellie Banga 

Lector: Margje Bijlsma 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: ZWO 

Kindernevendienst/Oppas: Marije Miedema, Bettie Vlieger  

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Tjalling de Jong 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Roorda 

Klokluider: Hayo Bartlema 

Koffieschenken: Frits en Anneke van der Veen, Trijntje Stellingwerf 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Zondag 5 februari  

Martinikerk 10.00 uur:  

Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger:  ds. Sytze Ypma  

Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer 

Diaken: Djoke de Boer, Willem Koopmans, Annet Walinga, Hiele Walinga, Bettie Vlieger 

Lector: Hanneke Roelofsen 

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte: diaconie, Stichting Leff, zie uitgelicht elders in deze Binding 

Kindernevendienst/Oppas: Ilse Douma, Nynke-Aly Miedema 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra 

Geluid en camera: Harmen Westra en Sybe Swart 

Klokluider: Derk Boddeüs 

Koffieschenken: Jaap en Annie Osinga, Lies Benders 

Koffiedrinken na de dienst 

 

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

 

 

 

 

WIJK NOORD 
 
Onder Wijk Noord vallen: 
Kaatsersbuurt    ouderling mw. H.G. Joustra 
 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.youtube.com/


Keningspark, Kening State  ouderling H. Dijkstra-van der Zee 
Het War      
 
Sexb. Vaartplan    ouderling S. Broersma  
 
 
Witzens 1 en 2   ouderling G.D. de Raaf 
                        
Hamburgerrak    pastoraal bezoeker J. Speelman 
 
Professorenbuurt    ouderling S. Broersma 

pastoraal bezoeker H.  Oosterhof-Bekker  
    
Schalsumerplan    vacant 
 
Saxenoord en    pastor I. Douma-Schaap 
Saxenstate    ouderling H. Visser 
     pastoraal bezoeker J. Huisman 
      
Froonacker    ouderling A. Douma-Miedema  
 
WIJK ZUID 
 
predikant: ds. S. Ypma 
 
Onder Wijk Zuid vallen: 
Binnenstad    ouderling Tj. Fokkema  
Vliet / Tuinen  / Dorpen  pastoraal bezoeker H.E. Bron 
 
Catsbuurt / Frisia   ouderling R.H. Bremmer 
 
Parkbuurt    ouderling: P. Sieperda-Breidenbach 
Noorderbleek   
Oostwoudbuurt   
  
Bangabuurt en   pastoraal bezoeker H. Bartlema   
Roordastate      
 
Watertorenbuurt   vacant    
  
Plan Zuid en    vacant (tijdelijk ds. S. Ypma) 
Over de Brug   
   
Theresia    pastoraal bezoeker mw. S. Oosting 
         
Tzum     pastoraal bezoeker L. Benders-van der Wal 
 
Botniahuis    pastoraal bezoeker L.G. Visser-Attema 
 
 

 



Vanuit de Frisia pastorie 

 

Voor ons huis ruikt het naar dennenbos. Hoe dat komt? Er ligt een enorme berg kerstbomen die de 

kinderen uit de wijk dagenlang driftig verzamelden. Wat hen drijft? Ze krijgen van de gemeente per 

kerstboom een kleine vergoeding.  

Onze kerstboom ligt er ook bij, een heel grote en heel dure. Maar de kerstkaarten die we dit jaar 

ontvingen die laten we nog even hangen. Ik wil iedereen die er een stuurde van harte daarvoor bedanken!  

 

De eerste week van het nieuwe jaar probeerde ik wat rustig aan te doen na alle december drukte. Dat was 

lastig, want er zijn veel mensen die ik graag wil bezoeken. Bovendien lag er nog een artikel dat ik af 

wilde maken, voor het spirituele blad Speling. Ik vind het inspirerend om mij naast het pastorale werk 

ook theologisch te blijven bezinnen op actuele onderwerpen en vragen, mede daarom schrijf ik graag. In 

dit geval ging het over psychische kwetsbaarheid in deze tijd, en hoe de Godservaring daarbij tot steun 

kan zijn. 

 

2023. Op zondag 8 januari vroeg Twan Huis in Buitenhof aan twee van de gasten welk woord ze aan 

2023 wilden geven. De een zei ‘ruimte creëren’ en de ander ‘strijdbaarheid op een positieve manier’. Ik 

houd niet zo van dit soort keuze spelletjes, maar als ik toch een woord zou moeten kiezen, dan schiet mij 

het volgende woord te binnen: Verantwoordelijkheid. Ik kom daarop door een prachtig artikel hierover 

van Jean-Jacques Suurmond in het blad Speling. Het ging over wat het met je doet, als je je volwassen 

verantwoordelijkheid vol neemt. Dan sta je namelijk opeens op stevige voeten, en draag je alles wat bij je 

hoort, eventueel ook je schuld. Vaak zijn wij mensen dit aan het vermijden, het beangstigt ons. Maar 

zodra je je volle verantwoordelijkheid neemt, word je een compleet en volwassen mens. En dan ben je 

rustig en vrij. Dit klink allemaal heel groots misschien, maar het gaat over het leven van alledag, over 

onze menselijke relaties. Ik moet denken aan Jezus die tegen de verlamde zegt: ‘Neem je bed op en 

wandel.’  

 

Nog een dingetje. De dood van Pele. De voetballer van wie ik vaag nog beelden voor me zie, op de zwart-

wit tv, toen ik met mijn vader naar het WK voetbal keek en Pele scoorde. Wat me raakte was, hoe hij in 

het diep verdeelde Brazilië een eenheid bewerkstelligde met zijn sterven. Hij roerde de volksziel, dwars 

door alle spanningen heen. Dat hij ruste in vrede.  

  

Ds. Sytze Ypma 

 

 

Wisseling contactdame wijk Leeuwarderweg 

 

In de wijk Leeuwarderweg is Maaike Meijers-Mollema jarenlang contactdame geweest. Voor deze wijk 

heeft ze nu het stokje overgedragen aan Janny Nauta-de Vries. 

Hartelijk dank Maaike en veel succes Janny! 

 

 

Ouderenpastoraat 
  

Vieringen in diverse huizen 

 
Theresia 13 januari    19.00 uur o.l.v. ds. Ypma 

Froonacker 24 februari   10.00 o.l.v. mw. P. Sieperda 

Roordastate 24 februari   19.00 o.l.v. ds. Ypma 

 

 

Ilse Douma 

 



 

Voortgangsverslag van uw interim-predikant 

 

Sinds half september ben ik in uw midden aan het werk met als opdracht de kerkenraad te adviseren over 

verbetering van de communicatie, een nieuw beleidsplan, de organisatie van de kerkenraad, en het profiel 

van de nieuw te beroepen predikant. In de vergadering van 7 december jl. heb ik mijn bevindingen met de 

kerkenraad gedeeld. 

De kerkenraad geeft leiding aan de geloofsgemeenschap. Dat is een prachtige taak, die raakt aan de kern 

van ons christen-zijn, de gelovige navolging van Christus, en aan onze motivatie om dienstbaar te zijn in 

de gemeente. Maar het is geen eenvoudige taak. De veelheid van taken en werkzaamheden waarvoor de 

kerkenraad verantwoordelijk is kan zo gemakkelijk ten koste gaan van de focus op het geloof dat ons 

handelen richting geeft. We weten dat leidinggeven aan de gemeente begint met leiding ontvangen, de 

leiding van Gods Geest. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En daarom gaat de kerkenraad daar 

beginnen: in januari gaan we met elkaar in gesprek over onze bezieling (wat is het verlangen dat ons drijft 

tot dit werk?) en over onze visie (met welke verwachtingen doen we dit werk?). De uitkomst van deze 

gesprekken vormt de eerste aanzet tot het nieuwe beleidsplan, waarover we vervolgens breder met de 

gemeente in gesprek gaan. 

Een tweede bevinding betreft de organisatie van het kerkenwerk. De huidige omvang van de kerkenraad 

komt het gesprek en de slagkracht van de raad niet ten goede. Veel kerkenraden bezinnen zich op de 

wijze waarop ze het werk in de gemeente beter kunnen organiseren. Zo heeft classispredikant ds. Wim 

Beekman in een recent advies een lans gebroken voor lichtere bestuursvormen, een kleinere kerkenraad, 

het beleggen van uitvoerend werk bij vrijwilligers die geen ambtsdrager zijn, en alternatieve invullingen 

van de zware taken van voorzitter en scriba. Langs deze lijnen gaan ook wij ons in de komende maanden 

bezinnen op onze organisatie. 

Ds. Henk van den Bosch 

 

 

 

UIT DE KERKENRAAD  
 

Interim voorzitter :   Wessel Veenstra  

    voorzitter@pkn-franeker.nl  

Scriba:     scriba@pkn-franeker.nl 

 

 

 

 

Beste zusters en broeder in Christus, 

 

Persoonlijk- en ook uit naam van de Kerkenraad wil ik u/jullie een Gezegend 2023 toewensen. We gaan 

als Protestantse Gemeente Franeker een bijzonder jaar tegemoet. 

Naar aanleiding van de analyse van ds. Henk van den Bosch en de uitkomsten daarvan, gaan we als 

Kerkenraad namens de gemeente, maar ook met u/jullie als gemeente aan de slag.  

 

Ds. Henk van den Bosch zal in deze uitgave van `de Binding` daar ook over schrijven en weet dan even, 

dat dit al is gedeeld met de Kerkenraad.  

 

Tot op heden is er nog geen voorzitter van en voor de Kerkenraad gevonden. Er vonden al wel diverse 

gesprekken plaats, tot op heden zonder resultaat. Aanvankelijk was ik van plan om de eerste drie 

maanden van 2023 naar Chiang Mai te gaan om te werken in kinderhuis Nikki`s Place.  In verband met 

gezondheidsomstandigheden, heb ik dat plan moeten annuleren. In januari 2023 onderga ik een operatie 

met een herstelperiode.  Ik heb daarom aan de Kerkenraad voorgelegd, om interim-voorzitter te blijven en 

dat mij ideaal lijkt, een kandidaat-voorzitter te vinden die samen met mij zich goed kan inwerken en ook 

zin heeft,  om met onze nieuwe plannen bezig te gaan, het bouwen aan de Protestantse Gemeente 

mailto:voorzitter@pkn-franeker.nl
mailto:scriba@pkn-franeker.nl


Franeker van de toekomst!  De kerkenraad is akkoord en wellicht zullen er hobbels op de weg verschijnen 

maar dan is deze Kerkenraad sterk genoeg om met elkaar door te gaan, we zijn immers een team, 

gedragen door de gemeente!  

 

Dat brengt me ook tot de opmerking, dat ik geniet en geïnspireerd ben door de leden van de Kerkenraad, 

maar ook door het leger van vrijwilligers/werkers in onze gemeente. Wat zijn er veel vrijwilligers, wat 

doen we als gemeente veel. Nu ik meer achter de schermen kijk ben ik daar ronduit zeer blij door verrast 

en dat motiveert enorm. Enkele kleine voorbeelden, waarover ik ook elders schrijf in `de Binding`: samen 

met andere geloofsgemeenschappen op 28 december 2023 in de Martinikerk een gratis diner voor 100 

mensen; inleveractie van duizenden kaarsen en honderden lakens voor Oekraïne; opvang van drie 

vluchtelingen gezinnen in Franeker, inmiddels met toestemming van de Kerkenraad verlengd met twee 

maanden en ook in samenwerking met diverse geloofsgemeenschappen; contactpersonen; oogstdienst; 

samen aan tafel met 70 mensen in de Martinikerk in oktober; kerststukjes naar verzorgingshuizen; een 

Kerstkaart met mooi gedicht van Anneke Meiners met Elizabethbode naar alle gemeenteleden  en wat al 

niet meer:  steeds weer met teams van vrijwilligers die we bijna zonder moeite vinden. Een groot 

compliment voor onze gemeente leden.  

 

In de laatste Kerkenraadsvergadering op 7 december jl.  is een veelheid aan zaken besproken en zijn alle 

geledingen zeer actief en zijn we daar op een goeie manier als team over in gesprek. Alles toelichten doe 

ik niet in deze bijdrage, dat doen ook de geledingen zelf in `de Binding`. Oh ja, we sloten af met een 

hapje- en een drankje en allen een lekker banketstaaf mee naar huis. Nu alleen het meest relevante: 

 

 

- De eerste en belangrijkste vervolgstap is dat we als kerkenraad met elkaar, o.l.v. ds. Henk van den 

Bosch,  in gesprek gaan over wat onze motivatie, onze bezieling is om ons in te zetten voor het 

kerkenwerk en wat we daarvan verwachten. Zo’n gesprek is lastig te voeren in de grote groep van 

de kerkenraad, en daarom doen we dat vier keer in een kleinere groep. Het is de bedoeling om 

deze gesprekken in januari te laten plaatsvinden, zodat we er in februari als kerkenraad 

gezamenlijk conclusies aan kunnen verbinden met het oog op het vervolg: het nieuwe beleidsplan, 

de organisatiestructuur, en het profiel van een nieuwe predikant. 

- We zoeken actief naar een Kerkelijk werker voor vier dagdelen, die we willen inzetten in wijk 

Noord, totdat we een nieuwe predikant beroepen. Het pastorale werk dient actief door te gaan en 

we willen ds. Sytze Ypma ook goede ondersteuning geven en doen dat ook in samenspraak met 

hem, Ilse Douma en ds. Roger Wind. 

- Startbijeenkomst actie Kerkbalans op vrijdag 13 januari 2023, 16.00 uur in `de Rank`. Om 

Protestantse Gemeente in Franeker te kunnen zijn, zijn nou eenmaal financiële middelen nodig en 

misschien wel meer dan ooit, nu we verder willen ontwikkelen naar `Kerk van de toekomst` 

 

Mede namens de Kerkenraad, 

Hartelijke groet, 

Wessel Veenstra 

Interim-voorzitter PG Franeker 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

Vluchtelingegezinnen blijven 2 maanden langer in Franeker 

 

In de Kerkenraadsvergadering van 7 december 2022, hebben we met elkaar overlegd of we wel of niet de 

opvang van de drie vluchtelingengezinnen in de vakantiewoningen in recreatiecentrum `Bloemketerp` 

gingen verlengen of niet. 

We informeerden bij INLIA (de Christelijke vluchtelingen organisatie die bemiddelt tussen kerken en de 

IND) of er op 30 december 2022 sprake zou zijn van een woning voor `onze` gezinnen of niet. 

Dat bleek niet het geval.  Stoppen op 30 december 2022 zou dan betekenen, dat de gezinnen in een andere 

plaats in Nederland in een kerkgebouw, school- of verenigingsgebouw of sporthal e.d. dienen te worden 

ondergebracht. 

Met respect: dat is het `rondpompen` van mensen die al zulke grote veranderingen hebben meegemaakt. 

Mensen die nu ook in een levensritme komen in Franeker en steeds meer zichzelf kunnen redden. 

Bovendien gaan er diverse kinderen van de gezinnen naar basisschool KABAS in Franeker.  

Argumenten om toch in discussie te brengen in de Kerkenraad: gaan we verlengen of niet? 

 

Unaniem was de Kerkenraad van mening, dat `rondpompen` van mensen ongewenst is. Dat we goede 

argumenten hebben om te verlengen en dat doen we tot en met februari 2023. Dit alles onder de 

voorwaarde, dat er genoeg vrijwilligers blijven. Sommige vrijwilligers schroeven hun inspanningen iets 

terug en een enkeling stopte en dat vonden we ook het goed recht, immers, de afspraak was tot 30 

december 2022. Na oproep in de Martinikerk hebben zich ook weer nieuwe vrijwilligers gemeld. Door de 

steeds grotere zelfstandigheid van de gezinnen is de inspanning voor de vrijwilligersgroep relatief klein. 

Kortom: veel respect voor de vrijwilligersgroep van zo`n 25 mensen uit de diverse 

geloofsgemeenschappen in Franeker en ook van daarbuiten. We hebben onze waardering laten blijken, 

door allen een kerstcadeau te bezorgen.   

 

We zijn tevoren gewaarschuwd om ons niet teveel te hechten aan onze gasten. Dat is makkelijker 

gezegd  dan gedaan.  Wat zijn er prachtige contacten met onze gasten en vrijwilligers ontstaan. Ook 

uitwisseling van culturen. Behalve dat we als vrijwilligers steeds met eten en drinken worden onthaald 

door de gezinnen,  is bijvoorbeeld ook een stampotmenu, bestaande uit boerenkool, hutspot, worst etc. 

gekookt voor de gasten en werd er samen bij hen thuis in het vakantiehuis gegeten. Of werd er 

bijvoorbeeld een verjaardag gevierd met een mooie taart en foto van de jarige Fares uit Libië op de 

slagroomtaart. Hartverwarmende gebeurtenissen en mooie verbindingen en ontmoetingen. Het is 

inspirerend, helemaal nu we dit doen met diverse geloofsgemeenschappen uit ons Franeker. Samen sterk. 

Voor de rekenaars onder ons: de vergoeding die het COA geeft voor opvang van onze gasten is volledig 

kostendekkend.  



 

Voor vragen kan je terecht bij de coördinatoren Wessel Veenstra en André Diemers; 

 

Wessel Veenstra 

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  
 

Voorzitter:      D. Tolsma 

  

Secretaris :         T. Bouwmeester-Brouwer 

   

Penningmeester: S. Douma 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

gezond 2023 toewensen. Wij staan dit jaar weer voor voldoende uitdagingen en zullen ons uiterste best 

doen om onze gemeente weer verder te helpen. 

 

 

Actie Kerkbalans 2023 is gestart 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 

Zaterdag 14 januari wordt de Actie Kerkbalans 2023 ingeluid.  

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke 

parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken.  

 

Is uw -e-mailadres bekend bij het kerkelijk bureau, dan heeft u in december al een mail ontvangen met de 

vraag of u voor 2023 een bedrag wilt toezeggen. Velen hebben hier al gehoor aan gegeven. Hartelijk dank 

daarvoor! 

Heeft u nog niet gereageerd, dan ontvangt u tussen 14 en 28 januari een brief. Deze brief wordt door een 

van onze vrijwilligers bij u bezorgd. In de brief kunt u lezen op welke wijze u uw bijdrage voor 2023 kunt 

toezeggen. 



 

Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om 

ons heen. 

 

 

Vrijwilligers 
Onze kerk is voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers. Want naast de betaalde krachten zoals de 

predikant, ouderenpastor, organist, kerkelijk bureau en koster zijn er mensen die zich onbetaald inzetten 

als ouderling, diaken, hulpkoster, boekhouder, factuurschrijver, schoonmaker, kerkrentmeester, 

ziekendienst, geluidsman, cameraman, powerpointpresentatie, wijkdame, contactpersoon, jeugdouderling, 

kindernevendienst, gastheer/vrouw bij openstelling en uiteraard de verschillende bezorgers. En dan ben ik 

er vast ook nog wel een paar vergeten. Vanaf 14 januari zullen de bezorgers weer langs de deuren gaan 

met actie kerkbalans. Alvast hartelijk dank daarvoor.  

 

Nieuwe vrijwilligers gezocht 
Zoals hierboven beschreven draait onze gemeente op vele vrijwilligers Helaas zijn er ieder jaar een aantal 

die door omstandigheden het vrijwilligerswerk niet meer kunnen doen, hoe jammer ze dit ook vinden.  

Voor diverse wijken zoeken we contactpersonen. Als contactpersoon voorziet u de leden van onze kerk 

een paar keer per jaar van (schriftelijke) informatie en brengt u een attentie bij geboorte, huwelijk en 

jubileum. Ook zoeken we vrijwilligers die een paar momenten per jaar post kunnen bezorgen. 

Heeft u belangstelling, of heeft u nog vragen, dan kunt u altijd bellen met het kerkelijk bureau, tel: 0517-

393200. Het kerkelijk bureau is geopend op alle werkdagen van 09:00 – 11:30 h. 

 

Dick Tolsma, 

Voorzitter College van Kerkrentmeesters 

 

 

 

 

INCASSOKALENDER 
FONDS:  INCASSODATUM: 

   
Actie Kerkbalans    27 januari 2023 

Zending      27 januari 2023 

 

 

 

COLLECTEN EN GIFTEN 
 

Voor alle ontvangen giften via de bank en via de QR-code en via de collectezakken en schalen in de kerk, 

heel hartelijk dank! 

 

Ontvangen een gift van € 50,00 voor de kerk contant via het kerkelijk bureau. 

Hartelijk dank. 

 

 

13 november  diaconie Vluchtelingen € 608,58 

13 november kerk    392,62 

20 november diaconie KIA    363,71 

20 november kerk    431,07 

27 november diaconie Humanitas    396,40 

4 december  diaconie Vlucht. Syrië    298,60 

4 december  kerk    265,35 

11 december  diaconie KIA    278,79 

https://www.kerkbalans.nl/hoe-doe-ik-mee/


11 december  kerk    206,02 

18 december  diaconie KIA    275,23 

18 december  kerk    275,22 

24 december  kerk  1024,90  

25 december  diaconie Eindejaarsmaaltijd    423,10 

25 december  kerk    423,10 

 

 

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. Koopmans 

Secretaris:  D. de Boer-Boutsma 

  

 

Collectes januari en februari  
 

15 januari 2023: Goed toegerust aan de slag 

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn tienduizenden mensen actief in het kerkenwerk, 

zowel vrijwillig (ambtsdragers en taakdragers) als betaald (predikanten, kerkelijk werkers, 

kosters, kerkmusici etc). Dat werk vindt plaats op veel terreinen, van pastoraat tot missionaire 

presentie, van diaconaat tot jeugdwerk, van bestuur tot beheer. De dienstenorganisatie 

ondersteunt vrijwilligers en professionals in hun werk en om te groeien in hun taak. Zo zijn er 

bijvoorbeeld online trainingen voor alle leden van de kerkenraad. 

Met uw bijdrage steunt u de Protestantse kerk bij het ontwikkelen van trainingen voor 

ambtsdragers zodat zij goed toegerust aan de slag kunnen in hun eigen gemeente.  

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse 

Kerk o.v.v. Ondersteuning gemeenten. 

 

5 februari 2023: Avondmaalscollecte 

De opbrengst van de avondmaalscollecte zal besteed worden aan Stichting LeFF, die Hillie 

Veneman en haar gezin ondersteunt in hun werk in Indonesië. Deze stichting is gericht op het 

verbeteren van onderwijs-, werk- en sociaal-economische omstandigheden van kinderen en 

volwassenen in achterstandssituaties op Java. 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL56 RABO 0351 74 53 94 t.n.v. Stichting LeFF 

of voorafgaand aan het avondmaal uw bijdrage in de kerk te geven. 

  
 

Er zijn veel gemeenteleden die aan de diaconie een bijdrage geven, in de kerk of later via de bank.  
In de maand december hebben wij als diaconie het volgende georganiseerd: 

• Afspraak gemaakt met het IDO over de energiecompensatie. 

• Er zijn 20 kerststukjes gebracht in diverse seniorencomplexen. 

• Voor de vluchtelingen uit Oekraïne op de boot kunnen vrijwilligers speelgoed halen (met 
tegoedbon) voor groot en klein in de speelgoedwinkel in de Dijkstraat. 

• Bij de vluchtelingen op Recreatiepark Bloemketerp en in Motel de Valk zijn suikerbroden en 
kerstbroden gebracht. 



 
Locatiemanager Linda Kenter geeft een suikerbrood en kerstbrood aan een mevrouw uit Oekraïne die 
tijdelijk verblijft in Motel de Valk.  
 
 

 
 

Ontvangen giften voor de Diaconie in november  
2022   

        

Naast de collecteopbrengsten zijn voor de verschillende projecten / doelen 

in de maand november  bij de Diaconie onderstaande    

bedragen ontvangen :      

        

Diaconie      € 604,50  
Kerk In Actie - Fryslan foar Moldavie    € 15,00  
Kerk In Actie -  Pastoraat    € 87,50  
Oogst/ Ziekendienst    € 357,50  
Humanitas Noordwest Friesland   € 177,50  

        

        

   

        

       

        

Ontvangen giften voor de Diaconie in december  
2022   

        

Naast de collecteopbrengsten zijn voor de verschillende projecten / doelen 

in de maand december  bij de Diaconie onderstaande    

bedragen ontvangen :      

        

Kerk in Actie  - Syrische vluchtelingen   € 255,00  
Kerk in Actie - Vrolijkheid in AZC's   € 345,00  
Kerk in Actie - Jong Protestant    € 330,00  
Kerk in Actie - Noodhulp Oekraine   € 200,00  
Kerk in Actie - Fryslan foar Moldavie    € 25,00  
Eindejaarsmaaltijd 28 december   € 507,50  
IDO Energiearmoede    € 670,00  



Humanitas Noordwest Friesland   € 110,00  

        

        

Namens de Diaconie hartelijk dank voor uw bijdragen.   

        

Jan Oosterhaven       
 

 

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 

 

Opbrengst ziekenbusjes in de kerk 3e en 4e kwartaal  2022 : € 47,40     Hartelijk dank! 

Ook hartelijk voor de giften die via de bankrekening zijn ontvangen. 

 

MUTATIES: 
Doorgeven aan Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC 

’s morgens van 9.00-11.30 uur  

0517 393200 of kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

 

 
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. 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  

 

 

 
 

MUTATIES 

 
Wilt u dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan  door aan het kerkelijk bureau. 0517 

393200 of kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl  

Wanneer uw naam niet wordt genoemd dan staat uw huwelijksdatum niet in ons bestand en is bij ons niet 

bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau. 

 

mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl
mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl


 

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN 
 

 

ZWO 
 

Voorzitter:            Jeanet Veenstra 

Penningmeester:  Pieter Walinga 

                            

 

Bankrekeningnummer:  NL07 RABO 0313 2032 29 

 

 

Een kaartje met Pasen 

Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele land tienduizenden 

paaskaarten naar gevangenissen gestuurd. Ook in de Veertigdagentijd 2023 

organiseren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie deze actie om gedetineerden een 

kaartje te sturen met Pasen. Het thema van dit jaar is 'Uit liefde voor jou’. De ZWO 

zorgt voor de kaarten. Schrijft u ook mee? 

Na de dienst op zondag 26 februari liggen de kaarten in de Martinikerk klaar en 

kunt u er een bemoedigende groet op schrijven. Het ontvangen van een paasgroet 

doet goed. Gevangenen in Nederland en Nederlanders in buitenlandse 

gevangenissen realiseren zich dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. “De 

vrouw die dit geschreven heeft, kent mij helemaal niet en toch krijg ik deze kaart,” 

was de verbaasde reactie van een vrouwelijke gedetineerde toen ze een paasgroet 

ontving. 

 



 

 
 

Carla van der Kooi  

 

 

 

OUD PAPIER 

In het weekend van 3 en 4 februari en in het weekend van 3 en 4 maart staat de oud papiercontainer op 

de P.J. Troelstrastraat 24 (C.B.S. De Toermalijn). 

Het oud papier graag zaterdags voor 12.00 uur bij de container brengen, deze wordt kort na 12.00 uur 

opgehaald. Bent u een keer te laat, neem uw oud papier dan s.v.p. weer mee.  

 

Opbrengst oud papier september € 65,70 en oktober: € 90,90 

 

 

 

 
 

afb. N.B.G. 

VANDAAG LEZEN WIJ… 

LEESROOSTER 
 

 

januari do 12 Spreuken 16:10-22 Inzicht boven zilver 

 vr 13 Spreuken 16:23-33 Wees zoet voor de ziel 

 za 14  Jesaja 41:1-7 Zet het beeld met spijkers vast  

    

 zo 15 Jesaja 41:8-20 Wees niet bang 

 ma 16 Jesaja 41:21-29 Kijk, daar zijn ze! 

 di 17 Spreuken 17:1-14 Beter droog brood 

 wo 18 Spreuken 17:15-28 Een grote mond  

 do 19 Spreuken 18:1-12 Met andere woorden  

 vr 20 Spreuken 18:13-24 Koester je tong 

 za 21 Psalm 63 Ik ben aan U gehecht 



    

 zo 22 Matteüs 4:12-17 Schitterend 

 ma 23 Matteüs 4:18–25 Als een lopend vuurtje 

 di 24 Spreuken 19:1-14 Een dwaas dwaalt 

 wo 25 Spreuken 19:15-29 Luister naar raad 

 do 26 Psalm 60 Keer ons lot ten goede 

 vr 27 1 Korintiërs 1:1-9 Verankerd 

 za 28 1 Korintiërs 1:10-17 Onverdeeld  

    

 zo 29 Psalm 37:1-11 Blijf kalm 

 ma 30 Psalm 37:12-24 Ga met vaste tred 

 di 31 Psalm 37:25-40 Blijf op de weg 

  



februari    

 wo 1 Spreuken 20:1-10 Brallen en brullen 

 do 2 Spreuken 20:11-20 Twee maten 

 vr 3 Spreuken 20:21-30 Twee gewichten 

 za 4 1 Korintiërs 1:18-31 Wat niets is, heeft God 

uitgekozen 

    

 zo 5 1 Korintiërs 2:1-9 Wat het oor niet heeft gehoord 

 ma 6 1 Korintiërs 2:10-16 Spreken vanuit de Geest 

 di 7 Spreuken 21:1-11 Wat innerlijk beweegt 

 wo 8 Spreuken 21:12-21 Wie altijd maar feestviert 

 do 9 Spreuken 21:22-31 Het paard wordt gereedgemaakt 

 vr 10 Matteüs 5:1-10 Gelukkig  

 za 11 Matteüs 5:11-20 Zo moet jullie licht schijnen 

    

 zo 12 Matteüs 5:21-32 Ga je eerst verzoenen 

 

 

ALLERLEI 
 

Eindejaarsmaaltijd in Martinikerk sfeervol succes! 

 

Franeker – Op woensdag, 28 december 2022 werd in de Martinikerk in Franeker door 

geloofsgemeenschappen  De Voorhof, RK Parochie, `Leven Woord Gemeente`, Maranatha, Philadelpia 

en de Protestantse Gemeente Franeker, een gratis maaltijd voor 100 mensen georganiseerd. Het is een 

voortzetting van een traditie die werd ingezet door de gemeente in `De Voorhof` op 2e Kerstdag met als 

`geestelijke moeders` en nog inspirators: Marion van Wijnen en Ans Tolsma. Nu werd een keer gekozen 

voor een avond tussen Kerst en de Oud- en Nieuwviering in. Kans geven aan mensen die alleen zijn of 

die geen sociaal netwerk hebben of die het zich niet kunnen permitteren of die zelf niet in staat zijn het te 

bereiden of mensen die gewoon verbinding met elkaar zoeken, een mêlee aan kleurrijke mensen, die we 

als geloofsgemeenschappen een fijne middag/avond wilden bezorgen. Gelardeerd met muziek van een 

gezelschap met trekzakken, zingen met organist Bauke van der Meer en een mooie vertelling door ds. 

Roger Wind.  Een geweldig 3-gangen diner werd bezorgd door de `Stadsherberg` en mensen genoten met 

volle teugen van eten en drinken en dessert ter beschikking gesteld door diverse ondernemingen in 

Franeker. Bovenal werden er verbindingen gelegd, werd er met elkaar gepraat en is er `omtinken` voor 

elkaar. Om dit te doen in de Martinikerk was bijzonder, een mooie ambiance en sfeer met een team van 

ruim 20 vrijwilligers, inclusief chauffeurs voor halen en brengen. Alle aanwezigen wilden graag volgend 

jaar weer en werd door de organisatie benadrukt, dat het geen jaar hoeft te duren om elkaar weer te zien 

of te spreken, maar dat dit op elk gewenst moment kan. We willen als geloofsgemeenschappen 

`Mienskip` zijn of je nu ergens in gelooft of niet! Bovendien is samenwerken als geloofsgemeenschappen, 

die immers in onze God geloven en beleiden, een prachtige bijkomstigheid en ervaring. 

 

Wessel Veenstra 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

40-dagenkalender 2023 
 



 
 
Beste mensen, 
 
Graag willen wij ook dit jaar uw aandacht vragen voor de 40-dagenkalender. De tijd voor 
Pasen (40 dagen) is een tijd van bezinning en inkeer. Deze kalender wil daarbij een steuntje in 
de rug zijn met elke dag een gedicht, spreuk, overweging, recept of andere tekst. De kalender 
draagt als titel: 'Uit liefde voor jou'. Met dit thema sluit de kalender aan bij de 40-
dagentijdcampagne 2023 van Kerk in Actie. 
 
U kunt de kalender bestellen o.v.v. uw naam, adres en woonplaats: 
 
*via de intekenlijst (in de kerk en op het kerkelijk bureau)  
*via email: kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 
*via telefoon 0517 – 393 200 (Yteke Waltje, alleen ’s ochtends) 
*via Piety Sieperda, ouderling 
 
De kalender kost € 6,50 en er kan t/m 29 januari 2023 besteld worden. De kalender wordt in de 
periode van 6 t/m 18 februari bij u thuis bezorgd en u kunt dan ook betalen.  
 
De opbrengst van deze kalender is voor het werk van Hillie en Eman op Java in Indonesië. Vooral 
in deze tijd kunnen Hillie en Eman uw steun goed gebruiken. Doet u mee? 
 
Voor u een mooie kalender, voor Eman en Hillie geld voor hun missie! 
 
Alvast bedankt voor uw steun. 
 

Jeanet Veenstra, ZWO-commissie Franeker 
Elizabeth Schaaf, PKN-gemeente Bitgum, Bitgummole, Ingelum, Marsum 

 
 
 

De Zonnebloem 
 

Op 1 februari organiseert De Zonnebloem een optreden van Willeke Alberti in de Koornbeurs in 

Franeker. Wat zou het fijn zijn als we ook u in de Koornbeurs kunnen verwelkomen. 

 

Inloop in de Koornbeurs vanaf 13.00 uur 

Zaal open om 13.30 uur 

Optreden Willeke Alberti om 14.00 uur 

Entree € 20,-- inclusief koffie/thee met daarbij een verloting 

mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl


 

U kunt zich tot 27 januari opgeven bij: 

Siny Lageveen  

of Piety v.d Wei  

 

 

Inspiratiemiddag 
 
De werkgroep KMVH-Friesland (Kerken en Mensen met een Verstandelijke Handicap) heeft 

grote waardering voor alle vrijwilligers die de kerken en de mensen met een verstandelijke 
beperking dichter bij elkaar weten te brengen. De één leidt een catechesegroep, een ander 

zet zich in voor een gespreksgroep en zo zijn er nog veel meer manieren om het contact 
met deze bijzondere mensen handen en voeten te geven. 
 

Daarom nodigt de KMVH-Friesland al die vrijwilligers uit voor een bijzondere 

inspiratiemiddag met als thema: De kracht van laagdrempeligheid. 
Deze middag is op zaterdag 11 februari 2023 in de Kurioskerk te 
Leeuwarden (Julianalaan 38). Het begint om 13.30 uur en wordt rond 

16.30 uur afgesloten met een door de KMVH aangeboden muzikale 
verrassing. 
 

Zie onze website voor meer informatie en voor een meer uitgebreide 
uitnodiging: www.kmvhfriesland.nl 

 
Namens de werkgroep, 
ds. Piet Hulshof, secretaris 

secretaris@kmvhfriesland.nl 

 

 

 

  Nieuws 
 
In november mochten we een gift van € 25 ontvangen. Met de opbrengst van oud ijzer 
en verkoop konden wij begin december een gift van €1000 bijdragen voor de 
Fosterhuizen van Victory4All. 
 
Eind december mochten wij een gift van de ZWO van onze kerk ontvangen . Mede door 
deze bijdrage kunnen wij  € 1400 extra overmaken. In overleg met Johan Vos is besloten 
om dit te gebruiken voor de kinderen van de Fosterhuizen zoals nieuwe schooluniformen, 
schoenen en schoolbenodigdheden. Momenteel hebben zij zomervakantie en in januari 
starten de scholen weer op. 
 
Hieronder een financieel overzicht van het afgelopen jaar.  

• Opbrengst oud ijzer € 4547,55 ( totaal 9575 kg) 

• Ontvangen giften  € 3183,00 

• Verkoop via markten, appeltaarten en marktplaats bracht € 902,00 op. 
 

Totaal is er een bedrag van € 7250 overgemaakt voor diverse projecten in 2022. 

http://www.kmvhfriesland.nl/
mailto:secretaris@kmvhfriesland.nl


Tevens heeft Good News South Africa van Theo en Jinke de Jong  een bijdrage van 
€ 487,50 gekregen. Zij doen jongerenwerk in Karatara. 
Martin en Thirza Hofman hebben € 155 gekregen voor hun project. Zij werken in Knysna 
voor Philadelphia zending. 
 
Iedereen die hieraan bijgedragen heeft,hartelijk dank! 
Ook dit jaar gaan we weer door met ondersteunen van al deze projecten. 
 
Met vriendelijke groeten  Sieds en Saskia de Jong   
saskiaensieds@gmail.com 

 

 

In rûntsje om mei de hûn…. 
 

Mines en dines…. Guon minsken fine it lestich om dat 
ûnderskied te meitsjen. Wannear is it fan my en wannear net 
mear? Foar Joska is dat simpel: alles dat him foar de bek 
komt en dat te iten is, dat is foar him. Foar minsken leit dat 
wat minder simpel…. Op ús rûntsjes troch de stêd kin ik my 
flink ergerje oan de rotsoai dy’t minsken op de grûn smite. Yn 
dizze tiid fan it jier leit der rûnom in soad fjoerwurkôffal. Wat 
ik my dan ôffreegje is dit: do keapest foar in soad jild 
fjoerwurk, dan is it fan dy, dat is logysk. Do tôgest it nei hûs 
en mei âld-en-nij stekst de lont oan en hast wille fan DYN 
fjoerwurk. Mar dan: op it momint dat de reek oplutsen is, is it 
ynienen net mear fan DY, mar litst it achter en kin in oar DYN 
rotsoai oprêde.  
Datselde jildt yn de simmer foar in gesellige middei yn in 
park: sjoust dy in breuk oan flessen en fretterij, mar as it 
leech is (en neat mear weaget), bist te beroerd om it mei nei 
hús te nimmen. Mines en dines, it is wat.  

Maaike en Joska 

 

 

 

 

 

VROUWENGROEP “DE SCHAKEL” 
 

IN DE RANK,  DINSDAG 17 JANUARI 9.45 UUR 
 

Jeanet Veenstra en Maaike van Dijk vertellen over hun reis naar Rwanda. De 
jaarlijkse gift wordt hiervoor bestemd. 

 
Hartelijke groet,  

namens  “De Schakel”, Ymkje Santema-Hogendorp 
 

 
 

 

 



 
 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk 
 

 

Onze eerste avond in het nieuwe jaar is op maandag 30 januari. 

Mevr. Renate de Backere komt ons vertellen over het Werelderfgoed van de Waddenzee. 

Gasten zijn welkom. 

Voor informatie kunnen jullie terecht bij onze secretaris Mevr. A de Jong. 

 

Hartelijke groeten het bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Donderdag 19 januari 2023, 14.30 uur in “de Rank” 
 

Ons lid, Henk Verduyn, neemt ons mee op zijn zeiltocht naar verschillende en verre bestemmingen. De 

reis duurde van augustus 2018 t/m september 2019. Ook heeft hij onderweg assistentie gehad van 

vrienden uit Franeker. We zijn benieuwd naar zijn/hun belevenissen en avonturen. 

 

Sander de Zeeuw, vz. PCOB Franeker e.o. 
 

 

 

 

 

AGENDA 
 

zondag 15 januari 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. R. Schoorstra, Ternaard  



 

dinsdag 17 januari 

De Schakel, 09.45 uur in De Rank 

 

woensdag 18 januari 

vergadering kerkenraad 

 

donderdag 19 januari 

PCOB, 14.30 uur in De Rank 

 

zondag 22 januari 

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

 

zondag 29 januari 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. P. Speelman 

 

maandag 30 januari 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk, 19.45 uur in De Rank  

 

vrijdag 3 & 4 februari 

oud papier 

 

zondag 5 februari 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: P. Kidsz, Harlingen 

 

donderdag 9 februari 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk, bowlen, 14.30 uur 

 

 

vrijdag 3 & 4 maart 

oud papier 

 

 

De diensten van Radio Eenhoorn worden vanuit de studio opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdouderlingen:     

             Nynke-Aly Miedema-Kamstra 

   Marije Miedema-Epema 

     

  

 

   


