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Poëzie 

 

Ik rijg kleine 

stille woorden 

synoniemen van verdriet 

aan een draad van 

ragfijn zilver 

en haast niemand 

die het ziet 

 

ik draag ze als 

het zoete ritme 

van een vederlicht gedicht 

omdat ik zo alleen 

kan noemen 

dat wat altijd naast me ligt 

 

ik bewaar die  

krans van zachtheid 

in de ziel van mijn bestaan 

zodat het als een 

kwetsbaar heimwee 

altijd met me 

mee kan gaan 

 

pareltjes van 

mooie zinnen 

halssnoer van gebroken taal 

 

zodat ik even  

vast kan houden 

 

even alles 

helemaal 

 

 

auteur Margreet Jansen 

 

 

 

 



 
 
 

Vastentijd 
 
 

Veertig dagen vastentijd, 
Niks geen onverschilligheid, 

Tijd die je gebruiken kunt 
Als een rust-en nadenkpunt. 

 
Veertig dagen alles nagaan, 
Veertig dagen even stilstaan 

Bij de dingen die je doet; 
Wat kan beter? Wat gaat goed? 

En wat wil ik voortaan kwijt? 
Denk er over na in de vastentijd. 

 
Minder rennen, niet zo druk. 

Even denken aan geluk: 
’t steunpunt voor een ander zijn, 

In het groot of in het klein. 
Voor een ander in de weer: 
Doe ik minder, heb jij meer! 

 
Veertig dagen vastentijd, 

Niks geen onverschilligheid, 
Tijd die je gebruiken kunt 

Als een rust- en nadenkpunt. 
Veertig dagen alle tijd 

Voor een ander, wereldwijd. 
 
 
 

 

Brief uit Rusland 

 

Hoe overleef jij die oorlog? 



Hoe voelt het om Oekraïner 

te zijn in geannexeerd Donbas? 

 

Je was mijn beste vriend. 

Toen ik op de vlucht ging, 

terug naar Rusland, 

besefte ik niet 

dat het misschien 

 voor altijd zou zijn... 

 

Ik weet niet hoe ik je 

vertellen moet... 

Alles is hier zo anders 

geworden. 

 

Ik voel de leegte vanbinnen. 

Het enige wat overblijft 

zijn onze jeugdherinneringen. 

Dat is het enige, wat jij en ik 

nog delen... 

 

Weet dat ik mens ben gebleven. 

Ik heb niet gemoord 

zoals zovele landgenoten. 

Ik zou nooit een mens  

kunnen vermoorden, 

zelfs als ik met de dood 

zou worden bedreigd! 

 

Mag Hij de oorlog en 

het lijden in de Donbas 

doen stoppen. 

De weg van Jezus loopt 

niet dood. 

Ook de onze niet! 

 

Ik wil je zo graag weerzien 

en onze vriendschap herstellen. 

 

Jouw Russische vriend. 

 

Lina van Mellaert 

 

n.a.v. 24 februari, 1 jaar oorlog in Oekraïne 

 

 

 

 

Voedselbank 

 

Heeft u voedingsartikelen die u zelf niet gebruikt dan kunt u dit doneren aan 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. 



 

 

KERKDIENSTEN 

 

Zondag 12 maart 

 10.00 uur Martinikerk: ds. H. van den Bosch 

  

Zondag 19 maart 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma,  Kerk-School-Gezinsdienst 

 19.00 uur  Johannes de Heer, zangdienst   

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. T.T. Osinga, Frjentsjer 

 

Zondag 26 maart 

 10.00 uur Martinikerk: da. T. Hibma, Kimswerd 

  

Zondag 2 april 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

 9.30  oere Niklaas Tsjerke Hjerbeam: ds. A. Wiebenga, Snits  

  

Witte Donderdag 6 april 

 19.30 uur Martinikerk: ds. D. Visser, viering Heilig Avondmaal 

   

Goede Vrijdag 7 april 

 19.30 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

  

Stille Zaterdag 8 april 

  21.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

 

Paaszondag 9 april 

 10.00 uur Martinikerk: ds. S. Ypma 

  

  

BIJ DE DIENSTEN 

 

Zondag 12 maart  

3de zondag van de 40-dagentijd 

m.m.v. Advendo 

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

Ouderling van Dienst: Akke Douma 

Diaken: Hiele Walinga, Djoke de Boer 

Lector: Sophie Bartlema 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

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

Kindernevendienst/Oppas: Nynke Roelofsen, Nynke-Aly Miedema 

Koster: Appie Reitsma 

Beeldpresentatie: Arjo Osinga 

Geluid en camera: Jan Roorda en Sybe Swart 

Klokluider: Rikert Nijkamp 

Koffieschenken: Sjoerdtje Stellingwerf, Trijntje Stellingwerf, Tineke Kampen 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Zondag 19 maart 



4de zondag van de 40-dagentijd  

Kerk School Gezinsdienst 

m.m.v. De Korendrager en De Toermalijn 

Martinikerk 10.00 uur:  

Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Marije Miedema 

Diaken: Annet Walinga, Willem Koopmans 

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte: collecte voor de Kliederkerk, zie uitgelicht elders in deze Binding 

Kinderoppas: Wilma Haan 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema 

Klokluider: Derk Boddeüs 

Koffieschenken: Frits en Anneke van der Veen, Willem Koopmans 

Koffiedrinken na de dienst 

 

 

Aan deze KSG-dienst doen De Korendrager en De Toermalijn mee. Het thema van deze viering komt uit 

het verhaal van de voetwassing van Jezus en zijn leerlingen. Dat verhaal staat in Johannes 13: 1-15. Wat 

kun jij voor een ander doen? Dat is de vraag. De kinderen op de basisscholen hebben dit verhaal met 

elkaar gelezen, daarom komt dat deze keer ook al ter sprake, en op Witte Donderdag lezen we het 

nogmaals, zoals het de traditie is. Jullie zijn allen van harte uitgenodigd bij deze dienst aanwezig te zijn. 

 

Namens de voorbereidingsgroep van beide scholen,  

ds. Sytze Ypma 

 

 

 

 

 

Zondag 19 maart 

Martinikerk 19.00 uur: 

Johannes de Heer zangdienst 

Voorgangers: ds. Sytze Ypma en ds. Roger Wind 

Organist: Bauke van der Meer 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Arjen de Boer en Jan Eising 

 

 
Johannes de Heer zangdienst 
 
Het was een groot succes, vorig jaar 22 mei, de zangdienst met liederen van Johannes de Heer. En 
direct al klonk de roep om een herhaling. Voor velen, met name de ouderen onder ons, 
vertegenwoordigen die liederen het oude vertrouwde geloof. En misschien nog wel meer: de 
herinneringen aan het ouderlijk huis, de saamhorigheid, het samen zingen bij het harmonium. 
We hebben dit jaar weer een selectie gemaakt van liederen, die we toen niet gezongen hebben. En we 
willen u graag de mogelijkheid bieden zelf ook een lied op te geven. Dat kunt u doorgeven aan ds. Sytze 
Ypma (adres vóór in de Binding) of ds. Roger Wind: rpwind@yahoo.com  of Godsacker 36.  
De dienst waarin Bauke van der Meer het orgel zal bespelen, is op 19 maart, aanvang 19.00 uur. 
Van harte welkom! 
 

ds. Sytze Ypma 
ds. Roger Wind 

mailto:rpwind@yahoo.com


 

Zondag 26 maart  

5de zondag van de 40-dagentijd 

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: da. Tytsje Hibma, Kimswerd 

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda 

Diaken: Djoke de Boer, Jellie Banga 

Lector: Djoke de Boer 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

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

Kindernevendienst/Oppas: Keimpe Pols, Sophie Bartlema 

Koster: Sikke Dijkstra 

Beeldpresentatie: Sybe Swart 

Geluid en camera: Dick Tolsma en Jan Eising 

Klokluider: Rikert Nijkamp 

Koffieschenken: Matty Tasma, Alfie de Groot, Lies Benders 

Koffiedrinken na de dienst 

 

 

 

 

 

Zondag 2 april  

Palmpasen 

m.m.v. de Cantorij  

Martinikerk 10.00 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Nynke-Aly Miedema 

Diaken: Bettie Vlieger, Carla van der Kooi 

Lector: Margje Bijlsma 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie KIA, kinderen en jongeren in Nederland  

Kindernevendienst/Oppas: Marije Miedema, Betty Vlieger 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra 

Geluid en camera: Harmen Westra en Jan Eising 

Klokluider: Femme Nauta 

Koffieschenken: Jaap en Annie Osinga, Lies Benders 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Deze zondag heeft twee kanten, die van het juichen en die van het lijden. De ene zien we en de andere is 

(nog) verborgen. Aan het begin van de Stille Week leggen we het accent op het juichen bij Jezus’ 

binnenkomst in Jeruzalem, maar bedekken het lijden allerminst. We lezen delen uit Psalm 118 en 

daarnaast het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem, de versie uit Marcus 11: 1-11. Jezus wordt 

als een koning onthaald, maar dan wel als een koning op een ezel. Deze ezel is beeld van ons lichaam dat 

ons draagt. Dit beeld toont wat voor koning Jezus is, en wat wij daarin zijn met hem. 

 

De kinderen die naar de bovenzaal gaan voor de nevendienst versieren daar een door Evert Dijkstra 

getimmerde Palmpaasstok.  

 

ds. Sytze Ypma 



 

 

Donderdag 6 april 

Witte Donderdag  

viering Heilig Avondmaal 

Martinikerk 19.30 uur:  
Voorganger: ds. Douwe Visser  

Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra 

Diaken: Djoke de Boer, Willem Koopmans, Annet Walinga, Hiele Walinga, Jellie Banga 

Lector: Hanneke Roelofsen 

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte: diaconie 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Kees Stal 

Geluid en camera: Jan Roorda en Sybe Swart   

Klokluider: Onno de Vegt 

 

 

 

Vrijdag 7 april 

Goede Vrijdag 

Martinikerk 19.30 uur:  
Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Hugo Visser 

Diaken: Djoke de Boer 

Lector: Hanneke Vlietstra 

Organist: Jochem Schuurman 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Arjo Osinga 

Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema 

 

 

Op deze Goede Vrijdag staan we oog in oog met het kruis. We staan stil bij de wonden van Christus, bij 

de wonden van de aarde en onze eigen wonden. We lezen het lijdensverhaal volgens het evangelie van 

Johannes. Er zullen weinig woorden zijn, we zijn stil, we luisteren en zijn elkaar nabij. We staan bij het 

kruis naast de andere getuigen. Als teken van de gebrokenheid van het leven in het klein en in het groot 

leggen we een spiegelscherf op het kruis, draperen ons als gemeente er omheen en zingen een lijdens-

cantate.  

 

ds. Sytze Ypma 

 

Zaterdag 8 april 

Stille Zaterdag 

Thema: waken 

Martinikerk 21.00 uur  

m.m.v. de Cantorij o.l.v. Jochem Schuurman 

Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Piety Sieperda 

Diaken: Annet Walinga en Willem Koopmans 

Organist: Jochem Schuurman 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Berend Bosgra 

Geluid en camera: Arjen de Boer en Jan Eising 



 

In dit avonduur zijn we in een verstilde sfeer bij elkaar. Die verstilde sfeer drukken we ook uit in de 

muziek die voor een groot deel uit Taizéliederen bestaat, de Cantorij zingt ze en wij zingen mee. Rondom 

de stilte van deze avond zingen we, luisteren naar Bijbelteksten, bidden en horen een korte meditatie. Wat 

gebeurt er als we zo waken en samenzijn, wat gebeurt er in het stil-zijn van mens en van God? 

 

ds. Sytze Ypma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 9 april 

Paaszondag  

Martinikerk 10.00 uur  

m.m.v. de Cantorij o.l.v. Jochem Schuurman en trompet 

Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Ouderling van Dienst: Hieke Joustra 

Diaken: Jellie Banga, Bettie Vlieger 

 

 

‘Het Paasfeest vieren is dit jaar intenser dan andere jaren. We vieren het op een moment waarop vrede ver 

te zoeken is, waarin veel levens in ‘angstland’ verkeren. Voor veel Oekraïense vluchtelingen en ook voor 

Russische is het een ander Paasfeest dan ze voor mogelijk hadden gehouden, twee maanden geleden. Hun 

leven is een leven in angst,’ zo schreef ik vorig jaar. De oorlog duurt nog steeds voort. De 

verschrikkingen ook. Waar putten zij hoop uit? Is het verhaal van de doortocht door de Rietzee uit 

Exodus 14 zo’n verhaal van hoop? Is het verhaal van het lege graf uit Johannes 20 zo’n verhaal? Wat is 

het mysterie van de opstanding in onze wereld?  

En na de dienst mogen de kinderen net als vorig jaar Paaseitjes zoeken.  

 

ds. Sytze Ypma  

 

 

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

 

 

WIJK NOORD 

Predikant: ds. D. Visser, Harlingen 

 

Onder Wijk Noord vallen: 

Kaatsersbuurt   ouderling: mw. H.G. Joustra 

    

 

Sexb. Vaartplan    ouderling: S. Broersma  

 

Het War, Kening State  

Keningspark    ouderling H. Dijkstra-van der Zee  

                         

Hamburgerrak    pastoraal bezoeker: J. Speelman 

 

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


Professorenbuurt    ouderling: S. Broersma 

     pastoraal bezoeker: H. Oosterhof-Bekker  

 

Witzens 1 en 2   ouderling G.D. de Raaf 

    

Schalsumerplan    vacant 

 

Saxenoord en    pastor I. Douma-Schaap 

Saxenstate    pastoraal bezoeker: J. Huisman 

     ouderling: H. Visser  

 

Froonacker    ouderling A. Douma-Miedema  

WIJK ZUID 

 

predikant: ds. S. Ypma 

 

Onder Wijk Zuid vallen: 

Binnenstad    ouderling Tj. Fokkema 

pastoraal bezoeker H.E. Bron 

Vliet / Tuinen  / Dorpen    

 

 

Catsbuurt / Frisia   ouderling R.H. Bremmer 

 

 

Parkbuurt / Parkstate  ouderling: P. Sieperda-Breidenbach 

Noorderbleek   

Oostwoudbuurt   

    

Bangabuurt en Roordastate pastoraal bezoeker: H. Bartlema 

 

Watertorenbuurt   vacant 

    

Plan Zuid en    vacant, tijdelijk ds. S. Ypma 

Over de Brug  

 

Theresia    pastoraal bezoeker mw. S. Oosting 

 

Botniahuis    pastoraal bezoeker L.G. Visser-Attema 

 

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

 

Westerpoort:    pastoraal bezoekers: dhr. en mw. J. en A. Osinga 

 

 

En verder… 

Ik ben nu een maand bezig als ‘ambulant predikant’ (wat ook al een benaming, daar was ik zelf niet 

opgekomen) en heb zo al een aantal van u kunnen ontmoeten. Bijvoorbeeld in Saxenoord/Saxenstate wil ik 

bij iedereen langs gaan. Verder maak ik afspraken met mensen over wie mij verteld is, dat ze bezoek willen 

van de predikant. Dus laat dat maar weten, ik kom. Verder twee keer groothuisbezoek en er volgen voor 

mij nog vijf. Het jaarthema van de PKN ‘Aan tafel’  is de kapstok want het gaat er vooral om dat we met 

elkaar in (geloofs)gesprek zijn. 



Al met al word ik wel fleurig van het werk. Niet, dat het altijd zo makkelijk is wat ik tegenkom, integendeel! 

Maar elkaar ontmoeten voor het aangezicht van God, hoe moeilijk het soms ook kan zijn, kunnen momenten 

geven van de ‘stem, die de stilte niet breekt’ die doet beseffen, dat ‘wij mensen van God zijn’. 

 

Tot slot …  

In mijn eerste gemeente bij de Tweede Kamer verkiezingen had de scriba van de kerkenraad in de kerktuin 

een groot CDA propaganda bord geplaatst. Het was begin jaren 80, ik was een jonge dominee, nog wat 

aarzelend in mijn optreden maar vond dit bord niet kunnen. Ik sprak de scriba erop aan. Hij vertelde me, 

dat ze altijd ‘gewoon waren’ om dit te doen. “Het bord moet eruit”, zei ik. Het bord ging eruit. Het CDA 

bleef in die jaren ook zonder ‘kerkelijke propaganda’ wel de grootste partij. Tot zover mijn politiek optreden 

in kerkelijke kring. Wat ik stem heb ik nooit willen laten weten en ik ben ook geen lid van een partij. Ik 

had best graag politiek veel actiever willen zijn maar als predikant vind ik het wijzer je partijpolitieke 

voorkeur niet bekend te maken. Daar kun je anders over denken maar zo is mijn keus. Neemt niet weg, dat 

ik een politiek dier ben. En natuurlijk stem ik. De verkiezingsdag blijft ook iets van een feestdag. Willem 

Breedveld (1945-2010) eertijds politiek commentator bij Trouw, wiens stukken ik altijd graag las, vertelde, 

dat er bij hem op verkiezingsdag altijd taart in huis kwam. Om het feest van de democratie te vieren. Tot 

dat mooie gebruik hebben mijn vrouw en ik ons laten inspireren. Woensdag 15 maart eerst stemmen. En 

dan naar de bakker voor 2 maal oranje koek. Met crème! Stemmen dus! 

 

Hartelijke groeten, 

Ds. Douwe Visser 

 

 

 

 

Het einde van een invalbeurt 
 
Begin februari is er een einde gekomen aan de periode dat ik in wijk Noord mocht aantreden. Voor het 
eerst in de 42 jaar dat ik verbonden ben aan de Protestantse Gemeente van Franeker was ik 
wijkpredikant. Dat betekende: huisbezoeken, extra kerkdiensten en rouwdiensten, ziekenhuisbezoeken, 
vergaderen, overlegsituaties, stukjes schrijven voor De Binding, enzovoort.  
Nu ds. Douwe Visser het stokje overneemt, mag ik als invaller weer op de bank plaatsnemen.  
Een paar keer zal ik D.V. nog voorgaan in de Martinikerk en in de weeksluitingen, maar pastoraat en 
rouwdiensten zullen nu door ds. Douwe Visser gedaan worden. 
 
Graag wil ik iedereen danken voor het vertrouwen dat ik kreeg, zowel van de kerkenraad en de 
ambtsdragers, als van de gemeenteleden, waar ik op bezoek ben geweest en die ik in die korte tijd 
mocht begeleiden. Ik ben dankbaar dat ik in het samenspel binnen de complexe organisatie die de 
gemeente van Christus is, een rol heb mogen vervullen. En ik ben onder de indruk gekomen van de 
grote inzet van zovelen voor onze gemeente, allen leden van het lichaam van Christus. Zijn zegen wens 
ik u toe. 
 

ds. Roger Wind 

 

 

Uit de Frisia pastorie 

 

Ik zit aan tafel, net wakker, de thermostaat op 18 graden, kopje koffie en mobieltje bij de hand en ik open 

de krant. Twee kranten lees ik, een papieren landelijke en het Friesch Dagblad sinds kort via een app-

abonnement. Dat is minder mooi dan de papieren versie, maar wel handig en milieuvriendelijk. Als ik 

ergens moet wachten, lees ik op mijn mobiel de krant, die van vandaag, gisteren of eerdere edities. In de 

krant van vandaag, vrijdag, staat een mooi artikel van collega Teunard van der Linden over de 

voorbereidingen van de Passion in Harlingen op Witte Donderdag. Die begint om 20.30 uur. The Passion 

brengt kerken in de stad in beweging en verbindt ze met elkaar. Ds. Teunard schrijft: ‘De kerk in de 

openbaarheid. The Passion past daarbij als verbindend element. Jezus op straat. Het verlichte kruis door 

de straten. De boodschap van Gods liefde en koninkrijk voor alle mensen… De kerk mag daarbij middel 



zijn. Een instrument.’ Wij, jeugdouderling Marije Miedema en ik, gaan er met een groep tieners heen. Ik 

verheug me erop. Ben ik stiekem toch ook iemand die houdt van events? Die vraag kruipt als een 

houtworm mijn enthousiasme in. ‘Ja, je wil wel graag bij grote gebeurtenissen zijn, hè.’ Het stemmetje ‘ik 

was erbij’ is mij niet vreemd. En tegelijk leert de bijbel me inzien, dat events zomaar een vlucht de roes in 

kunnen zijn. De roes van ‘even alles loslaten’ en ‘helemaal opgaan in’. De vastentijd helpt, om van 

dingen die je in een roes brengen of verdoven los te komen, om onbevangen te raken ten opzichte van 

alles waar je niet zonder meent te kunnen.  

Later lees ik in een andere krant de volgende mooie quote van psycholoog Marc Schulz: ‘Het mooiste 

cadeau dat je een ander kunt geven is aandacht. Aandacht zegt: ik wil bij jou zijn, ik wil horen wat je te 

vertellen hebt, ik ben benieuwd naar jou.’  

Aandacht. Iemand zei eens: ‘God is aandacht’. Ik merk dat ik dat niet meteen beaam. Maar er valt me nu 

toch een verband te binnen. Aandacht wil zeggen, ik ben er helemaal bij, met hoofd en hart en handen, 

niet afgeleid of intussen elders met je gedachten. Als God zich in Exodus 3 aan Mozes bekend maakt, 

stelt Hij zichzelf voor als ‘Ik ben erbij, ja, Ik zal je nabij zijn’. Aandacht is een sleutel tot geluk en 

verwondering. Als je met je aandacht erbij bent, ben je zomaar vanuit de tijd in iets wat we eeuwigheid 

noemen geglipt. ‘O, is het alweer zo laat?’ Je gaat in het leven op, je leeft en wordt geleefd door bij wie of 

bij wat je met je aandacht bent. Er is, zo ontdek je, naast kloktijd nog een heilige tijd, die waar je elkaar in 

aandacht nabij bent.  

 

ds. Sytze Ypma 

 

 

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. Douwe Visser verzorgt de rouwdiensten voor wijk Noord. 

3. Ds. Douwe Visser verzorgt de rouwdiensten van gemeenteleden woonachtig in Saxenoord 

en Saxenstate. 

  

Met een hartelijke groet,  

  

ds. S. Ypma 

ds. D. Visser  

 

 

UIT DE KERKENRAAD  

 

Voorzitter :   a.i. Sebastiaan Douma  

Secretaris:  vacant 

    e-mail: scriba@pkn-franeker.nl 

 

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

 

Voorzitter:      D. Tolsma 

Secretaris :         J. de Vries-Fokkema  

     e-mail: secretaris.krm.pgf@outlook.com 

Penningmeester: S. Douma 

       

mailto:scriba@pkn-franeker.nl


 

Paascollecte. De acceptgiro verdwijnt.  
  
In de periode voor Pasen wordt de Paascollecte gehouden, waarvan de opbrengst geheel ten goede 
komt aan ons eigen kerkelijk gemeentewerk. Ook dit jaar doen we een beroep op u. Steun het werk in 
onze gemeente met een extra bijdrage, om nu en in de toekomst waardevolle en inspirerende 
activiteiten mogelijk te maken.  
  
Zoals u wellicht heeft vernomen verdwijnt de acceptgiro per 1 juni 2023 in heel Nederland en zullen 
banken dit niet meer als betaalmiddel verwerken. Geadviseerd wordt om vanaf 1 maart geen 
acceptgiro's meer te versturen. Voor de Paascollecte ontvangt u daarom van ons alleen een brief met 
een betaalinstructie waarmee u via internetbankieren uw bijdrage kunt overmaken. In deze brief staat 
ook een QR-code waarmee u nog eenvoudiger uw gift kunt overmaken. Uiteraard kunt u uw extra gift 
ook via de collecte doneren.  
  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.  
 

Met vriendelijke groet, 

Janny de Vries-Fokkema 

Secretaris College van Kerkrentmeesters 

 

 

 

INCASSOKALENDER 

FONDS:  INCASSODATUM:    

Actie Kerkbalans    27 maart 

Zending      27 maart 

Kerkomroep     27 maart 

Kerkblad     27 maart 

 

 

COLLECTEN EN GIFTEN 

 

14 december 2022 interk. Evang. Comm  € 291,15 

31 december   kerk    € 295,13 

1 januari 2023  diaconie   € 104,70 

1 januari  kerk    € 121,55 

8 januari  diaconie   € 236,45 

8 januari  kerk    € 278,55 

15 januari  diaconie   € 265,70 

15 januari  kerk     € 228,33 

22 januari  diaconie t.b.v.Oekraïne € 656,44 

29 januari  diaconie   € 246,40 

29 januari  kerk    € 248,14 

5 februari  ZWO proj. H. Veneman € 613,22 

12 februari  diaconie t.b.v. aardbeving € 724,55 

12 februari  kerk    € 332,80 

19 februari  diaconie   € 327,48 

19 februari  kerk    € 293,07 

 

 

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

hartelijk dank! 



 

Ontvangen een gift van € 50,00, contant via het kerkelijk bureau 27 februari. Hartelijk dank. 

 

Collecte Saxenoord, 17-02-2023, voor Wilde Ganzen € 89,00. 

Collecte Froonacker, 24-02-2023, voor Wilde Ganzen € 59,70 

Collecte Roordastate, 24-02-2023, voor Wilde Ganzen € 58,00 

 

 

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 

  

Ontvangen giften voor de Diaconie in januari en 
februari 2023   

        

Naast de collecteopbrengsten zijn voor de verschillende projecten / doelen 

in de maanden januari en februari  bij de Diaconie onderstaande   
bedragen ontvangen :      

        

Diaconie ( Algemeen )    € 549,00  
Kerk in Actie - Ondersteuning kerkelijke gemeenten € 128,50  
Kerk in Actie - Noodhulp Oekraine   € 872,50  
Stichting Leff ( project Hilly Veneman )   € 490,00  
Giro 555 - Noodhulp aardbevingen Syrie en Turkije  € 860,00  
Kerk in Actie - Zending Zambia    € 275,00  
Blessed Generation Nederland    € 100,00  

        

        

Namens de Diaconie hartelijk dank voor uw bijdragen.   

        

Jan Oosterhaven       
 

 

 
 



40dagentijd 2023: Uit liefde voor jou!  

 

12 maart Collecte voor het omzien naar gevangenen in Nederland 

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere 

gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. 

Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te 

werken naar herstel. 

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun 

partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de 

maatschappij.  

19 maart Collecte voor de Kliederkerk 

Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor 

van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op 

een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. 

Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben 

aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen 

groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. 

26 maart Collecte om kansen te creëren voor jongeren en vrouwen in Bangladesh 

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel 

opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot 

tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. 

Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. 

Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training 

in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. 

9 april Collecte omdat de kerk kwetsbare mensen helpt in Moldavië 

Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het 

buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar 

weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn. 

Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en 

traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud 

wat minder alleen!   

 

 

DIACONALE MIDDAG  25 FEBRUARI 2023 
 
Op deze middag kon de diaconie ongeveer 45 belangstellenden welkom heten. Zij kregen een 
presentatie te zien van Blessed Generation, een project in Kenia, dat ruim 20 jaar geleden 
begon met een weeshuis met 75 kinderen. Ria Fennema kwam er als vrijwilliger terecht en ze 
besloot huis en haard achter zich te laten en zich voor deze kinderen in te zetten. Nu worden 
jaarlijks 1000 kinderen geholpen, waarvan 15% intern worden opgevangen en 85% outreach 



zorg krijgt. Blessed Generation heeft op drie verschillende plekken in Kenia twee basisscholen 
en één middelbare school. 
 
Ria vertelt op enthousiaste wijze hoe zij hun missie gestalte geven en nieuwe plannen 
ontwikkelen met hulp van 100 Kenianen, die in dienst zijn van de stichting. 
Naast dit informatieve gedeelte was er ook tijd om elkaar te ontmoeten en onder het genot van 
koffie/thee met oranjekoek, en later met een hapje en drankje bij te praten. De dochter van Ria 
en Fester had een kraampje ingericht met sieraden en andere spullen om te verkopen. 
 
In oktober van dit jaar zal de ZWO in een eredienst ook Blessed Generation onder de aandacht 
brengen, want zij zullen de komende drie jaar deze organisatie financieel ondersteunen. 
Het was een zeer geslaagde middag. Bij de uitgang was er nog een collecte voor dit goede 
doel. Grote bewondering en respect voor wat Ria en haar gezin en al hun medewerkers hebben 
bereikt. 
 
 
 

 
 

Djoke de Boer-Boutsma 
 

 

`Soep & Zo` 

 

 
`Soep&Zo` vinden we als Protestantse Gemeente een geweldig initiatief. Elke zondag ontmoeting tussen 12.00 uur 
en 13.30 uur in `de Wolkom`-ruimte van `de Skule` te Franeker: mensen van allerlei pluimage/achtergrond. Arm of 
rijk, oud of jong, gezond of niet en alles daar tussenin, waaronder ook vluchtelingen uit Oekraïne. En 
jaah.......heerlijke soepen, stokbroodje, smeerseltje, maar bovenal mooie ontmoetingen en verbinding! Iedereen is 
welkom! (en het is gratis!) We hebben als diaconie van de Protestantse Gemeente (PKN) besloten dit prachtige 
burgerinitiatief, een echt voorbeeld van `Mienskip`, de komende 3 jaar financieel met een bijdrage te steunen en 
we hebben de gevraagde vrieskast (niet te verwarren met koelkast) geschonken. Ook IDO (Intergemeentelijk 
Diaconaal Overleg Waadhoeke) is betrokken. Heel veel succes gewenst aan alle mensen achter dit mooie initiatief 
`Soep en zo`. 
Samen ben je een levende gemeenschap! 

 



 
Wessel Veenstra 

 

 

 

40-dagenkalender 2023 
 
Beste mensen, 
 
Middels dit schrijven willen wij iedereen bedanken die een 40-dagenkalender met als thema: 
‘Uit liefde voor jou’ heeft aangeschaft. In totaal zijn er zo’n 275 kalenders verkocht (in Franeker, 
Beetgum, Beetgumermolen, Engelum, Marssum, Berlikum, Winsum en Nieuwe Pekela) en dat 
betekent een mooi bedrag voor het werk van Eman en Hillie op Java in Indonesië.    
 
Uit liefde voor jou: woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je 
echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, 
zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag 
van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. 
Samen zijn we de Kerk in actie. 
 
Wij wensen u en de gemeente een gezegende tijd op weg naar Pasen. 
 
 

Hartelijke groet, 
Jeanet Veenstra, ZWO-commissie Franeker 

Elizabeth Schaaf, PKN-gemeente Beetgum, Beetgumermolen, Engelum en Marssum 
 

 

BINGO!, MONOLOOCH OER GRUTSKENS EN SKAMTE YN DE RANK YN 
FRJENTSJER 
 



 
 

Tryater spilet de foarstelling BINGO! 

op woansdei 22 maart om 19.30 oere yn De Rank yn Frjentsjer.  

Fan ein jannewaris ôf bringt Tryater de Frysktalige ferzje fan BINGO!, in solo fan Tamara Schoppert oer earmoed 
en iensumheid. It stik spile begjin dit seizoen koart yn it Nederlânsk. De troch Herman van Wijdeven (bekend fan 
ûnder oare Mestmoeders en Niemand is hier eenzaam fan PeerGroup) skreaune tekst is troch Schoppert sels 
oerset. De foarstelling dêr’t se bingodame Tine yn spilet, is oant en mei ein maart sa’n tweintich kear te sjen op 
ferskate lokaasjes yn de provinsje. 
 
Oer de foarstelling 
Tine liedt de bingo yn in buerthûs. Se komt hjoed te let. Tine ferûntskuldiget har en begjint ûnbedoeld oer har 
krekt ferstoarne mem, mei wa’t se al tsien jier gjin kontakt hie. Niis seach se har âlderlik hûs en ûntduts de 
suterige omstannichheden fan hoe’t har mem blykber wenne. Wylst Tine har bêst docht om op fleurige wize de 
bingo ta in goed ein te bringen, analysearret se de relaasje mei har mem. Dy stiet ynienen yn in hiel oar deiljocht. 
Hie se mear sjen moatten, wat oars dwaan kinnen? Se freget it har lûdop ôf. En dan ropt ien: 'Bingo!' 
 
BINGO! is ûntwikkele op inisjatyf fan stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân (PAS) troch Ploech en eide, 
it teaterkollektyf fan ûnder mear Tamara Schoppert. De foarstelling is ek geskikt foar wa’t net fan it bingo-spul 
hâldt.  
 
De foarstelling yn De Rank is Frysktalich en wurdt oanbean troch de Protestantse Gemeente Franeker. De tagong 
is fergees, mar reservearje is ferplichte yn ferbân mei beheinde kapasiteit.  
ynfo / opjefte kin oant moandei 20 maart fia kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl of 0517-393200.  
It tsjerklik buro is moarns berikber fan moandei o/m freed fan 8.00 oere oant 12.00 oere. Wolle jo gebrûk meitsje 
fan in rolstoelplak, jou dat dan oan by de reservearring. 



 

De diaconie 

Stichting LeFF 

 
Zondag 5 februari 2023 hebben ondergetekende en Elizabeth Schaaf-Westra (bestuursleden 
van Stichting LeFF) de kerkdienst bijgewoond. We waren bij binnenkomst blij verrast door de 
aanwezigheid van zoveel gemeenteleden. Geweldig om dat te zien. Onze aanwezigheid had te 
maken met de collecte voor Stichting LeFF. De Protestantse Gemeente Franeker geeft jaarlijks 
een bijdrage aan genoemde Stichting waar we erg blij mee zijn en we hopen dan ook op een 
goede avondmaalscollecte. Hartelijk dank voor deze bijdragen. 
Stichting LeFF ondersteunt Hillie Veneman en haar man Eman bij hun zendingswerk.  
Hillie werkt als docent aan een universiteit voor de studierichting leraar basisonderwijs. Daar 
wordt ingezet op inclusief onderwijs, kinderen met beperkingen opnemen in het reguliere 
basisonderwijs. Als docent onderwijskunde/psychologie mag Hillie de toekomstige leerkrachten 
begeleiden en bewust maken van hun rol. Voorwaar een mooie taak. 
 
Freek Veneman, Hillie’s vader, maakte deel uit van het bestuur van Stichting LeFF. Freek heeft 
zich vele jaren met een enorme gedrevenheid ingezet voor de activiteiten van Hillie. Daar zijn 
we hem erg dankbaar voor en wij zullen hem zeker gaan missen.  
Het bestuur is nu op zoek naar een tweetal nieuwe leden. Het lijkt ons goed dat na het 
wegvallen van Freek twee gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Franeker gaan 
meedoen. Dit om de binding die er via Freek was te blijven continueren zodat Hillie en Eman 
hun werk kunnen blijven voortzetten. Wie komt ons bestuur versterken?  
Voor nadere informatie kunt u terecht bij: 
Elizabeth Schaaf-Westra of Wim van Rijswijk, telefoon 06-53328919. 
 

Met vriendelijk groet, 
Wim van Rijswijk 

Voorzitter Stichting LeFF 

 
 

 

Opvang Vluchtelingen door Protestantse gemeente Franeker 

 

AFSCHEID: `Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij!`  

 

Zo begon ik onderstaande tekst op sociale media met betrekking tot onze buitenlandse gasten: 



Hoe dan ook, afscheid nemen van mensen waarmee je een mooie verbinding hebt, is moeilijk, 

emotioneel. 

Zo namen we als vrijwilligers vrijdagmiddag, 3 maart 2023,  afscheid van één van onze 

vluchtelingen-gezinnen die gast zijn van Protestantse Gemeente Franeker. Een Syrisch gezin, 

bestaande uit 7 personen, gaat herenigd worden met hun oudste zoon.  Vier maanden lang waren 

ze onze gasten, evenals nog twee andere gezinnen. We kregen de waarschuwing als 

vrijwilligers/betrokkenen: ga je niet teveel hechten, ze gaan binnenkort weer weg en dat maakt het 

ook moeilijk voor hen.....makkelijker gezegd dan gedaan. We zijn ons gaan hechten aan deze lieve 

mensen, waarvan we hopen, dat ze een goede toekomst tegemoet gaan in Udenhout. Menig 

traantje werd weggepinkt. Met een verhuisauto van Jeroen de Boer en een personenbus van 

Kooistra busreizen, brachten onze vrijwilligers het gezin op zaterdag 4 maart 2023 met al hun 

hebben en houden over. Daar werd ook voor het eerst kennisgemaakt met Jan Mercelis, die op ons 

verzoek, namens de PKN gemeente Oisterwijk, contactpersoon en helpende hand voor hun zal zijn.  

 

Op dinsdag 7 maart 2023, vertrok het tweede Syrische gezin om herenigd te worden met hun zoon. 

Ze gaan, totdat er permanent huisvesting is, wonen in een appartement, dat ter beschikking is 

gesteld door de Bethel-kerk. Een woonkamer, keuken en 3 slaapkamers voor dit gezin van moeder 

en 5 kinderen.  

Voor de kinderen van beide gezinnen die naar basisschool De Kabas in Franeker gingen, werd een 

mooi afscheid georganiseerd en bijzonder om mee te maken hoe De Kabas zich inzette voor de 

kinderen. Hartverwarmend! 

 

Het derde gezin, afkomstig uit Libië, is nog steeds onzeker over hun verblijfsstatus. Ze zijn nog niet 

eens in de procedure van de IND en COA. De Nederlandse overheid geeft hen maximaal 15 

maanden om dat te doen. Er zijn grote achterstanden.  Zeer onzeker voor dit jonge gezin. De 

tweeling zit in groep 2 van De Kabas. We willen dit graag voortzetten voor de kinderen en niet 

onderbreken voor weer een andere plek en dus niet meedoen aan het `rondpompen` (met alle 

respect) van mensen. 

We hebben daarom afgesproken, dat ze in Franeker kunnen blijven in de vakantiewoning van 

Recreatiecentrum `Bloemketerp` en hebben een optie op huur genomen tot 1 september. Gaan ze 

eerder in de procedure worden opgenomen, dan beëindigen we dit eerder. Het gezin is inmiddels 

behoorlijk zelfstandig en de betrokken vrijwilligers willen nog wel door met hen. 

 

MISSIE; onze missie was in oktober 2022 om mensen op te nemen uit Ter Apel, die daar op straat 

moesten overnachten en geen dak boven hun hoofd hadden en we wilden bovendien voldoen aan 

het beroep, dat de Classis op geloofsgemeenschappen deed om vluchtelingen op te nemen.  We 

vonden het als Kerkenraad unaniem onverteerbaar, dat mensen in weer en wind op straat moesten 

leven/overnachten. Men schatte voorzichtig is, dat die situatie zeker een week of 6 zou kunnen 

duren. Het duurde langer en in goede samenspraak hebben we als Kerkenraad destijds ook weer 

unaniem besloten om de toegezegde 2 maanden te verlengen met 2 maanden. Nu slapen er geen 

mensen meer op straat. INLIA en COA voorspellen overigens wel, dat er binnenkort in nog grotere 

mate vluchtelingen niet kunnen worden opgevangen in Ter Apel. 

Voor nu vonden we als Kerkenraad, dat onze missie en haar doel is behaald. We beëindigen in nauw 

overleg met het vrijwilligersteam en in samenspraak met de Kerkenraad de opvang, met 

uitzondering van het Libische gezin. Daarbij is ook gekeken naar de draagkracht van het 

vrijwilligersteam en LET OP: we vroegen hen 2 maanden, ze zijn gegaan voor 4 maanden  en 

HOE!!  Ze bezoeken huisartsen, tandarts, specialisten Harlingen/Leeuwarden, fysiotherapie, enkele 

ochtenden per week met de kinderen mee naar school als begeleider in de klas, 

museumbezoek/St.Nicolaas/Koornbeurs, meerdere bezoeken aan Ter Apel, taalles, 

https://www.facebook.com/pknfraneker/?__cft__%5b0%5d=AZV_2LTlX0z1vdbKPbCQxWT2dOnX_HVxzXdM-BNhIuJMDvXC-ApxxKOSVnkvibNhB2OPkti3lAMmy7aWDKtAlSQxoJ5BbAIRFza_FAANZZtdSGc1q2Q-BxPemra923sgXw5grsg2ufJvpoUbOYG9MxDIWSHKHB7h3UXVlPf1OG4dTBXiV1zCFBORymqBVLXCDZ8&__tn__=kK-R


consultatiebureau, inentingen, elke vrijdagmiddag onderhoudsgesprekken met de gasten, 

vrijwilligersavonden en wat al niet meer.  

 

Wat is het waardevol om met een groep van circa 25 vrijwilligers uit alle geloofsgemeenschappen in 

Franeker en ook mensen van buiten deze geloofsgemeenschappen, met elkaar `Mienskip Franeker`, 

meer dan waar te maken. Voor onze gasten en ook ons vrijwilligersteam is het inspiratie geweest  en 

is een verschil gemaakt voor onze gasten, die startten in Ter Apel, slapend op het gras en de straat! 

Wij hebben de daad bij het woord gevoegd. Binnenkort sluiten we met het team af en beschouwen 

we nog wat na en danken ook `Skûle Welzijn` voor coördinatie van het vrijwilligersteam en al haar 

goede begeleiding en adviezen, met name door Petra van der Zee. Heel bijzonder.  

Dank aan het hele team, dank aan de Kerkenraad, dank aan de Protestantse gemeenteleden en alle 

andere betrokkenen! 

 

Als Protestantse Gemeente Franeker willen we midden in onze gemeenschap staan: verbinden, 

helpen, inspireren. motiveren, luisteren, handelen en voorleven waarin we Geloven! 

 

Wessel Veenstra 

André Diemers 

Projectcoördinatoren  Vluchtelingen / gasten Protestantse Gemeente Franeker 

 

 

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 

 

 

 

Franeker 

 

  

MUTATIES:   

Doorgeven aan: 

Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, 8801 KC   

’s morgens van 9.00-11.30 uur  

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

0517 393200 

 

 

Wilt u liever niet dat uw jubileum of verjaardag vermeld wordt, geef dat dan  door aan het kerkelijk 

bureau.  

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

bekend. Neem ook in dat geval contact op met het kerkelijk bureau. 0517 393200 of 

kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl 

mailto:kerkelijkbureau@pkn-franeker.nl


 

 

BERICHTEN VAN ACTIVITEITEN 

 

Lezing Tjerk de Reus  

Op het breukvlak van literatuur en religie 

 

Tjerk de Reus (1971) is een alleslezer op het gebied geloof en literatuur. Hij zal bij velen bekend zijn als 
recensent van theologische en spirituele boeken in het Friesch Dagblad.   
In zijn inleiding neemt Tjerk ons mee naar diverse hedendaagse romans, waarin echo's klinken van het 
christendom, van Bijbel en geloofstraditie, die hedendaagse literaire teksten een vaak ongeziene 
dimensie verschaffen.  
 

Datum:  donderdag 16 maart 2023 

Tijd:      20.00 uur 

Plaats:   De Rank  

Spreker:  dr. Tjerk de Reus 

Leiding:  ds. Sytze Ypma 

Opgave: Niet nodig 

 

 
 

 

Op naar een nieuw beleidsplan: gemeenteavond op 30 maart  

 

In een op 22 februari jl. verstuurde nieuwsflits bent u geïnformeerd over de voorbereidingen voor een 

nieuw beleidsplan voor de Protestantse Gemeente Franeker. Omdat de termijn van het huidige beleidsplan 

is verstreken heeft de kerkenraad een kleine commissie de opdracht gegeven om een nieuw beleidsplan 

voor te stellen. Die commissie bestaat uit Piety Sieperda, Dick Tolsma, Riemer Reijenga en Roger Wind. 

Henk van den Bosch zal het werk van de commissie ondersteunen. 

 

De kerkenraad heeft de commissie een eerste aanzet voor visieontwikkeling meegegeven vanuit de 

bezinningsgesprekken die zij in januari heeft gevoerd. Twee kernwoorden komen daarin naar voren. 

Allereerst is dat de gemeenschap. De Protestantse Gemeente Franeker is een mooie gemeenschap van op 

elkaar betrokken mensen. Daar voelen we ons thuis. Daar zijn we ook fier op. En daar ligt onze kracht. 

Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze omgeving. De gemeenschap als plek van bezieling in en 

voor de stad. Het tweede woord is diversiteit. Met dat woord drukken we een gemis uit. We willen graag 

een meer diverse gemeenschap zijn. Een gemeenschap waarin ook mensen die zich nu niet thuis voelen in 

de kerk een plek kunnen vinden. Het woord drukt dus ook een verlangen uit. Iets wat we graag willen en 

waar we ons voor willen inzetten. 

 

Natuurlijk is het de bedoeling dat alle mensen die zich betrokken weten bij de PGF mee kunnen denken 

en inspraak hebben. Uw ideeën en suggesties zijn van harte welkom, mail ze naar ds. Henk van den 

Bosch. 

 

Daarnaast nodigen we u graag uit voor een gemeenteavond op donderdag 30 maart as. We vertellen dan 

een en ander over de ontwikkeling van onze visie voor de PGF en u hebt de gelegenheid om daarover met 



ons en met elkaar in gesprek te gaan. Heel graag begroeten wij u op 30 maart om 20.00 uur in de grote 

zaal van De Rank. 

 

Namens de commissie beleidsplan, Henk van den Bosch. 

 

 

Uit de Liturgiecommissie 

 

 

Wij, leden van de Liturgiecommissie willen wij u graag af en toe op de hoogte houden van waar 

wij ons mee bezig houden. U leest dat in deze rubriek “Uit de Liturgiecommissie”. Als u vragen 

heeft, of graag wilt reageren, dan kunt u dat doen bij ondergetekenden. 

 

In onze afgelopen vergaderingen hebben wij de Omrop Fryslân-diensten in december 

geëvalueerd. De eerste dienst was nog even wennen omdat voor de mensen die aanwezig 

waren in de kerk niet alles zo goed was te volgen als voor de mensen die thuis voor de tv zaten. 

Maar dat werd al gauw beter en we mogen terugkijken op een mooie periode. 

 

De veertigdagentijd is inmiddels begonnen. We hebben, zoals gewoonlijk, een project, met een 

projectlied en er komt een mooie bloemschikking in de Stille Week. Ook is er weer een 

cantorijproject in de Martinikerk onder leiding van Jochem. Op Stille Zaterdag zou er eerst geen 

dienst plaatsvinden, maar we hebben besloten om die avond toch een Taizéviering in het koor 

van de kerk te houden. 

 

We zijn zeer verheugd dat Tjalling de Jong onze Liturgiecommissie komt versterken. Van harte 

welkom! 

 

We zijn bezig na te denken over een ‘beleidsplan liturgie’, waarin we willen stilstaan bij wat 

liturgie is en hoe wij dit in onze Martinikerk invullen. Dit is op dit moment nog in een 

beginstadium. Verder hebben we plannen om een zangavond te organiseren om onbekende 

liederen uit het Liedboek aan te leren. Liederen, die vervolgens ook regelmatig in de 

kerkdiensten zullen worden gezongen. U hoort hier meer van, als dit concreter wordt. 

 

U heeft misschien gemerkt dat er in de eredienst af en toe ruimte is voor een “verzoeknummer”. 

U kunt bij ds. Ypma een lied aanvragen dat u graag zou willen laten zingen in een kerkdienst, 

om een bepaalde bijzondere reden. Als u het lied met uw motivatie naar ds. Ypma stuurt, 

kunnen we kijken of uw verzoek ingewilligd kan worden. 

Ook is er ruimte voor verzoeknummers voor orgelspel, bijvoorbeeld voor het orgelspel tijdens 

de collecte. Als u een bepaald lied of compositie graag zou willen horen van Jochem, dan kunt u 

uw verzoek ook bij hem inleveren. Wie weet, hoort u uw favoriete lied of stuk eens voorbij 

komen! 

 

Namens de Liturgiecommissie, 

 

Djoke Travaille 

Tjalling de Jong 

ds. Sytze Ypma 

Jochem Schuurman 



 

 

Kapelkuier Stille Zaterdag 8 april 
Van harte uitgenodigd! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Het angelus, Jean-François Millet) 

 

Thema: “Lit ús in hûs fan stilte bouwe”. 
 
De ochtend ziet er als volgt uit: 
9.45- 10.00     : Inloop met koffie in De Rank  
10.00-10.20    : Start met een lied en voorlezen van een verhaal in De Rank 
                         Tijdens de wandeling krijgen we een vraag mee die uit het verhaal komt. 
10.30-11.30     : Wandelen in de structuur van Nij Kleaster, stilte, bezinning en verbinding. 
11.30- 11.40    : Afsluiting in De Rank 
 
Plek:   De Rank te Franeker 
Adres: Zilverstraat 36  
Datum:  zaterdag 8 april 
 
Opgave niet nodig!  We kijken naar u uit!  
 

Sytze Ypma, Feja Nauta, Roaske Doevendans en Annemiek Heerma 
 

 

 

ZWO 

 

Voorzitter:            Jeanet Veenstra 

                           

 

Penningmeester:  Pieter Walinga 

 

Bankrekeningnummer:  NL07 RABO 0313 2032 29 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLERLEI 

 

 

 Nieuws 
 
Dit jaar bestaat Victory4All 20 jaar en wat is er al veel bereikt in die jaren. Wij zijn vanaf 2006 betrokken 
bij het werk wat zij doen.  
In januari hebben wij in Makkum bij de Plattelands Vrouwen groep een presentatie gegeven over onze 
reizen van 1991 t/m 2018 die wij hebben gedaan voor Victory4All en in het begin World Servants. 
Als dank hiervoor mochten wij €100 ontvangen voor V4All. 
Het inzamelen van oud ijzer loopt nog steeds erg goed . Er wordt geregeld wat bij ons gebracht en er zijn 
in Franeker ook een paar mensen die het voor mij inzamelen en waar ik het dan weer ophaal. 
Maandag 27 februari mocht ik oud ijzer uit de Botniastins ophalen. Dit was perfect geregeld door Willem 
Koopmans. Er waren vrijwilligers geregeld en zo kon ik ‘s morgens nog een kar vol oud ijzer wegbrengen,  
de opbrengst was € 102 . ‘s Middags nog allemaal oud ijzer opgehaald en veel oud papier dat op vrijdag 
in de papier container van de kerk is gebracht. 
 

Met vriendelijke groeten  Sieds en Saskia de Jong   
 06 10 23 21 77  (voor oud ijzer) 

 
Hier onder nog een nieuws van Victory4All  over hun sponsor programma zie:  www.Victory4all.com   
 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

We breiden het Sponsor een Klas 

programma uit met een nieuwe klas! 

Naast Grade R van King’s College en 

de Rainbow Angels, kun je vanaf nu de 

klas van Teacher Zanelle op Rainbow 

School sponsoren. De kinderen in haar 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In rûntsje om mei de hûn…. 
 
Stean jim wolris yn dubio? Sil ik it wol dwaan, sil ik it net dwaan? En as ik it wol of net doch, wat binne dan de 
konsekwinsjes? Dit oerkaam my ferline wike op myn earste rûntsje mei Joska. By ús yn de buert wennet in man 
dy’t frachtweinsjauffeur is en moarns altyd hiel betiid begjint. Yn dat hús is it dus moarns altyd tsjuster…. mar 
hjoed net…. Ik seach de keamer yn en seach de man yn de stoel lizzen, achteroer… de mûle heal iepen….de 
televyzje stie oan. Ja, doe begong myn holle te meallen: soed er lizze te sliepen? … mar stel dat er net sliept, mar 
…. yn iuwige sliep is? Wat sil ik dwaan? Ik stie stil, die in stap nei foarren, stie wer stil, Joska luts oan de riem: 
trochrinne! Mar ik gie tóch werom, tikke op it rút….gelokkich hy riisde oerein út de stoel, stuitere de keamer yn, 
út myn sicht…. Ik rûn werom nei de strjitte en seach nochris de keamer yn: dêr stie er, ik stuts de tomme op en hy 
stuts de hân op. Neat oan de hân dus, mar dat like my better dan letter te hearren krije dat in buertgenoat in 
skoft dea yn de stoel lein hie foardat immen it fernommen hie. It kin fansels wol dat er de smoar yn hie, omdat ik 
him wekker makke haw… no, dat is dan mar sa! 

Maaike en Joska 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

klas zijn tussen de 11 en 15 jaar oud, 

maar vanwege leer- en 

ontwikkelingsachterstanden werken 

ze op het niveau van een kleuterklas. 

Meld je nu aan als sponsor van deze 

klas om Eldriano, Alizwa en hun 

klasgenoten te leren kennen en hun 

avonturen te volgen. 
 

  

https://victory4all.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2aWN0b3J5NGFsbC5ubCUyRmRvbmVyZW4lMkZzcG9uc29yLWVlbi1rbGFzJTJGJTNGdXRtX3NvdXJjZSUzRG5ld3NsZXR0ZXIlMjZ1dG1fbWVkaXVtJTNEZW1haWwlMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM0QyMzAyX25pZXV3c2JyaWVmX25sX3NlayUyNnV0bV9jb250ZW50JTNEYWN0aWVrbm9w&sig=3YRKDabaRGMZFkP3qikeJzFx3S7MoNw5YRCz1L1FGdEw&iat=1677676911&a=%7C%7C650286515%7C%7C&account=victory4all%2Eactivehosted%2Ecom&email=UXkJingYzRqZ%2FmhSPk8u1hIsa2wOIwulBTdhyzEXIIg%3D&s=b851776d209bbf9480f76777f576d561&i=156A212A4A1197


OPROEP 
 
Aan Broeders en Zusters van alle kerkelijke gemeenten in de Waadhoeke en omstreken. 
 
Zoals u weet zendt Radio Eenhoorn elke zondagmorgen van  08.00 tot 13.00 uur 
Geestelijke programma’s uit, zoals Gospelmuziek, Kerkdiensten en Glorie Klanken. 
En elke vrijdagavond in samenwerking met Radio Stad Harlingen van 19.00 tot 20.00 uur 
het programma Horizon met nieuws uit de kerken.  
 
Ons team is door omstandigheden erg krap geworden en willen wij deze programma's in 
de lucht houden, dan hebben we versterking nodig van technici; mannen/vrouwen die de 
mengtafel bedienen. We zijn dringend op zoek naar u / jou om ons team te komen 
versterken als technicus. U / Jij zorgt ervoor dat onze programma's de ether in blijven 
gaan. Een korte interne opleiding wordt verzorgd door eigen technici. 
 
Voor informatie kunt u bellen of mailen naar Ale Bosch. 
  

Namens het Geestelijke team van Radio Eenhoorn 

 

 

 

 

Voorjaarschoonmaak in de Botniastins 
 

Enkele vrijwilligers hebben de zolder van de Botniastins opgeruimd, dit omdat de Stichting Beheer 

vergaande plannen heeft voor verdere verduurzaming van dit monumentale gebouw. Een onderdeel van 

die plannen is het isoleren van de zolder, dus werd alle opslag onderworpen aan een kritische blik. Wat 

moest bewaard blijven en wat kon weg. Kostbare boeken van de Academie van Franeker zijn opgeslagen, 

oude en kapotte stoelen werden afgevoerd, het ijzer ging naar Sieds en Saskia voor hun project 

Victory4all, de rest naar de milieustraat. Na de verduurzaming wil men proberen de zolder toegankelijk te 

maken voor bezichtiging…zeer de moeite waard! Op bijgaande foto de vrijwilligers in actie. 

 

 



 
 

Pieter Oosterhof 

 

 

 

 

 

 

 

VROUWENGROEP “DE SCHAKEL” 

 

Dinsdag 14 maart 09.45 uur in De Rank 

 

De heer Bouwma van Berlikum houdt een lezing over de beroemde schilder 

Rembrandt van Rijn. 

Hartelijke groet,  
namens  “De Schakel”, Ymkje Santema-Hogendorp 

 

 

 

 

 



 
 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk 
 

Op 27 maart hebben we de Paasviering. Deze avond wordt verzorgd door ds. Sytze Ypma. 

Ook gasten zijn deze avond van harte welkom. 

Voor informatie kunnen jullie terecht bij onze secretaris mw. A. de Jong-Nijk. 

 

Groeten, 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Donderdag 16 maart 2023, 14.30 uur in “de Rank”. 

 

“Op weg naar Pasen “.  De heer S.D. Salis uit Amsterdam, wil ons d.m.v. beeld en klank laten genieten 

van hoopvolle verhalen uit de Bijbel.  Het past goed in de 40-dagentijd voor Pasen. Een onderwerp waar 

de C van PCOB zeker aan de orde komt. 
 

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

 

 

AGENDA 

 

 

zondag 12 maart 

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

 

dinsdag 14 maart 

De Schakel, 9.45 uur in De Rank  



 

donderdag 16 maart 

PCOB, 14.30 uur in De Rank 

 

donderdag 16 maart 

lezing Tjerk de Reus, zie uitgelicht in deze Binding, 20.00 uur in De Rank 

 

zondag 19 maart 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. R. Bergsma, Berlikum 

 

zondag 26 maart 

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

 

maandag 27 maart 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk, Paasviering o.l.v. ds. Sytze Ypma 

 

donderdag 30 maart 

gemeenteavond, zie uitgelicht in deze Binding, 20.00 uur in De Rank  

 

zondag 2 april 

Radio “Eenhoorn” 9.30 uur: ds. M. Roepers, Achlum/Hitzum 

 

donderdag 6 april 

Chr. Vrouwengroep Samen Sterk, bowlen 14.30 uur 

 

vrijdag en zaterdag 7 en 8 april 

oud papier 

 

vrijdag en zaterdag 5 en 6 mei 

oud papier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdouderlingen:    Nynke-Aly Miedema-Kamstra 

Marije Miedema-Epema            

    

 

 



 
 

   

 
Beste ouders en kinderen, 
 
 
Vanaf zondag 26 februari is de veertigdagentijd begonnen. We nodigen de kinderen van 4 tot 
12 jaar van harte uit mee te doen met het project ‘Verander je mee?’ Op weg naar Pasen 
vieren we dat dingen kunnen veranderen: in je eigen leven, voor de mensen om je heen, in de 
wereld. Er kan van alles gebeuren: vrolijke dingen, maar ook dingen waar je verdrietig, bang of 
boos van wordt. Op weg naar Pasen vieren we dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. God 
maakt een nieuw begin, en jij mag daarin meegaan. Verander je mee? 
 
We lezen deze weken bijzondere verhalen: over Jezus in de woestijn, de verheerlijking op de 
berg, de ontmoeting met een Samaritaanse vrouw bij een put, de genezing van een blinde man 
en de opwekking van Lazarus. En natuurlijk het verhaal van de intocht in Jeruzalem en het lege 
graf. Stuk voor stuk zijn het verhalen waarin de wereld verandert.  
 
Op zondag 2 april maken de kinderen in de bovenzaal in de kerk een Palmpasenstok en 
zondag 9 april vieren we het Paasfeest, en liggen er in de kerk paaseitjes verstopt. 
 
 
De diensten beginnen om 10.00 uur en zijn in de Martinikerk. 
 
Jullie zijn van harte uitgenodigd mee te doen.  
 
In De Toermalijn, De Korendrager of de Martinikerk liggen gezinsboekjes om mee te nemen en 
thuis met elkaar door te nemen.  
 

 
Namens de leiding van de kindernevendienst,  

 
een hartelijke groet,  

 
ds. Sytze Ypma  

 


