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Meditatie 
 

Geloven zonder kerk.  

 

Dat hoor je nog wel eens als het over geloven gaat. “Ik geloof, 

maar daar heb ik de kerk niet bij nodig.” Dat zijn woorden die 

iets zeggen over onze gemeente, onze plaatselijke kerk. 

Mensen hebben dan niet zoveel problemen met geloven in God, 

maar wel in ‘geloven in één heilige algemene christelijke kerk’. 

Meestal heeft het te maken met teleurstelling. Ervaringen van 

negatieve menselijkheid, ervaringen van onrechtvaardige 

regels. Daar moeten we als plaatselijke kerk iets mee. Want 

kerk en geloven hoort wel degelijk bij elkaar. En als er kritiek 

is op de kerk, hoor je niet te zeggen: ‘Dat was die ander die 

zegt dat ‘ie gelooft, daar ben ik als gelovige niet mee 

verbonden.’ Want geloven en kerk hoort bij elkaar. Gelovigen 

zijn met elkaar verbonden; dat is kerk. 

Als iemand zegt: ‘Ik geloof, maar daar heb ik de kerk niet bij 

nodig’, dan is het zaak om te luisteren. Want vaak wordt dan 

onze plaatselijke kerk gehouden aan haar eigen woorden. Vaak 

wordt er dan, in alle kritiek, iets heel positiefs gezegd over wat 

de kerk zou kunnen zijn. Er wordt vaak iets aangewezen waar 

Jezus ons ook op gewezen heeft.  

De herkomst van het woord ‘kerk’ vertelt over: ‘vergadering 

van wie bij de Heer hoort’. Daar wordt iedereen bij elkaar 

geroepen die bij de Heer hoort. Iedereen die gelooft, hoort bij 

‘kerk’. Geloven kan volgens mij dus niet zonder ‘kerk’. Je zegt 

ook niet: ‘Ik ben Nederlander, maar daar heb ik Nederland niet 

voor nodig’. Als je gelooft, dan ben je ‘kerk’, dan ben je 

‘iemand die bij de Heer hoort’.  
En ‘kerk’ hoort dan weer direct bij het geloven in Jezus’ 

boodschap. Het geloof in Jezus zegt dat de plaatselijke kerk, 

midden in onze wereld, iets laat zien van het komende 

koninkrijk van God. Onze plaatselijke kerk is de plaats waar 

iedereen die bij Jezus hoort, handen en voeten geeft aan de 

boodschap van Jezus. De Geest van God zet ons daarin op 

weg, met alle gaven die we daarvoor nodig hebben. In de 

tweede brief van Petrus staat in het eerste hoofdstuk in vers 3: 

“De machtige God heeft aan jullie en mij alles gegeven wat 

nodig is om te leven zoals hij het wil. Hij heeft ons uitgekozen 
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om bij hem te horen, en hij heeft ervoor gezorgd dat wij hem 

kennen. Daardoor weten we hoe machtig en hoe volmaakt hij 

is.” Daar schieten we vaak in tekort. Soms zo erg, dat mensen 

de kerk niet meer zien zitten. Dan zet de Geest ons op weg 

naar inkeer, schuldbelijdenis, zo mogelijk herstel. De Geest zet 

ons ook op weg om vol te houden en niet cynisch te worden, 

maar realistisch Jezus te blijven volgen. 

De kritiek van wie wel gelooft maar de kerk niet ziet zitten, is 

niet leuk, maar wel belangrijk. Want het brengt ons tot inkeer, 

tot het zoeken van vergeving, genade en vernieuwing. Het 

vraagt ons steeds weer te belijden dat we niet van onszelf, 

maar van onze Heer zijn. Het wijst ons steeds weer van ons 

eigen belang af en richt ons op Zijn koninkrijk. Elke gelovige is 

‘kerk’ en ‘kerk’ laat iets zien van Gods komende koninkrijk.  

 

                                                                     Ds. A Vriend 

Kerkdiensten 
 

Kerkdiensten op zondag 13 september 2020 

St Gertrudiskerk   

9.30 uur  Startzondag winterwerk 

Voorganger:  Ds. A. Vriend 

Organist:  Mevr Kl. Deinum 

Trompettist:  Dhr S. Bokma 

Kinderoppas:  wel 

Kinderkerk:  wel 

Kerkauto:  dhr. M. vd Velde tel:543016 

Collecte:           Geen rondgang vanw C crisis voorschr 

Uitgangscollecte: 1e diaconie 2e kerkelijke aktiviteiten 

Koster v.d. week :  Dhr H. Norbruis tel: 542090. 

 

It Heidenskip 

11.15 uur  Voorg.: Ds. J. Hania uit Sneek 

 

 

Kerkdiensten op zondag 20 september 2020 

St Gertrudiskerk   

9.30 uur   

Voorganger:  Ds. J. Majoor uit Sneek 

Organist:  Dhr H. Mast 
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Trompettist:  Dhr S. Bokma 

Kinderoppas:  wel.  

Kinderkerk:  wel 

Kerkauto:  dhr. H. de Boer tel. 725542 

Collecte:           Geen rondgang vanw C crisis voorschr 

Uitgangscollecte: 1e diaconie (Kerk in aktie)2e Eigen 

gemeentewerk 

 

Koster v.d. week : Dhr H. Althuis tel 541741 

Volgende Koster v d  week: Dhr G. Deinum tel 542227 

 

It Heidenskip 

10.00 uur  Voorg: Ds. A. Vriend  Startsnein 

 

Bij de diensten 
‘ 

Zondag 13 september hebben we onze ‘startzondag’; de 

start van het nieuwe seizoen vorming en toerusting. Tijdens 

deze dienst staan we ook stil bij de ‘overstap’ van de jongeren 

die van de kinderkerk naar de jeugdbank gaan. Het thema van 

deze dienst is het jaarthema, zoals we dat hebben 

overgenomen van de landelijke kerk: “Het goede leven. Bloeien 

in Gods licht”. Voorganger in deze dienst is ds. Arnold Vriend, 

muziek wordt verzorgd door Klaske Deinum op het orgel, Siebe 

Bokma op trompet en Inkje Bakker zingt.  

 

Zondag 20 september hoopt ds. J. Majoor uit Sneek voor te 

gaan. Het orgel wordt dan bespeeld door  Harry Mast, met op 

de trompet Siebe Bokma. Inkje Bakker zal voor ons zingen. 

 

 

Citaat jaarthema 
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Van her en der 
 

Het nieuwe jaarthema van de landelijke kerk is; “Het goede 

leven. Bloeien in Gods licht.” We hebben dat overgenomen 

voor ons plaatselijke jaarthema. Misschien heeft u het 

activiteitengidsje voor het komende seizoen gezien. De 

bedoeling van zo’n jaarthema is dat het een gesprek op gang 

brengt. En dit seizoen hopen we dat er een gesprek op gang 

komt over het goede leven. Sommigen kunnen daarover 

spreken omdat ze voluit genieten van het goede leven, maar 

misschien ervaren ze dat helemaal niet als bloeien in Gods 

licht. Anderen kunnen er alleen over spreken vanuit een gemis 

van het goede leven. Weer anderen hebben juist het gevoel dat 

ze mogen bloeien in Gods licht, ondanks het feit dat het leven 

zwaar voor ze is. Zo heeft iedereen een andere insteek bij dit 

thema. Dat lijkt mij een mooi uitgangspunt voor goed en 

eerlijk gesprek over het goede leven. 

                                                                                 Ds.A.Vriend 

 

Van de Kerkenraad 
 

Onze pastor Hieke Plantinga-Folkertsma heeft aangegeven 

graag gebruik te willen maken van zorgverlof.  

De kerkenraad heeft vanzelfsprekend met haar verzoek 

ingestemd. 

We wensen haar veel sterkte en Gods nabijheid in deze 

moeilijke tijd.  

Mocht u pastorale vragen of zorg nodig hebben, dan kunt u 

contact opnemen met wijkouderling Ria Boorsma-van Ree of 

scriba Diet Westra-van der Valk. 

  
      R. Siderius, preses 

                                              D.Westra-van der Valk, scriba 

Van de Diaconie 
 

Giften van de maand: 

De gift van de maand augustus was bestemd voor de 

Stichting S.O.S kinderdorpen. In hun werk staat het kind altijd 
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centraal. Zij willen het mogelijk maken om op te groeien in een 

liefdevolle familie en een veilige omgeving, want omringd door 

vertrouwen en respect kunnen kinderen herstellen van wat ze 

hebben meegemaakt. Het is de kracht en continuïteit van het 

dagelijks familieleven en de onvoorwaardelijke liefde en zorg 

die de basis vormt voor de gezonde ontwikkeling van een kind, 

voor blijvende positieve verandering, voor een kansrijke 

toekomst. Want wat een kind leert, geeft het door. Voor meer 

informatie kijkt u op www.soskinderdorpen.nl 
 
De gift van de maand september gaat naar  “Hoop voor 

Albanië”. De Stichting Hoop voor Albanië heeft zich de 

volgende doelen gesteld: Het bevorderen van het materiële en 

geestelijke welzijn van het Albanese volk en het verbeteren 

van hun levensomstandigheden. Hoop voor Albanië werkt 

vanuit een Christelijke levensvisie, maar maakt geen 

onderscheid tussen ras of geloof. Hoop voor Albanië verzendt 

kleding, huisraad, schoolmateriaal, medisch materiaal, voedsel 

en christelijke literatuur. Voor meer informatie: 

www.hoopvooralbanie.nl    De Diaconie 

 

Collecte 20 september                                                                                                                                                              

 

Op 20 september wordt er gecollecteerd voor de zending. Deze 

keer bestemd voor de kerk in Syrië. 

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen 

nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard 

verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. 

Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten 

vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in 

Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. 

De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld 

of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In 

regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het 

herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en 

gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een 

kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de 

christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele 

samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de 

kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we 

trouw in onze steun aan zusters en broeders in Syrië.  

http://www.soskinderdorpen.nl/
http://www.hoopvooralbanie.nl/
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Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Helpt u mee? Samen 

kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven!  Meer 

informatie kunt u lezen in bijgesloten collectefolder of op 

www.kerkinactie.nl/najaarsactie. 

Alvast hartelijk dank voor uw gift.                                                                        

       De diaconie 

 

 

 

Commissie Vorming en Toerusting 
Activiteitengids 2020 -2021 ‘Het goede leven -  Bloeien in 

Gods licht’ 

 

Graag vragen we als commissie uw/jouw aandacht voor de 

plannen en activiteiten, zoals die gepresenteerd staan in het 

winterwerkboekje: activiteiten voor jong en oud. 

Het spreekt voor zich dat alles georganiseerd wordt met een 

slag om de arm. Toch hopen we dat dit u/jou er niet van 

weerhoudt om u/je aan te melden. We horen graag waar een 

ieder belangstelling voor heeft. Hiervoor gebruik maken van de 

meegeleverde aanmeldformulieren. Mochten bepaalde 

activiteiten toch niet kunnen doorgaan, dan wordt u/jij hiervan 

z.s.m. op de hoogte gebracht. Maar onze insteek is om alles 

toch te laten plaatsvinden. Bij eventuele hindernissen wordt er 

steeds  zo veel mogelijk gezocht naar een passende oplossing! 

We verheugen ons op een nieuw seizoen. 

Let op: uiterlijk vrijdag 11 september worden de formulieren 

opgehaald! En wegbrengen kan natuurlijk ook. 

             Commissie Vorming en Toerusting 

                                       

Mededelingen 
Startweekeinde van het nieuwe seizoen. Geef je op! 

In de maand september gaat er een nieuw kerkelijk seizoen  

van start, met als jaarthema: “Het goede leven. Bloeien in  

Gods licht.” We willen het nieuwe seizoen beginnen met een  

startweekeinde op zaterdag 12 september en op zondag 13  

september.  

Op zaterdag 12 september willen we graag een fietstocht  

organiseren langs de kerken van Gaast en Ferwoude en de  

http://www.kerkinactie.nl/najaarsactie
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Gertrudiskerk in Workum. We verzamelen om 13.30u bij  

Oer de Toer, waar we om 14.00 u groepsgewijs vertrekken.  

Tijdens de route zijn er een paar opdrachtjes die in de dienst  

op de zondag erna aan de orde komen. Vanaf 16.00u  

zijn we weer welkom in Oer de Toer waar we koffie, thee of fris  

kunnen drinken met iets lekkers erbij. Om 17.00u sluiten we  

de middag af. Uiteraard houden we ons bij het samen fietsen,  

praten, kijken, zitten en koffiedrinken aan de voorzorgsregels!   

Vanwege de planning is het handig als we weten hoeveel  

mensen er mee doen, dus geef je op via mail:  

arnoldvriend@hotmail.com of telefoon: 0515-756248. Er ligt  

ook een opgavelijst in de kerk waar je je op kunt inschrijven.  

Geef ook aan of je mee doet met de fietstocht of alleen komt  

koffiedrinken (want dat kan natuurlijk ook). Het staat u ook vrij  

om het ‘tsjerkerûntsje’ met de auto te rijden. 

Op zondag 13 september hopen we met z’n allen bij elkaar te  

komen in de Gertrudiskerk voor een inspirerende kerkdienst  

met het jaarthema als onderwerp: 

 ‘Het goede leven; bloeien in Gods licht’. 

Van harte welkom! 

 

Uitnodiging voor de doop. 

Op zondag 27 september is er een mogelijkheid om je kind te  

laten dopen. Mocht je er over nadenken of jullie je kind willen  

laten dopen, laat het even weten. Ook als je het nog niet zeker  

weet, dan kunnen we er met elkaar over in gesprek. In beide  

gevallen: hartelijk welkom! Uiteraard zijn we voorzichtig en  

houden we ons aan de maatregelen rond het corona-virus.  

Voorganger op zondag 27 september is ds. Arnold Vriend.  

Aanmelden graag uiterlijk maandag 14 september bij ds.  

Arnold Vriend Tel. 756248 of e-mail  

arnoldvriend@hotmail.com. 

 

mailto:arnoldvriend@hotmail.com
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Bijbelrooster 
Vandaag lezen wij:  

  13 sept zondag : Exodus 32 : 1 - 14  

            maandag : Exodus 32 : 15 - 35  

  dinsdag : Exodus 33 : 1 - 11    

woensdag : Exodus 33 : 12 - 23  

donderdag : Exodus 34 : 1 - 18 

  vrijdag  : Exodus 34 : 19 - 35 

  zaterdag : Psalm 145 

   

 

 

 

20 sept zondag : Daniël  1 : 1 - 21 

                    maandag : Daniël  2 : 1 - 12 

      dinsdag : Daniël  2 : 13 -23 

         woensdag : Daniël  2 : 24 - 35 

                    donderdag : Daniël  2 : 36 -49 

  vrijdag  : Daniël  3 : 1 - 12 

26 sept zaterdag : Daniël  3 : 13 – 23 

 

 

Jongerenrubriek 
 

Jeugd met een Opdracht houdt in Bolsward avondcursus 

discipelschap. 

 

BOLSWARD –Voor mensen die zich in vragen rond het 

christelijke leven willen verdiepen, draait vanaf september in 

Bolsward het programma TakeOff. Tot en met februari komen 

in negen avonden en twee zaterdagen diverse onderwerpen 

aan de orde, die te maken hebben met de essentie van het 

christelijke geloof. Er is ook een actiedag ingepland. 

De TakeOff wil de deelnemers vooral toerusten om niet slechts 

in Jezus te geloven, maar ook om Hem in hun levenswandel te 

volgen. TakeOff is een initiatief van het regioteam Fryslân van 

de zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht. Een bekende 

training die JmeO aanbiedt, is de Discipelschap Training School 

(DTS), waarvan de TakeOff is afgeleid. 
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Voor meer informatie en aanmelding: website ywam.frl of e-

mail info@ywam.frl. 

 

Agenda 
 

Elke dinsdag van 19.00  Gebedsmoment gezamenlijke 

tot 19.30 uur   kerken, in de Baptistenkerk. 

 

Ook is de winkel in de Utwyk voor 2e handsartikelen  open.  

 

12/13 september:   Startweekend winterwerk. 

16 sept 19.45 uur  In Oer de Toer;  

Kerkenraadsvergadering 

Colofon   
 

Predikant: 

Ds. A. Vriend 

Aldewei 3, 8711 BS Workum. 

Tel. 0515-756248, e-mail: arnoldvriend@hotmail.com 

Pastor: 

Mevr. H. Plantinga-Folkertsma 

Stokerij 12, 8711 KG Workum. 

Tel. 0515-542364, e-mail: hiekeplantinga@live.nl 

(wijk 6) 

Pastorale ondersteuning: 

Ds. M.C. Mook, Sneek. 

Tel. 0515-433114, e-mail: mcmook@home.nl 

(wijk 3 en 5) 

Preses:  

Dhr. R. Siderius,  

Dwarsnoard 66, 8711 AT Workum.  

Tel. 0515-543009,  e-mail rientssiderius@gmail.com 

Scriba: 

Mevr. D. Westra-van der Valk 

Lynbaen 33, 8711 ES Workum. 

Tel. 0515-542154, e-mail: scribapgworkum@gmail.com 

College van Kerkrentmeesters. 

Dhr. F van Dijk: Voorzitter en contactpersoon voor: 

schoonmaakploeg, kosters en burgerlijke gemeente. 

mailto:info@ywam.frl
mailto:arnoldvriend@hotmail.com
mailto:hiekeplantinga@live.nl
mailto:mcmook@home.nl
mailto:rientssiderius@gmail.com
mailto:scribapgworkum@gmail.com
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Dhr.H. Hooghiemstra: Secretaris en contactpersoon voor: 

Organisten, collecte rooster en commissie van toezicht  

Oer de Toer. 

Dhr. B. Grooters: penningmeester en contactpersoon voor 

Koster  

Oer de Toer en Commissie van toezicht Oer de Toer. 

Dhr. H. Norbruis: Contactpersoon voor: Kosters(kerk), 

kerkgebruik, rouw telefoon, koffieteam en Moderamen. 

Kosters: 

St. Gertrudiskerk:  

Zie elders in ‘Kerknieuws’ bij Koster van de week. 

Oer de Toer + de Utwyk:  

Mevr. T. Postma-Hempel, Begine 12, 8711BJ Workum 

tel. 543193 of 06-40285369 

 

Ledenadministratie: dhr. J. Weerstra,  

De Burd 20, 8711BW Workum tel. 06-43830713,  

e-mail j.weerstra@telfort.nl 

 

 

Bijdrage administratie: 

(alleen kerkbalans en solidariteitskas) 

Rek.nr. NL90 RABO 0372 1058 58  t.n.v. Protestantse 

gemeente te Workum 

Financiële administratie: (alleen giften) 

Rek.nr. NL14 RABO 0372 1020 85  t.n.v. Protestantse 

gemeente te Workum 

 

Diaconie  

Rek.nr. NL96 RABO 0372 1547 35  t.n.v. Protestantse 

Gemeente Workum. 

 

Kinder- en Jeugdwerk: 
Rek nr NL33 RABO 0328 8026 89 t.n.v. Protestantse Gemeente te 
Workum “inzake kinder- en Jeugdwerk” 

 

Verjaardagsfonds 

Rek.nr. NL35 RABO 3050 1248 49  t.n.v. Protestantse 

Gemeente te Workum “inzake verjaringscommissie”  

 

mailto:j.weerstra@telfort.nl
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Kopij: Kopij voor het volgende Kerknieuws kan worden 

ingeleverd tot woensdag 16 sept 2020 om uiterlijk 12.00 

via: e-mail kerknieuwsworkum@gmail.com 

of bij :mw. D. de Zwart, Sylspaed 30 8711ED tel. 542392 

  dhr. K. Herder, Sud 61 8711 CS tel. 541375  

           mw. G de Boer, Bûterikkers 56 8711 GV tel. 725542 

Kopij voor de Jongerenrubriek:Gerard de Boer, Fugelikkers 15,  

e-mail: gerarddeboer1976@ziggo.nl 

 

Bezorging: Dhr. P.H. de Boer, Kalkwurk 2, tel. 541781. 

 Dhr. J. Speerstra, Jonkersfinne 17, tel.541333.  

 Dhr P. Visser, Schoolstraat 25 App 3 

 

Kijk ook eens op onze website: www.pgworkum.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kerknieuwsworkum@gmail.com
mailto:gerarddeboer1976@ziggo.nl

