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Meditatie 
 

 

Tik op de vingers 
Misschien heb je het op YouTube of op tv gezien, maar de paus 
is op de vingers getikt, omdat hij iemand op de vingers heeft 
getikt. De paus was in een grote menigte handjes aan het 
schudden, toen iemand zijn hand pakte en niet meer los wilde 

laten, zelfs niet na enig aandringen. Hij tikte toen op de 
handen die hem vasthielden. Alle 2.3 miljard christenen op 
deze wereld hebben maar één paus en er zijn wel meer 
mensen die zijn hand willen vasthouden. Er volgde heel wat 
kritiek. Want het hoort niet om iemand te slaan. Dus de paus 

werd op de vingers getikt. Hij maakte zijn excuses en zei dat 
ook zijn geduld af en toe op is.  
Dan kun je zeggen: daarmee is het verhaaltje uit of de kous af. 
Maar ik wil er graag nog even op verder gaan. Want dit is wel 
tekenend voor wat we om ons heen zien gebeuren. Van wie 
kreeg de paus deze kritiek? Van de alomtegenwoordige 
cameraatjes, die elke beweging van ‘bekende wereldburgers’ 
vastleggen en met de hele wereld delen. En van mensen die 
dat zien en oordelen. Die twee stappen: eerst wordt alles onder 
een vergrootglas gelegd en vervolgens wordt alles beoordeeld 
langs de meetlat van de perfectie. Wie kan daartegen 
standhouden? Dat is een enorme druk die we elkaar opleggen. 
Misschien herkennen we dat ook wel van een sportvereniging 
of een buurt. Aan de tafel in de kantine, met een bakje koffie 
of een pilsje, wordt alles van een persoon breed uitgemeten en 

beoordeeld. Onder een vergrootglas leggen en dan de meetlat 
van de perfectie er langs. Grote kans dat je als tiener dat 
dagelijks meemaakt. Al je posts op social media worden 
beoordeeld. Onder een vergrootglas gelegd en langs de 
meetlat gelegd van wat de laatste trend is. Wie kan daar 

tegenop en ‘gewoon’ zichzelf blijven? Zeker als je nog bezig 
bent te ontdekken wie je eigenlijk ‘gewoon’ bent? 
Ik kan me voorstellen dat ook het kind Jezus wel tikken op Zijn 
vingers heeft gekregen. Omdat Hij te dicht bij het vuur kwam 
bijvoorbeeld. Of omdat Hij, zoals alle kinderen, moest leren 

hoe je je als kind hebt te gedragen. Er staat in de bijbel dat 
Jezus ‘gehoorzaamheid moest leren’. Hoewel Hij de zoon van 
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God was (Hebreeën 5 vs. 8). Jezus was zonder zonde, dat 
geloof ik. En toch moest Hij gewoon ontwikkelen als mens.  
We lezen in de bijbel weinig over Jezus’ ontwikkeling als kind. 

Alleen dat ene stukje toen Hij met z’n ouders naar Jeruzalem 
ging en Hij achterbleef. Het lijkt wel of Jezus de ruimte krijgt 
om te ontwikkelen, zonder dat het onder een vergrootglas 
wordt gelegd. We worden door het kind Jezus, die 
gehoorzaamheid moest leren, opgeroepen elkaar niet  

onder het vergrootglas te leggen van wat wij vinden. We 
worden opgeroepen onszelf en anderen te zien in Gods licht. 
We worden opgeroepen om niet alleen naar het incident te  
kijken. Als je door een vergrootglas kijkt, zie je al snel het 
geheel niet meer. Makkelijk om stil te blijven staan bij: ‘Paus 
slaat gelovige!’. Maar we worden opgeroepen om naar het 
grotere plaatje te kijken van wie iemand is in Gods licht. En we 
leren dat we elkaar en onszelf niet meten langs de lat van de 
‘perfectie’. Maar langs de lat van de gehoorzaamheid aan God.  
Zo mogen we, na de geboorte van Jezus, ook met Hem groeien 
in Zijn licht en ontwikkelen in steeds grotere gehoorzaamheid 
aan God. 
Ds. A. Vriend 
 

Kerkdiensten 

 
Kerkdiensten op zondag 12 januari 2020 
St. Gertrudiskerk 
09.30 uur  1e na Epifanie 

Voorganger:  Ds. E. Zwerver uit Schettens 
Organist:  Mevr. K. Deinum 
Trompettist:  Dhr. S. Bokma 
Kinderoppas:  Aanwezig 
Kinderkerk:  Wel 

Kerkauto:  Dhr. H. Speerstra, tel. 541333 
Collecte:  1e Diaconie, 2e Kerk 
Uitgangscollecte: Miss. Werk (CvK) 
 
Koster v.d. week: Dhr. H. Norbruis, tel. 542090 
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It Heidenskip 
11.15 uur 
Voorganger:  Ds. M. Mook 

 
Kerkdienst op donderdag 16 januari 2020 
15.00 uur  Nij Mariënacker 
Voorganger:  Ds. M. Mook 
Muz. medewerking: Mevr. W. Dijkstra 

 
Kerkdiensten op zondag 19 januari 2020 
09.30 uur  2e na Epifanie 
   Zondag voor de eenheid van kerken 
Voorgangers:  Ds. A. Vriend 
Organist:  Dhr. A. Landman 
Kinderoppas:  Aanwezig 
Kinderkerk:  Wel 
Kerkauto:  Dhr. P. de Boer, tel. 542794 
Collecte:  Gezamenlijk diaconaal doel 
Uitgangscollecte: Stookkosten gastkerk (St. Gertrudis) 
 
Koster v.d. week: Dhr. H. Althuis, tel. 541741 
 
Koster v.d. daaropvolgende week: 

   Dhr. G. Deinum, tel. 542227 
 
It Heidenskip 
09.30 uur 
Voorganger:  Ds. A. Vriend 

 

Bij de diensten 
 
Op zondag 12 januari gaat een gastpredikant voor, 
Ds. E. Zwerver uit Schettens. 

 
Op donderdag 16 januari is er om 15.00 uur een kerkdienst 
in Nij Mariënacker. Voorganger is dan Ds. M.C. Mook. 
 
Op zondag 19 januari is er een oecumenische viering in de 

Gertrudiskerk, waarin we de eenheid van christenen onder de 
aandacht brengen. Het thema is; “buitengewoon vriendelijk”. 
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Naar aanleiding van het verhaal hoe Paulus schipbreuk leed en 
door de bewoners van het eiland buitengewoon vriendelijk 
werd ontvangen. Dat verhaal wordt verteld door een ‘getuige’. 

We komen als plaatselijke gelovigen bij elkaar om met elkaar  
onze verbondenheid te laten groeien. Van harte welkom! 
 
Op zondag 19 januari is er in de kerk van Ferwoude om 
11.00 uur een ‘kind op schoot viering’, waarin Ds. M.C. Mook 

voorgaat. 
 
In de week van gebed voor de eenheid van de kerken 
van 20 t/m 26 januari, zijn er in Workum verschillende 
bijeenkomsten in de diverse geloofsgemeenschappen. Zie de 
aankondiging elders in dit blad. Van harte welkom om daarbij 
aanwezig te zijn!  
 
 

Her en der 
 
We zijn als gemeente met elkaar betrokken. En daarom mogen 
we ook aan elkaar denken en voor elkaar bidden. Want we zijn 
bij elkaar betrokken, omdat we bij God betrokken zijn. Daarom 
is het goed als we ook in de vieringen voor elkaar bidden en 

aan elkaar denken. Daarom hebben we een voorbede boek en 
een kaarsenstandaard. In het voorbede boek kan voor elke 
eredienst een punt van voorbede opgeschreven worden, dat  
dan in de voorbeden in ons midden genoemd wordt. Een 
gebedspunt kan natuurlijk ook altijd gemaild worden naar de 

dominee. Voor de dienst kunnen we ook een lichtje aansteken 
aan de paaskaars en op de kandelaar zetten. Door die 
handeling word je er zelf bij stilgezet dat elk gebed verbonden 
is met Gods ongelofelijke opstandingskracht van Pasen. Elk 
gebed en elke verbondenheid in de gemeente staat in dat licht! 

Ds. A. Vriend 
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Mededelingen 
 
Bedankt! 

In de afgelopen weken is er een heleboel extra werk verzet en 
creativiteit ingezet door onze vrijwilligers. Daar hebben we 
allemaal van mogen en kunnen genieten: tijdens inspirerende 
bijeenkomsten in Nij Mariënacker en in Waldrikhiem en in de 
Gertrudiskerk, maar ook bijvoorbeeld bij de clubs en de 

‘herbergen’ die open waren ûnderweis nei Kryst. Nu deze 
vieringen achter de rug zijn wil ik graag, namens u en jullie 
allemaal, de vrijwilligers heel hartelijk bedanken: voor de 
liturgische bloemschikkingen, voor de kerstattenties en 
collectedoelen, voor de kinderkerk-activiteiten, voor muziek, 
voor koffie, warmte, licht en geluid, voor schoonmaken, 
versieren van de kerk, opbouwen en afbreken, voor 
liturgieboekjes, aankondigingen in (kerk-)bladen en posters, 
voor meedoen in erediensten, welkom heten van gasten, 
opruimen en nog veel meer dingen die achter en voor de 
schermen gebeurd zijn waardoor we samen konden vieren en 
gedenken dat God mens geworden is. In deze periode kwam 
heel veel bij elkaar; prachtig om te zien dat het ook zo mooi 
voegde tot een geheel: de eer aan God! Samen is er veel 
mogelijk; dat is maar weer gebleken. Mooi dat we samen Zijn 

doel mogen dienen!  
Ds. A. Vriend 
 
Week van Gebed voor de eenheid 
De week van zondag 19 t/m zaterdag 25 januari is de Week 

van gebed voor de eenheid. Gelovigen bidden voor de 
onderlinge verbondenheid in deze wereld, in het bijzonder voor 
de verbondenheid van kerken. Dat gebeurt ook in Workum. De 
gebedssamenkomsten in Workum vinden plaats op: 
 

Maandag, 20 januari - Rooms Katholieke kerk 
Dinsdag, 21 januari - Baptistenkerk 
Woensdag, 22 januari - Protestantse Gemeente Workum 
Donderdag, 23 januari - Baptistenkerk 
Vrijdag, 24 januari - Protestantse Gemeente Workum 

Zaterdag, 25 januari - Doopsgezinde kerk 
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De samenkomsten beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer 
halfuur. Organisatoren zijn vanuit de meewerkende kerken, de 
Rooms Katholieke parochie, de Baptisten Gemeente, de 

Protestantse Gemeente en de Doopsgezinde Gemeente. 
De gebedsweek voor de eenheid is een landelijk initiatief. Meer 
informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl 
 
Een verhaal over Stichting Trajectum, Diaconale avond 

Op deze diaconale avond vertellen Wiebren Stellingwerf 
(Ferwoude) en Riny de Vries–Ekkel (Workum) ons graag iets 
over hun boeiende en bijzondere werk binnen de 
gesloten/besloten kliniek Boschoord van stichting Trajectum.  
Trajectum helpt en begeleidt mensen met een licht 
verstandelijke beperking bij wonen, leren en vrije tijd. De 
locaties van deze stichting zitten in het noorden en oosten van 
het land, maar de cliënten kunnen uit heel Nederland komen. 
Een groot deel van de cliënten is met justitie in aanraking 
geweest. 
De locatie Boschoord bestaat uit ‘de Beuken’ en ’t Wold’. ‘De 
Beuken’ is er met name voor cliënten die een strikt gesloten 
behandelsetting nodig hebben. Op het besloten terrein van ’t 
Wold’ integreert de cliënt steeds meer in de samenleving. 
Wiebren, GZ psycholoog/regiebehandelaar, vertelt het een en 

ander over de behandeling van de cliënten. Wanneer wordt er 
TBS opgelegd, waaruit bestaat een TBS – behandeling, hoelang 
duurt een behandeling: allerlei vragen die aan de orde zullen 
komen. Dan is er ook nog de vraag wanneer mag een TBS'er 
met verlof , wie bepaalt dat en hoe veilig is het voor de 

samenleving wanneer een TBS'er op verlof gaat: zaken die niet 
onbesproken zullen blijven. 
Riny werkt op het terrein van Zingeving en 
Levensbeschouwing. Wat kan een geestelijk verzorger 
betekenen voor de cliënten binnen Boschoord? Wat zijn de 

vragen die zij tegenkomt? Waarin verschilt haar werk met dat 
van een psycholoog of  therapeut: Riny vertelt het ons graag.  
Datum: donderdag 23 januari 2020  
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Van de kerkrentmeesters 

 
Beste gemeenteleden, 
WAT IS DE KERK U WAARD? 
 
Een vraag die de moeite waard is om over na te denken, wat 
inspireert u? Is het dat goede gesprek of is het de boodschap 

die uw hart raakt of de stilte van het gebouw, de liturgie, een 
psalm of de veelzijdigheid van onze kerkelijke gemeenschap 
waar God wordt gezocht en gevonden, de plek waar de Heer 
wordt geprezen met gezang, is het de plek waar de mensen 
met en voor elkaar bidden? De kerk als onmisbare pijler van 

ons bestaan? 
 
   DE ACTIE KERKBALANS 2020 
 
We zijn blij dat onze kerk er is! Er is plek voor jongeren en de 
zorg voor ouderen. Maar dat is niet alles. We komen ook 
samen in de kerk om de goede boodschap te horen, om te 
vieren, te dopen, te trouwen en te rouwen. Ook in dit kerkelijk 
jaar worden activiteiten georganiseerd, de Commissie Vorming 
en Toerusting heeft ons als gemeenteleden diverse activiteiten 

aangereikt.  
Om dit alles in stand te kunnen houden is geld nodig, daarom 
vragen wij u om onze kerk te steunen, want dank zij uw 
bijdrage kan de kerk in Workum  voortbestaan. 
Dit jaar wordt de Actie Kerkbalans gehouden van 18 januari 

t/m 1 februari. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Protestantse Gemeente Workum 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

F. van Dijk, voorzitter 
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Commissie Vorming en Toerusting 

 
Thema-avond: Geloof en ongeloof in het zichtbare 
Met ingang van deze editie van de kerkbode kent ‘Ons 
Kerknieuws’ veel nieuwe lezers vanwege het samengaan van 
de PG Workum met PG Gaast – Ferwoude.  
Een mooie gelegenheid om met elkaar en met de historie van 

het kerkgebouw kennis te maken is het bijwonen van de door 
de Commissie Vorming en Toerusting te organiseren thema-
avond onder de titel ‘Geloof en ongeloof in het zichtbare’. 
De heer Egbert de Boer wil ons aan de hand van een 
PowerPointpresentatie wijzen op een aantal opmerkelijke  

bijzonderheden van de Sint Gertrudiskerk, zoals bijvoorbeeld 
de opbouw van de pilaren of de aanwezigheid van 
middeleeuwse wildemannen: allemaal sporen van geloof, maar 
ook ongeloof, bewaard gebleven ondanks de vele 
verbouwingen en restauraties in de loop der jaren. 
Na de pauze gaan we in de kerk actief op zoek naar genoemde 
zaken. 
Van harte welkom op: 
Datum: maandag 10 februari 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 

Plaats:  Oer de Toer en kerkgebouw 
 
In verband met de organisatie graag vooraf opgave via 
trienkegrootersbouma@gmail.com of via telefoonnummer 
0515-543335 (Foekje van der Werf). 

 

mailto:trienkegrootersbouma@gmail.com
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Dankbetuiging 

 
Goede wensen 
We hebben rond Kerst en Oud en Nieuw allerlei blijken van 
jullie goede wensen ontvangen. Kaartjes, mailtjes, goede 
woorden, handen geschud of op de schouder gelegd, bij de 
deur of onderweg. Heel hartelijk dank voor deze blijken van 
verbondenheid met elkaar!  

Wij wensen u allemaal veel heil en zegen toe in dit nieuwe jaar 
en Gods nabijheid in alles! 
Hieke Plantinga, Maarten Mook en Arnold Vriend. 
 
Gemeente, 

Onderstaande wens wil ik graag met u delen. 
  
Door goede machten trouw en stil omgeven, 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 

en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
Bonhoeffer. 
  
Met dank en waardering voor alle warme wensen en groeten, 
die wij mochten ontvangen. 
  
Met vriendelijke groet, Joke Bruinsma-de Beer. 
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Diversen 
 

Collectemunten 

Bestellen (graag vooraf) bij mevrouw F. v/der Werf-Gaastra,  
tel.nr. 0515-543335.  
Halen (daarna) op Vicariswei 2, 8711 GN Workum. 

Uitsluitend op de eerste maandag van elke maand. 
In dringende gevallen na telefonische afspraak. 
 
Verpakking: (Geel) 100 munten à € 0,50 is € 50,00 
 (Groen) 100 munten à € 0,75 is € 75,00 

 (Blauw) 100 munten à € 1,00 is € 100  
 (Rood) 100 munten à € 2,00 is € 200,00  
 Eventueel is een andere mix mogelijk. 
 
Betaling bij voorkeur op rekening NL38RABO0305.0338.16 

t.n.v. Protestantse Gemeente Workum, “inzake 
collectemunten”. Anders eventueel contant. 
Graag lege doosjes weer inleveren. 
 
Rommelmarkt 

Voor het brengen van goederen voor de rommelmarkt in de 
Utwyk eerst bellen met Telly, tel. 542581 of met Grietje,  
tel. 543634. 
 

Agenda 
 
Elke dinsdag van 19.00 uur tot 19.30 uur in de Baptistenkerk: 
Gebedsmoment gezamenlijke kerken. 
 
13 jan. 16.30 uur Uitreiking enveloppen aan de  
    lopers van kerkbalans in Oer de 
    Toer. 
14 jan. 09.30 uur Bijbelgespreksmoment  “Sterke  
    verhalen” o.l.v. Ds. A. Vriend in  
    Oer de Toer. 

14 jan. 20.00 uur Gemeentekring 
15 jan. 20.00 uur Introductie-avond van de 
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    Alphacursus in Oer de Toer. 
    Graag van tevoren opgeven bij  
    Ds. A. Vriend 

    (arnoldvriend@hotmail.com) 
17 jan. 19.30 uur Catechisatie oudere groep  
    Filmavond in Oer de Toer 
 
Van zaterdag 18 jan. t/m zaterdag 1 februari wordt de  

Actie Kerkbalans gehouden. 
 
23 jan. 20.00 uur Diaconale avond. Een verhaal over 
    Stichting Trajectum o.l.v. Wiebren 
    Stellingwerf en Riny de  
    Vries-Ekkel. 

 

Bijbelrooster 
 

Vandaag lezen wij: 

 
12 jan. zondag : Jesaja 58 : 6 - 14 
  maandag : Jesaja 59 : 1 - 8 
  dinsdag : Jesaja 59 : 9 – 15a 
  woensdag : Jesaja 59 : 15b - 21 

  donderdag : Jesaja 60 : 1 - 14 
  vrijdag  : Jesaja 60 : 15 - 22 
  zaterdag : Jesaja 61 : 1 - 11 
 
19 jan. zondag : Jesaja 62 : 1 - 12 

  maandag : Psalm 96 
  dinsdag : Spreuken 1 : 1 - 19 
  woensdag : Spreuken 1 : 20 - 33 
  donderdag : Spreuken 2 : 1 - 22 
  vrijdag  : Mattheüs 4 : 1 - 11 
  zaterdag : Mattheüs 4 : 12 - 25 
 

mailto:arnoldvriend@hotmail.com
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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. 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) 
 
Scriba: 
mw. D. Westra-van der Valk, Lynbaen 33, 8711 ES,  
tel. 542154, e-mail: scribapgworkum@gmail.com 
 
Zie voor verdere informatie betreffende de colofon in het 

vorige Kerknieuws. 
 
Kopij: 
Kopij voor het volgende kerkblad Kerknieuws kan worden 
ingeleverd tot woensdag 15 januari 2020 om uiterlijk  

12.00 uur via: e-mail: kerknieuwsworkum@gmail.com 
of bij: 
Mevr. D. de Zwart, Sylspaed 30, 8711 ED, tel. 542392 
Dhr. K. Herder, Sûd 61, 8711 CS, tel. 541375 
Mevr. G. de Boer, Bûterikkers 56, 8711 GV, tel. 725542 

Kopij voor de Jongerenrubriek: Gerard de Boer, Fûgelikkers 15,  
8711 DB, e-mail: gerarddeboer1976@ziggo.nl 
 
Bezorging:  Dhr. P.H. de Boer, Kalkwurk 2, tel. tel. 541781 
  Dhr. J. Speerstra, Jonkersfinne 17, tel. 541333 

  Dhr. W. Smits, Lynbaen 4, tel. 541292 

mailto:arnoldvriend@hotmail.com
mailto:hiekeplantinga@live.nl
mailto:mcmook@home.nl
mailto:scribapgworkum@gmail.com
mailto:kerknieuwsworkum@gmail.com
mailto:gerarddeboer1976@ziggo.nl



