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Meditatie  
  
 Vakantiegroeten 

 

De schoolvakanties zijn alweer een paar weken onderweg. 

Misschien ben je wel geslaagd; gefeliciteerd! Of moet je juist 

een jaar overdoen; zet door! Maar eerst vakantie. Stel dat je in 

januari je zomervakantie geboekt hebt; hoe zit dat dan nu? 

Gaat dat door? Sommige landen zetten de grenzen weer open, 

dus dan zou je weer kunnen reizen. Maar vertrouw je dat zelf? 

Als hele landen ‘op slot’ gaan, dan wordt ik in elk geval ook wel 

wat voorzichtiger. Ik ga zelf ook een beetje op slot. En met dat 

de regering van ons land wat meer ruimte geeft, gun ik mezelf 

ook wat meer ruimte. Maar direct maar de wereld over reizen? 

Heb ik daar het vertrouwen voor? Er is een lied in het liedboek 

dat zingt: aan u behoort o Heer der heren, de aarde… (lied 

978). Bijna een vakantielied over steile bergen en koele meren, 

zee en land. Aan God behoort deze wereld, zingen we. 

Vertrouwen we dat? God is niet een manager van deze wereld 

die alleen de positieve resultaten wil laten gelden. Hij laat ons 

zien en geloven dat Hij deze wereld op het oog heeft in alle 

situaties. De aarde met haar wel en wee. Beide. De zon en de 

storm. Vertrouwen en onzekerheid. Plezier en angst. Hoogte en 

diepte. Het behoort Hem toe. Dit lied is niet een oproep om op 

zoek te gaan in deze wereld naar het onomstotelijk bewijs dat 

deze wereld aan God toebehoort. Het is een oproep om te 

vertrouwen dat deze wereld in Gods hand is. Dat Hij daar 

verantwoordelijkheid voor neemt. Dat zien we in het leven, 

sterven en opstaan van Jezus. Dat God verantwoordelijkheid 

neemt voor zowel het goede als het kwade. En dat er daardoor 

een weg in deze wereld is geschapen die zin heeft en zin geeft. 

Een weg die leidt tot iets nieuws. Een weg die leidt tot het 

komende koninkrijk. De aarde met haar wel en wee behoort 

aan God. Hij schept nieuwe wegen die uitlopen op iets goeds. 

Dat geeft vertrouwen. Dat betekent dat we bij Hem mogen 

klagen als het met ons of in deze wereld niet goed gaat. Dat 

we Hem mogen bedanken als het wel goed gaat. Als we 

onverwacht iets mogen ontvangen van schoonheid, van liefde, 

van recht, van geluk. Het vertrouwen dat deze aarde met haar 

wel en wee aan God toebehoort, dat wordt in ons leven wakker 
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gemaakt. Dat geeft ruimte. Het lied zingt dat de wereld er zelf 

van getuigt dat ze van God is. We mogen er ook zelf getuigen 

van zijn. Hem vertrouwen met deze wereld. Hem vertrouwen 

met ons leven. Dat opent ons leven, dat opent deze wereld 

voor ons.  

Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

Of we nu op vakantie gaan of thuis blijven, of we helemaal los 

gaan of juist voorzichtig zijn, je mag er op vertrouwen dat 

waar je ook bent, God je tegemoet komt en je groet.  

Ds.A.Vriend 

 

 

Kerkdiensten 
 

It Heidenskip op zondag 19 juli 2020 

11.15 

Voorganger:   Ds.D.Hasper, Jobbegea 

 

It Heidenskip op zondag 26 juli 2020 

11.15 

Voorganger:   Ds.M.Mook 

 

It Heidenskip op zondag 2 augustus 2020 

11.15 

Voorganger:   Ds.O.C.Kerssen,Sloten  

 

Kerkdiensten op zondag 2 augustus 2020  

St.Gertrudiskerk 

9.30 uur    

Voorganger:   Pastor H.Plantinga-Folkertsma 

Organist:   Mevr.K.Deinum 

                                                      Trompettist dhr.S.Bokma                                          

Kinderoppas:   geen 

Kinderkerk:   niet 

Kerkauto:   Dhr.P.de Boer tel.542794 
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Collecte:   1e  Diaconie,  2e Kerk 

Uitgangscollecte:  Eigen gemeentewerk 

Koster van 27 juli-2 aug.:   Dhr.P.en mevr.T.Zeilstra, 

                                                                tel.541948  

Koster van 3-9 aug.:  Dhr.H.Norbruis, tel.542090 

 

 

Bij de diensten 
 

In de maand juli zijn er geen samenkomsten, maar net als de 

voorgaande weken worden de erediensten vooraf opgenomen 

en uitgezonden via kerkomroep en you tube en op de 

gebruikelijke manier in Nij Mariënacker. 

Zondag 19 juli is drs. Albert Althuis de voorganger. Harry 

Mast is de organist en de zang wordt verzorgd door het 

mannenkwartet Workum onder leiding van Cobie Hofman. 

Zondag 26 juli is pastor Sipke Draisma de voorganger. Het 

orgel wordt bespeeld door Feike Dijkstra. Zangers van het koor 

‘Ta Gods Eare’ uit Gaast en Ferwoude verlenen dan hun 

medewerking. 

 

In de maand augustus gaan we weer van start met 

samenkomsten. Om op verantwoorde manier onze 

kerkdiensten te houden met o.a. 1,5 meter afstand, kunnen we 

niet alle gemeenteleden tegelijk verwelkomen. We hebben 

daarom gemeend om u uit te nodigen per wijk. Meer 

daarover in een apart stukje in deze kerknieuws. We hebben 

besloten om in augustus nog niet samen te zingen.  

 

De diensten in augustus worden in Nij Mariënacker en via 

Kerkomroep op de gebruikelijke manier uitgezonden. Via You 

tube kan de dienst een dag later (op de maandag na de dienst) 

worden bekeken en beluisterd. 

 

Zondag 2 augustus is voor onze gemeente de eerste 

samenkomst weer gepland. De voorganger is dan onze eigen 

pastor Hieke Plantinga. Zij schrijft daarover het volgende: 

Deze zondag hopen we voor het eerst na lange tijd weer 

samen te komen voor een 'echte' kerkdienst. Daarbij gaat de 

aandacht vaak uit naar alle voorschriften waardoor het eerst 
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onwennig zal aanvoelen. We zien vooral het tekort. In Matteüs 

14:13-21 gaat het ook over een tekort, dat door Jezus tot 

overvloed wordt. Organiste is Klaske Deinum. We gaan nog 

niet samen zingen. 
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Uit de gemeente 
Wij leven mee: 

Wij leven als gemeente mee met allen die te maken hebben 

met ziekte of andere zorgen. Niet iedereen wordt in deze 

rubriek met name genoemd. We hopen wel dat wij als 

gemeente om iedereen denken. 

 

 

In memoriam Renske Elgersma-Strikwerda 

Renske Strikwerda werd geboren op 12 september 1931 als 

jongste van 8 dochters en nummer 11 in de rij van 14 kinderen 

van Bouwe en Tjitske Strikwerda in Winsum. Haar leven was 

voor een belangrijk deel “zorgen voor”. En dat begon al vroeg 

met meedraaien in de grote huishouding en, na de lagere 

school, ‘dienen’ bij andere families. Ze koos voor een opleiding 

in de verpleging. Toen ze die had afgerond en na een poosje in  

Engeland geleerd en gewerkt te hebben, kwam ze in 

Bloemkamp aan het werk, waar ze hoofdzuster werd. Na enige 

tijd kwam er een nieuwe uitdaging in haar leven: Een lieve  

weduwnaar met 8 kinderen zocht een naar een lieve vrouw. Ze 

vonden elkaar en zo trouwde Renske Strikwerda met Watte 

Elgersma. Zo had ze opeens de zorg voor een gezin. De 

kinderen vonden het mooi om te zien dat hun heit weer geluk 

had gevonden. Er kwamen kleinkinderen, er kwam ruimte voor 

bijvoorbeeld vakanties en bootje varen, oppassen en truien 

breien. Ze bleef zorgzaam. Zo kon haar man ook thuis 

verzorgd blijven aan het eind van zijn leven. Ze was een 

betrokken vrouw met aandacht voor de mensen om haar heen. 

Heel plotseling is ze heengegaan. De laatste dagen met 

aandacht omringd, waarvan we niet weten of ze dat ervaren 

heeft. Op 15 juni 2020 is ze overleden. We hebben haar 

herdacht met de woorden van Jezus ‘Wees niet ongerust’.  

Woorden die ze zelf had uitgezocht. Een heleboel lijnen 

kwamen in deze dienst bij elkaar van dierbaren. Renske 

Elgersma bracht die, in haar zorg voor ons, aan het licht. We  

hoeven niet bezorgd te zijn, Jezus brengt ons, in Zijn zorg voor 

ons, aan het licht. Het licht van Zijn genade die ons leven 

draagt, van voor onze geboorte tot over de grens van  
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de dood heen. Wees niet ongerust, we mogen in de 

verbondenheid met Hem eeuwige vrede vinden. Die troost 

wensen we allen toe die Renske Elgersma – Strikwerda moeten  

missen. 

Ds. A.Vriend 

 

In memoriam Geeske Ybema-Oord 

Geeske Oord groeide op in Oosterzee en verhuisde na haar 

huwelijk met Auke Ybema naar Ferwoude. Daar werden de 

oudste vijf kinderen geboren: Jeltje, Jelle, Durk, Henny en 

Grietje. Ze verhuisden naar Workum, waar het gezin werd 

uitgebreid met Leny, Ria, Ineke, Lucas en Nico. De jongste was 

nog maar vier jaar toen haar man Auke na een ziekbed kwam 

te overlijden. Naast het verdriet droeg ze nu alleen de zorg 

voor het gezin. Ook naast haar gezin was ze zorgzaam, sociaal 

en gastvrij. Extra eters konden altijd aanschuiven, ze stuurde 

kaarten met verjaardagen en ziekte of toonde haar meeleven 

door even te bellen. Ze breide ontelbare sokken voor kinderen 

en kleinkinderen en ze was trouw lid van de 

Plattelandsvrouwen en vrouwenvereniging en was ouderling in 

de gereformeerde kerk. De laatste jaren woonde ze in Nij 

Mariënacker, waar ze veel contacten had met andere 

bewoners. Ze deed mee aan de activiteiten en bezocht er de 

kerkdiensten. Er kwamen echter ook steeds meer problemen 

met haar gezondheid. Op 21 juni is ze gestorven, elf dagen 

voor haar 100ste verjaardag.  

In de afscheidsdienst klonken woorden van respect voor de 

manier waarop ze in het leven stond en zich staande hield, ook 

in moeilijke tijden. Er klonken liederen die Geeske Ybema-Oord 

zelf had uitgekozen, zoals ‘Ga niet alleen door ’t leven’. Verder 

werd gelezen uit Psalm 139 over God die je kent en vertrouwd 

is met al je wegen. Woorden van geloof en geborgenheid, die 

haar de kracht hebben gegeven om te zijn wie ze was. 

Dat de herinneringen en haar geloof tot troost mogen zijn voor 

allen die haar nu moeten missen. 

Hieke Plantinga-Folkertsma, kerkelijk werker 

 



 7 

 

 Her en der 
 

We maken een historisch gebeuren mee. Nog nooit in de ruim 

5 eeuwen van het bestaan van de Gertrudiskerk zijn de 

zondagse samenkomsten niet doorgegaan. En in onze tijd  

wel. Geen samenkomst op zondag; een historisch gebeuren, 

dat is niet gewoon. En nu mogen de samenkomsten weer 

hervat worden. En ook die worden ‘niet gewoon’. We  

zitten nog steeds in een pandemie. Ook al lijken we er allemaal 

wat aan gewend, we kunnen niet terug naar wat we een paar 

maanden geleden ‘gewoon’ vonden. Ook niet wat betreft de 

samenkomsten van onze gemeente. Om die samenkomsten tot 

hun recht te laten komen, moeten we dus niet gaan 

vergelijken. Stel dat iemand uit het ziekenhuis komt met een 

gebroken arm in het gips. Voor die tijd kregen we een dikke 

knuffel van hem, maar nu hij een arm in het gips heeft, kan 

dat niet. Maar de warmte en de gevoelens zijn niet anders. 

Daarom mijn vraag: focus in de ontmoeting met God en met  

elkaar niet op ‘gewoon’, maar op ‘ontmoeten’. Kijk niet 

achterom, richt de blik vooruit; we mogen met God de 

toekomst tegemoet. 

 

ds.A.Vriend 

 

 

Van de kerkenraad 
 

Overlijden ds.Joke Bruinsma-de Beer 

 

In de schaduw van uw vleugels, 

waak ik met uw licht voor ogen, 

bid ik mij het donker door, 

zing ik mij van zorgen vrij. 

Sytze de Vries. 

 

In warmte geleefd, bevrijd van pijn. Deze tekst staat op de 

rouwkaart van ds. Joke Bruinsma- de Beer. 

Wij zijn verdrietig en ontroerd dat Joke op 24 juni 2020 

overleden is in de leeftijd van 61 jaar. Maar dankbaar dat we 
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haar hebben mogen leren kennen. Omdat ze geroepen is in 

onze gemeente, hebben we haar op zondag 28 juni 2020 

herdacht in een moment van stilte en een lied.  

Er is een steen in de gedachtenishoek gelegd. We bidden haar 

man Meindert en hun kinderen Jelte en Femke troost en kracht 

toe en beschutting in de schaduw van Gods vleugels. We 

wensen hen de nabijheid van God en mensen toe voor de 

komende tijd.  

 

Samenkomsten beginnen weer in augustus. 

 

In de maand augustus gaan we weer van start met 

samenkomsten. Om op verantwoorde manier onze 

kerkdiensten te houden met o.a. 1,5 meter afstand, kunnen we 

niet alle gemeenteleden tegelijk verwelkomen. We hebben 

daarom gemeend om u uit te nodigen per wijk. Op zondag 2 

augustus zijn dat de wijken 1, 3, 6 en7 en zondag 9 augustus 

de wijken 2, 4 en 5. We kunnen ons voorstellen dat niet bij 

iedereen bekend is in welke wijk men woont. De wijkindeling 

staat elders in deze Kerknieuws en het staat ook in de 

activiteitengids (‘blauwe boekje’). Het komt ook op de website 

van onze kerk te staan. Door het uitnodigen per wijk kunnen 

we de anderhalve meter afstand houden. Op deze manier is er 

ook ruimte voor toeristen of gasten van buiten die de dienst 

willen meemaken.  

Voor de zondagen in de maand augustus de volgende 

wijkindeling. 

Zondag  2 augustus en zondag 16 augustus : Wijk 1,3,6,7 

Zondag  9 augustus en zondag 23 augustus:  Wijk 2,4,5 

  

De algemene veiligheidsrichtlijnen blijven gewoon van kracht. 

In ons doen en laten moeten we voldoende afstand houden van 

elkaar (anderhalve meter). Natuurlijk houden we de 

gezondheid in de gaten (thuisblijven wanneer u ziek bent of 

een huisgenoot ziek is) en ook de hygiëne (handen wassen, 

schoonmaak en desinfectie). In de kerk volgen we de 

aanwijzingen (komen, gaan, looproutes). We gaan op de plaats 

zitten die ons is toegewezen, ook al is het niet de plaats waar 

we anders zaten. 

We hebben besloten eerst niet te zingen. Dat is voor velen een 

teleurstelling. Als we niet zingen, heeft een dienst een andere 
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sfeer. In het zingen geven we als gemeente immers antwoord. 

Het betrekt ons op een bijzondere manier bij elkaar en bij God. 

‘Zingen is twee keer bidden’ is niet voor niets een gevleugelde 

uitspraak geworden. Nu we niet zingend bidden en 

antwoorden, zoeken we naar andere manieren om het 

‘antwoorden’ als gemeente vorm te geven. Dat kan 

bijvoorbeeld door samen te spreken. 

Uit deze richtlijnen blijkt al dat dit geen “gewone” 

samenkomsten worden. Dit worden bijzondere samenkomsten; 

we mogen als gemeente weer op zondagochtend bij elkaar 

komen. We zijn welkom! 

 

Wijkindeling PG Workum 

Wijk 1 

Balkfinne, Begine (NZ tot brug), Breewarsdyk, Brouwersdyk, 

Doltewal, Dwarsnoard, Houtmolenstreekje, Nijhuizum, 

Nijhuizemerdyk, Noard, Panwurk, Pothúswyk, Prystershoek, 

Scharnesbuursterweg Ferwoude, Schoolstraat, Sint Annafinne, 

Trekwei, Trekweg Parrega. 

Wijk 2 

Aldewei, Algeraburren, Ankersmitterij, Begine (NZ tot 

Spoardyk) Blokmakkerij, De Burd, De Fûke, Eniggaburren, 

Estrikwurk, Fortún, Hammole, Heidenskipsterdyk It Heidenskip, 

Ielaak, Inthiemasingel,  

It Fjouwerkant, Kalkwurk, Kampwei, Moleburren, Mouterij, 

Parallelwei, Raardaburren, Seilmakkerij, 

Stokerij, Tiaralaan, Tichtset, Tjipke Visserstraat, Turflân, 

Urseladyk it Heidenskip, Weinmakkerij. 

Wijk 3 

Aldedyk, Begine (ZZ tot brug), Douwe de Boerstrjitte, Eize 

Speerstrastrjitte, Gebr. Bonnemastrjitte, 

Gerrit de Jongstrjitte, Hans Deinumstrjitte, Hearekunst, 

Hylperdyk, IJpe Wielingastrjitte, Igleburren, 

Jouw Keningstrjitte, Jurjen de Jagerstrjitte, Kaeidyk, Lange 

Leane, Makkumerdyk, Merk, Molenwyk, Nonnestrjitte, 

Papeleantjse, Roggemolenstege, Séburch, Sietse Gorterstrjitte, 

Slinkewei, Súd, Sylspaed, Thomashof, Wieger van Brugstrjitte, 

Wiske. 
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Wijk 4 

Bascohof, Begine (ZZ tot Spoardyk) , Emmabuert, Hearewei, 

Hegeterp, Kleasterlân, Koffepaed, Learmole, Lynbaen, 

Snakkerburren, Tademahof, Taenderij, Tettingburren, 

Waechfinne. 

Wijk 5 

Blomikkers, Bûterikkers, Fûgelikkers, Horsaewâl, Jonkersfinne, 

Lutswei, Maedfinne, Reidikkers, Skarfinne, Spoardyk, 

Stedsfinne, Stienikkers, Túnikkers, Vicariswei. 

Wijk 6 

Aldewei (Wende), Hosta, Nij Mariënacker, GGZ  

Wijk 7 

Alle straten in Gaast en alle straten in Ferwoude. 

 

 

ALGEMEEN NIEUWS 

Beknopt Verslag Generale Synode 19 juni 2020; 

persoonlijke impressie van een deelnemer. 

Vanwege Coronamaatregelen werd op 4 locaties met max. 20 

deelnemers per locatie en een online spraak/videoverbinding 

vergaderd. Technisch verliep dit vrijwel perfect, inhoudelijk 

rammelde de uitwisseling van standpunten en gedachten 

behoorlijk. 

De visienota: “Van U is de Toekomst” geeft een focus van onze 

kerk op weg naar 2025. Hoofdlijn is de plaats van de kerk 

achter 2 altaren: het ene altaar staat in de (puinhopen) van de 

wereld, het andere altaar staat in het koor van de kerk. De 

nota geeft 4 aandachtsgebieden:  

1) versterken van de plaatselijke gemeente als Woord- en 

tafelgemeenschap (hoopvol woord van genade) 

2) stimuleren en faciliteren van ontmoeting en samenwerking 

van Christenen op lokaal niveau (migrantenchristenen) 

3) eerbiedig leven als gebedsgemeenschap in een goede 

muziek en liedcultuur (God in het leven van alledag) 

4) aanwezig te zijn waar de Geest ons leidt en Jezus zich laat 

vinden (kerkmozaïek) 

De nota is primair geschreven voor ons geestelijk kader. Er 

komt een gesprekshandleiding voor bespreking binnen de 

gemeenten. Met behulp van visuele presentaties wordt de 

waarde van de nota voor iedereen inzichtelijk. 
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Het verrichten van tijdelijke- en hulpdiensten door predikanten, 

proponenten en emeriti wordt organisatorisch versimpeld. Na 

verwerking van de reacties uit de classes zijn de betreffende 

kerkordeteksten definitief vastgesteld. 

Voortkomend uit het regeerakkoord kan iedere (oudere) 

Nederlander gebruik maken van professionele eerstelijns 

geestelijke zorg; redelijk vergelijkbaar met ons 

ouderenpastoraat door predikant/kerkelijk werker. De klant 

heeft vrije keuze in persoon en identiteit van de zorgverlener. 

Een zorgverlener kan alleen geregistreerd worden indien deze - 

bekwaam (passende HBO/academisch opleiding) en - bevoegd 

verklaard is. De Protestantse Kerk kan een dergelijke 

bevoegdheidsverklaring verlenen. Naast kerkelijk 

werkers/predikanten die aan een instelling verbonden zijn 

ontstaat de mogelijkheid dat experts als vrij gevestigd 

zorgverlener met protestantse identiteit voor iedereen die 

daaraan behoefte heeft hun hulp aanbieden. De hiertoe 

benodigde kleine kerkordelijke aanpassingen hebben we 

aanvaardt; diverse onduidelijkheden op het gebied van 

voorwaarden en begeleiding hebben tot afwijzing van de nota 

geleid. 

In het kader van mobiliteitsbevordering van predikanten zijn 

enkele jaren geleden diverse regelingen geïntroduceerd. De 

beoogde regeling waarbij predikant en gemeente in onderling 

overleg na 12 jaar afscheid van elkaar kunnen nemen kan veel 

financiële impact hebben waardoor twee noodremprocedures 

zijn ingebracht. De classispredikanten hebben gepolst hoeveel 

predikanten/gemeenten van deze regeling gebruik zouden 

willen maken. De indicaties stemmen overeen met de 

oorspronkelijk gedachte inzet waardoor er nu geen beletsel is 

de beschikbaarheid van deze regeling per 1 januari 2021 te 

introduceren. Indien alsnog teveel aanvragen komen kan de 

regeling worden beperkt.  

Vanuit de Protestantse Kerk werken ca. 400 predikanten in het 

Categoriaal Pastoraat zoals gezondheidsinstellingen, defensie, 

gevangenissen etc.. Deze predikanten zijn nauwelijks of niet in 

de Generale Synode vertegenwoordigd. Op grond van eerdere 

toezeggingen wordt de Synode uitgebreid met twee leden uit 

het categoriaal pastoraat. In eerste instantie zullen deze 

afgevaardigden per november 2020 als adviseur aanwezig zijn. 

Nadat de betreffende kerkordewijzigingen van kracht zijn 
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geworden zijn deze vertegenwoordigers formeel lid met 

stemrecht. 

Binnen de colleges van diakenen en kerkrentmeesters is 

financieel vermogen beschikbaar. Hoeveel en waaraan dit 

vermogen wordt besteed is niet altijd even duidelijk. Een 

commissie uit onze kerk heeft dit vermogen geïnventariseerd 

en aanbevelingen gedaan tot beheer/besteding. De commissie 

beveelt aan het vrij beschikbare vermogen in te zetten 

(potverteren) voor – door de kerkenraad te selecteren – goede 

doelen. De commissie is niet duidelijk over de positie van 

landerijen waarvan de pachtopbrengst als levend geld voor 

ieder gemeentelid zichtbaar kan zijn en dat ingezet kan worden 

voor permanente vergroting van de aanstelling van een 

predikant of concrete diaconale projecten. 

Uiteindelijk heeft noch de commissie noch de Generale Synode 

enige zeggenschap over de bestedingen door plaatselijke 

diaconieën en kerkrentmeesters. Het rapport kan derhalve als 

een tandenloze brullende leeuw gezien worden. Wel is het goed 

dat gemeenten die beschikken over financieel vrij beschikbaar 

vermogen beseffen dat dit geld niet bedoeld is voor oppotten 

maar dient voor woordverkondiging en dienst aan de 

samenleving. Na een tomeloze en onbevredigende spreekronde 

konden twee kiene vrouwen uit ons midden zodanig hun visies 

vasthouden dat het uiterlijk indringende karakter van de 

voorgestelde communicatie aan gemeenten en de ½ 

miljoen/jaar kostende begeleiding geschrapt zijn.  

 

Met vriendelijke groet,    Jan Wytse Boorsma   Workum  

jw@booree.nl of jw@boorsma.frl  

 

 
 

 
 

 
 

mailto:jw@booree.nl
mailto:jw@boorsma.frl
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 Mededelingen 
GOD HOORT JE, WANNEER JE BID. Als je denkt aan de moeiten 

die mensen moeten doormaken en bang bent dat de situatie niet 

zomaar zal verbeteren, dan kun je in de verleiding komen om te 

denken dat God niet zal ingrijpen. Maar onderschat nooit de kracht 

van het gebed, want onze God hoort onze gebeden. Je weet nooit 

van tevoren wanneer of hoe Hij je gebed zal verhoren, maar wel 

dat God ernaar verlangt dat wij Hem vertrouwen. Er is altijd 

iemand voor wie je zou kunnen bidden. 

Onze gebeden stonden natuurlijk nooit stil, maar na maanden van 

beperkingen door het Corona virus mogen wij weer samenkomen 

voor het wekelijkse gebedsmoment verzorgd door de gezamenlijke 

kerken. 

We doen dit elke week op een vaste tijd en plaats in het Witte 

kerkje (Bethel / de Ontmoeting) op het Súd  52 van  19.00 uur tot 

19.30 uur. En iedereen is welkom. 

 

 

Vakantie familie Vriend 

 

We zijn tijdens de zomervakantie even weg van 13 juli t/m 2 

augustus. In voorkomende gevallen kunt u natuurlijk altijd 

contact opnemen met de wijk-ouderling. Die weet ook wie er 

van de pastores in de regio achterwacht is. 

Ds.A.Vriend 

 

Diversen 

 
EXPOSITIE IN DE KERK VAN FERWOUDE 

Zo’n 45 jaar lang had Frits Jansen (1926-2002) uit Cornjum 

een bijzondere hobby: hij  

bouwde tientallen kerkmodellen van lucifers exact op schaal. 

Voor het maken van een  

kerk was hij soms wel een half jaar bezig en dan was hij wel 40 

uur in de week aan het  
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werk." Na zijn overlijden heeft hij alle kerken aan de stichting 

Alde Fryske Tsjerken  

nagelaten. Vanaf 1 juli tot en met eind augustus staan 25 

van deze kerkjes te  

pronken in de kerk van Ferwoude. In deze expositie zijn in 

hoofdzaak Friese kerkjes te  

zien.Ook is gelijktijdig het museum in Ferwoude, een 

timmerwerkplaats uit 1850,  

geopend. Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 10 

uur tot 16.00 uur. 

Kortom een echte bezienswaardigheid in de kerk van 

Ferwoude. 
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Bijbelrooster 
 

Vandaag lezen wij: 

 

19 juli           zondag :Matt.13:24-35 

  maandag :Matt.13:36-46 

  dinsdag :Matt.13:47-58 

  woensdag :Zach.12:1-8 

            donderdag :Zach.12:9-13:1 

  vrijdag  :Zach.13:2-6 

   zaterdag :Zach.13:7-9 

26 juli            zondag :Zach.14:1-11 

    maandag :Zach.14:12-21 

  dinsdag :Ex.25:1-9 

  woensdag :Ex.25:10-22 

  donderdag :Ex.25:23-30 

  vrijdag  :Ex.25-31-40 

  zaterdag :Matt.14:1-12 

2 aug.          zondag :Matt.14:13-21 

                    maandag :Psalm 78:1-16 

                    dinsdag :Psalm 78:17-31 

                    woensdag :Psalm 78:32-51 

                    donderdag :Psalm 78:52-72 

                    vrijdag  :Matt.14:22-36 

                    zaterdag :Matt.15:1-20 
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Agenda 
Vanaf heden elke dinsdag van 19.00 - 19.30 uur in de 

Baptistenkerk, Sud 52 weer een 

Gebedsmoment van de gezamenlijke kerken. 

  

Expositie in de kerk van Ferwoude: Vanaf 1 juli tot eind 

augustus zijn daar 25 kerken van lucifers en exact op maat te 

bewonderen. De maker van al die kerkjes is wijlen Frits Jansen 

van Cornjum. 

 

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

Elke middag is er ook de kerkbezichtiging  We hopen dat dit 

kan blijven doorgaan.  Heeft u ook belangstelling om als 

gastvrouw of gastheer te fungeren, u kunt zich melden bij de 

heer J. P. Bremer Lynbaen 18 of bij mevr. L.de Vries-

Steensma, Stedsfinne 4. 

 

Colofon         
Predikant: 

Ds.A.Vriend, 

Aldewei 3,8711 BS Workum 

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

Wijk 1,2 en 4 

 

Pastor: 

mw. H. Plantinga-Folkertsma,  

Stokerij 12 8711KG 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 3,5 en 7 

 

Preses:  

Dhr.R.Siderius. 

Dwarsnoard 66, 8711 AT Workum tel.543009  

e-mail:rientssiderius@gmail.com 

mailto:mcmook@home.nl
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Scriba: 

mw. D. Westra-v/der Valk, Lynbaen 33, 8711 ES Workum,   

tel. 542154 

e-mail: scribapgworkum@gmail.com 

 

College van kerkrentmeesters: 

Dhr.F.van Dijk;voorzitter en contactpersoon voor: 

Schoonmaakploeg,kosters en burgerlijke gemeente. 

Dhr.H.Hooghiemstra:secretaris en contactpersoon voor: 

Organisten,coll.rooster en comm.van toezicht Oer de Toer. 

Dhr.B.Grooters: penningmeester en contactpersoon voor 

koster Oer de Toer en comm.van toezicht Oer de Toer. 

Dhr.H.No. rbruis:contactpersoon voor: 

Kosters(kerk),kerkgebruik,rouwtelefoon,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, 8711 BJ, 

tel. 543193 of 06-40285369 

 

Ledenadministratie: dhr. J. Weerstra, De Burd 20, 8711 BW, 

tel. 06-43830713,  

e-mail j.weerstra@telfort.nl 

 

Bijdrageadministratie: 

(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 te Workum 

 

mailto:scribapgworkum@gmail.com
mailto:j.weerstra@telfort.nl
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Kinder- en Jeugdwerk: 

Rek.nr. NL33 RABO 0328 8026 89 t.n.v. Protestantse 

gemeente te Workum inzake “Kinder- en jeugdwerk” 

 

Collectemunten:   

Rek.nr. NL38 RABO 0305 0338 16  t.n.v. Protestantse 

gemeente te Workum “inzake collectemunten”  

 

Verjaardagsfonds: 

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

Gemeente te Workum “inzake verjaringscommissie”  

 

Kopij: 

Kopij voor het volgende kerkblad Kerknieuws kan worden 

ingeleverd tot woensdag 29 juli 2020(voor 3 weken) om 

uiterlijk 12.00 uur via: e-mail: 

kerknieuwsworkum@gmail.com 

of bij: 

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

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

mw.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.541781 

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

  Dhr.P.Visser, Schoolstraat 25 App.3 

 

Nieuw? 

Bent u nieuw in de gemeente? Meer informatie vindt u op onze 

website: www.pgworkum.nl.  

mailto:kerknieuwsworkum@gmail.com
mailto:gerarddeboer1976@ziggo.nl
http://www.pgworkum.nl/



