
 1 

Inhoudsopgave  

 
Meditatie      

 

Kerkdiensten      

 

Bij de diensten     

 

Her en der      

 

Mededelingen      

 

Van de kerkenraad     

 

Van de diaconie     

 

Agenda      

 

Bijbelrooster      



 2 

Meditatie 
 

 

Nu even niet! 

 

In de zomer is het voor de meeste mensen vakantietijd. Toen 

in Nederland de leerplicht werd ingesteld (rond 1900) was 33% 

van de beroepsbevolking aan het werk in de landbouw. En in 

die sector is het in de zomer juist extra druk. Dus werd er 

afgesproken dat, om de sector niet te benadelen, in de drukke 

tijd geen school zou zijn. Dan konden de kinderen meewerken. 

Nu werkt ongeveer 3% van de werkende bevolking in de 

agrarische sector. De vakantie is voor veel mensen niet meer 

bedoeld om op de boerderij mee te werken, maar om te 

kunnen zeggen: Nu even niet! Even geen werk. Even afleiding 

zoeken. 

Maar ligt het aan mij, of is het zoeken van afleiding bijna een 

dagbesteding geworden? Even tijd nemen om te sporten is 

belangrijk. Maar voor je het weet wordt het een verplichting. 

Even tijd nemen om te gamen is leuk. Maar voor je het weet 

neemt het een hap uit je dag. Vakantie vieren is leuk, maar 

voor je het weet staat het onder de ‘druk om te genieten’. 

Waar willen we precies van afgeleid worden? Tegen wie of wat 

zeggen we ‘Nu even niet’? Het lijkt mij toe dat onze levens 

onder een behoorlijke druk of spanning staan, anders zouden 

we niet zo druk bezig zijn met ontspannen.  

Prima om afleiding te zoeken. Even een afslag nemen van de 

hoofdweg van je leven. Even een zijweggetje inslaan om 

samen op een bankje onder een boom een boterhammetje op 

te eten. Thermoskan koffie erbij: in alle eenvoud het goede 

leven. En daarna weer de hoofdweg op. Maar als je niet weet 

wat de hoofdweg is en wat de zijweg? Wat als je geen 

prioriteiten stelt? Als alles ‘afleiding’ is, wanneer kun je dan 

zeggen: nu even niet? Als je geen hoofdzaken en bijzaken uit 

elkaar kunt houden, dan is alles even belangrijk. Dan maak je 

je om alles even druk. Dan maak je je dus altijd druk.  

Maak je niet druk… Jezus zegt het zelf. Maak onderscheid 

tussen de hoofdweg en de afslagen. De hoofdweg is dat je met 

God en met elkaar onderweg bent naar Gods koninkrijk. Een 

toerist moest eens zijn fie en hij liep een fietsenzaak binnen. 
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Hij vroeg aan iemand in de winkel: ‘Bent u fietsenmaker?’ De 

man zei: ‘Nou, ik ben op reis naar het koninkrijk, maar 

onderweg repareer ik inderdaad fietsen.’ Als alles even 

belangrijk is, ben je altijd afgeleid. Dan mis je de leiding in je 

leven. Dan maak je je over van alles ook druk. Als je je laat 

leiden, een weg laat wijzen, hoef je je niet over alles druk te 

maken. Dan mag je ook gewoon rust ontvangen. Als je je de 

weg laat wijzen naar Gods koninkrijk, dan hoor je een stem die 

zegt: Kom bij mij, als je altijd druk bent, als je moe bent van 

de afleiding, kom bij mij en ik zal je rust geven. Wie luistert 

naar die stem, kan tegen andere stemmen zeggen: Nu even 

niet! Dat geeft rust.  

Ds. A. Vriend 

 

 

Kerkdiensten 

 
Kerkdiensten op zondag 9 augustus 2020 

St. Gertrudiskerk 

09.30 uur 

Voorganger:  Ds. A. Vriend 

Organist:  Dhr. H. Mast 

Trompettist:  Dhr. S. Bokma 

Kinderoppas:  Geen 

Kinderkerk:  Geen 

Kerkauto:  Dhr. H. Norbruis, tel. 542090 

Collecte:  1e Diaconie, 2e Kerk 

Uitgangscollecte: Zending: Kerk in Actie 

 

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

 

It Heidenskip 

11.15 uur 

Voorganger:  Ds. A. Vriend 
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Kerkdiensten op zondag 16 augustus 2020 

09.30 uur 

Voorganger:  Drs. A. Althuis 

Organist:  Mevr. K. Deinum 

Trompettist:  Dhr. S. Bokma 

Kinderoppas:  Geen 

Kinderkerk:  Geen 

Kerkauto:  Dhr. P. Zeilstra, tel. 541948 

Collecte:  1e Diaconie, 2e Kerk 

Uitgangscollecte: Diaconie 

 

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

 

It Heidenskip 

11.15 uur 

Voorganger:  Ds. F. Welbedacht 

 

Kerkdiensten op zondag 23 augustus 2020 

09.30 uur 

Voorganger:  Ds. A. Vriend 

Organist:  Mevr. C. Hofman-Heida 

Kinderoppas:  Wel 

Kinderkerk:  Wel 

Kerkauto:  Dhr. S. Couperus, tel. 542168 

Collecte:  1e Diaconie, 2e Kerk 

Uitgangscollecte: Onderhoudskosten kerk 

 

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

 

Koster v.d. daaropvolgende week: 

   Dhr. J. Stoel, tel. 541992 

 

It Heidenskip 

11.15 uur 

Voorganger:  Ds. A. Vriend 
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Bij de diensten 
 

In de maand augustus zijn we weer van start gegaan 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. De wijkindeling 

staat in het vorige Kerknieuws, op de website en in de 

activiteitengids (‘Het blauwe boekje’). 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 YouTube kan de dienst 

een dag later (op de maandag na de dienst) worden bekeken 

en beluisterd. 

 

Zondag 9 augustus is ds. Arnold Vriend de voorganger, Harry 

Mast speelt orgel en Siebe Bokma speelt trompet. De wijken 2, 

4 en 5 worden voor deze dienst uitgenodigd.  

 

Zondag 16 augustus gaat drs. Albert Althuis voor. Klaske 

Deinum speelt dan op het orgel en Siebe Bokma speelt 

trompet. De wijken 1, 3, 6 en 7 worden voor deze dienst  

uitgenodigd. 

 

Op zondag 23 augustus is ds. Arnold Vriend de voorganger 

en Cobie Hofman is dan de organist. Voor deze dienst worden 

de wijken 2, 4 en 5 uitgenodigd. 

 

 

 

 

Her en der 
 
Streef niet naar perfectie, streef er naar God te verstaan in alle 

dingen. Streef niet naar perfectie, doe het goede in het 

alledaagse. Streef niet naar perfectie, vind Gods vrede in Zijn 

genade. Ik wens jullie geen perfecte vakantie, maar iets 

beters: een goede vakantie. Vaya con Dios! 

Ds. A. Vriend 
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Mededelingen 
 

 

Het nieuwe seizoen 

Er is zoiets als een ‘kerkelijk seizoen’. Dat loopt van september 

tot augustus. In de maand september gaat er een nieuw 

kerkelijk seizoen van start, met als jaarthema: “Het goede 

leven. Bloeien in Gods licht.” De kerk stopt niet (zelfs niet bij 

de wederkomst!), maar toch starten we het nieuwe seizoen 

met een startzondag op zondag 13 september.  

We zijn voorzichtig bezig om te kijken hoe en of we de hele 

gemeente op die zondag bij elkaar kunnen brengen. We willen 

ons graag houden aan de voorzorgsmaatregelen en dat vraagt 

wat aanpassing. De commissie Vorming en Toerusting is bezig 

geweest om alle initiatieven van vorming en toerusting bij 

elkaar te brengen. Vanuit jeugd en jongeren, vanuit Nij 

Mariënacker, vanuit de kringen en gespreksgroepen is er heel 

wat aangereikt. De commissie heeft zelf ook een aantal 

gevarieerde bijeenkomsten en activiteiten geregeld. Er is een 

mooie activiteitengids van gemaakt die in de tweede helft  

van augustus zal worden bezorgd. We zien er naar uit om je te 

ontmoeten, dus geef je op. We hopen dat het nieuwe seizoen 

een groeiseizoen zal zijn!  

Ds. A. Vriend 

 



 7 

Hallo gemeenteleden, 

 

Op 17 juli 2020 zou ik op project zijn 

gegaan met World Servants naar Rwanda, 

helaas kon dit niet doorgaan vanwege alle 

coronamaatregelen. In Karangiro 

(Rwanda) zou ik een schoolgebouw 

bouwen voor kleuteronderwijs. Het geld 

dat ik afgelopen jaar heb mogen 

ontvangen van u, van sponsoren of door 

actie te voeren, ga ik volgende zomer 

gebruiken. In 2021 hoop ik op project te 

gaan naar Karangiro (Rwanda), om daar 

alsnog een kleuterschool, latrines en 

keuken te bouwen.  

 

Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het sponseren van mijn 

project. 

 

Met vriendelijke groet, Namens groep Workum – Koudum, 

Wilma Engelsma 

 

 

 

 

 

Van de kerkenraad 

 
De afgelopen maanden, in de tijd van de coronacrisis, is achter 

de schermen heel wat werk verzet door vele vrijwilligers. We 

konden niet naar de kerk. Maar door de vele vrijwilligers 

konden wij als gemeente en velen daarbuiten de diensten 

volgen via YouTube op zondagmorgen of later wanneer we 

maar wilden.   

Het opnemen en uitzenden van de diensten, het regelen van 

zangers, een hele klus. Alles wat zo gewoon leek, maar toch 

heel wat organisatie vereiste. 

Ds. Vriend en gastpredikanten, de organisten, de zangers en 

het techno team, (beamerteam en filmteam), de kosters en 
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alle anderen die niet in beeld zijn maar wel hun steentje 

hebben bijgedragen, heel veel dank. Zo konden we de 

afgelopen maanden samen met elkaar gemeente zijn.  

Heel hartelijk dank voor alles. 

Vanaf 2 augustus is er weer samenkomst in de kerk. Dan 

kunnen we elkaar weer ontmoeten al moeten we wel rekening 

houden met 1,5 meter afstand. Maar we kunnen met elkaar 

luisteren naar Gods Woord. Luisteren naar muziek en samen 

bidden. Dit alles geeft ons hoop voor de toekomst.  

De scriba 

 

Van de diaconie 
 

Vanaf 2 juli t/m 23 juli is er een bedrag van € 470,00 aan 

giften bij de diaconie binnengekomen. Hartelijk dank hiervoor! 

 

Het collectedoel van zondag 12 juli was de actie Vakantietas. 

Dit is bestemd voor kinderen uit kwetsbare gezinnen die niet 

op vakantie kunnen. De kinderen krijgen een leuk gevulde tas 

met o.a. een tegoedbon voor een leuk uitje, een spelletje voor 

buiten enz. De bedoeling is dat de voedselbank de 

vakantietassen uitreikt als door de gezinnen een voedselpakket 

wordt opgehaald. 

De diaconie heeft aan dit doel een bedrag van € 350,00 

gedoneerd. 
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Agenda 
 

 

Elke dinsdag van 19.00 - 19.30 uur in de Baptistenkerk, Súd 

52, Gebedsmomenten van de gezamenlijke kerken.  

 

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

Ferwoude. Daar zijn 25 kerken van lucifers en exact op maat te 

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

van Cornjum. 

 

13 september: Startzondag 

 

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

 

Elke middag is er de kerkbezichtiging. We hopen dat dit kan 

blijven doorgaan.  

Heeft u belangstelling om als gastvrouw of gastheer te 

fungeren, dan kunt u zich melden bij de heer J.P. Bremer, 

Lynbaen 18 of bij mevrouw L. de Vries-Steensma, 

Stedsfinne 4. 

 

Kijk regelmatig op de website www.pgworkum.nl voor de 

laatste informatie. 

 

http://www.pgworkum.nl/


 10 

Bijbelrooster  

 

 
 

Vandaag lezen wij: 

 

9 augustus zondag : Psalm 29 

  maandag : Exodus 26 : 1 - 14 

  dinsdag : Exodus 26 : 15 - 37 

  woensdag : Exodus 27 : 1 - 8 

  donderdag : Exodus 27 : 9 - 21 

  vrijdag  : Psalm 45 : 1 - 8 

  zaterdag : Psalm 45 : 9 - 18 

 

16 augustus zondag : Exodus 28 : 1 - 14 

  maandag : Exodus 28 : 15 - 30 

  dinsdag : Exodus 28 : 31 - 43 

  woensdag : Psalm 17 

  donderdag : Exodus 29 : 1 - 14 

  vrijdag  : Exodus 29 : 15 - 30 

  zaterdag : Exodus 29 : 31 – 37 

 

 

 

23 augustus zondag : Exodus 29 : 38 - 46 

  maandag : Psalm 138 

  dinsdag : Mattheus 15 : 21 - 39 

  woensdag : Mattheus 16 : 1 - 12 

  donderdag : Mattheus 16 : 13 - 28 

  vrijdag  : Mattheus 17 : 1 - 8 

  zaterdag : Mattheus 17 : 9 - 13 


