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De lente is gekomen 

De lente is gekomen met vogels vliegensvlug -                                                                                                                                              

die fluiten in de bomen het paradijs terug;                                                                                                         

de bloemen, rode, gele, de tulp, de hyacint,                                                                                       

voorzeggen met zovele het voorjaar dat begint. 

De lente is gekomen, de narcis kondigt aan:                                                                                                    

de zon zal bij ons wonen, hét licht is opgestaan!                                                                                                   

Bespeur het in de struiken: daar geurt een nieuw seizoen -                                                                                                 

de aarde zal ontluiken, één hemelsblauwe bloem! 

De lente is gekomen, de zomer is in zicht,                                                                                                          

een oogst om van te dromen, de wereld één gedicht –                                                                                        

de velden zullen zingen, het bos een loflied zijn,                                                                                                                                                                             

elk carillon zal klinken: de stad vol zonneschijn. 

De lente is gekomen, wij zijn de winter moe;                                                                                                                                  

wij trekken als de vogels naar zon en zomer toe.                                                                                               

En wat er ook gebeure, de vrieskou van verdriet                                                                                              

zal rood van vreugde kleuren – de winter wint het niet. 

De lente is gekomen, een wending in de tijd;                                                                                                                             

God zal de aarde kronen met warme vrolijkheid –                                                                                                    

de Zon is al verrezen: de Zoon is opgestaan –                                                                                                        

de wereld zal genezen, de hemel opengaan!  

André F. Troost (Uit: Voorzichtig licht.) 

(Melodie: Die winter is vergangen) 
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Kerkdiensten 
 
         

        Kerkdiensten zullen gehouden worden met inachtneming van de regels van RIVM. 
        En anders hoort u/ jij het via de kerkenraad, met het sturen van een persoonlijke 

        nieuwsbrief. 
 
         I.v.m. de door de overheid ingestelde lock-down zijn er t/m 25 april geen kerkdiensten. 
         Behalve de beide speciale diensten die hieronder staan.  

 

                
 
 

 
  Vrijdag   2 april 09.30 uur  Kerkenraad   
   Goede Vrijdag 
      1e collecte Kerk 
 
 

 
  Zondag   4 april 09.30 uur  Ds. A. Bouman  Leeuwarden 
   Pasen 
      1e collecte  werelddiakonaat 
      2e collecte Kerk 
 
 
  
 
 
 
  Zondag   2 mei 09.30 uur  Dhr. Robert Colijn Menaam 
      1e collecte  Jong Protestant 
      2e collecte Kerk 
 
 
 
  Zondag   9 mei 09.30 uur  Ds. P. Boomsma    Amsterdam 
      1e collecte  Noodhulp 
      2e collecte Kerk 
 
 

 
  Donderdag 13 mei 09.30 uur  nog niet bekend   
   Hemelvaartsdag 
      1e collecte  diaconie 
      2e collecte Kerk 
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Agenda 

  

 
Donderdag 1 april : Op het Munsterplein in het centrum vann Roermond: The Passion 
          Meer informatie: https://kro-ncrv.nl/the-passion-2021-naar-roermond                                                                 

 
 
Dinsdag  13 april :  Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur in de Geref. kerk te Warten.  
 
 
I.v.m. de coronaregels van het RIVM, staat er helaas nog weinig op de agenda en alle datums 
zijn natuurlijk geplaatst onder voorbehoud van evt. nieuwe regels. 
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 Verjaardagskalender 

 
 

       
    5   april              Tjerk Adema           77 jaar 
 

     19   april              Wietske Postma-Postma                        80 jaar 
 

 
 
In de verjaardagskalender staan de gemeenteleden die 70 jaar of ouder hopen te  worden. 
Wilt U hierin niet worden vermeld, geef dit dan aan uw scriba Botina door. 
 
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd/ tige lokwinske en veel liefde en gezondheid.                                                           
En een gezegend nieuw levensjaar toegewenst.                                                                                                 
Namens ds. A. Bouman en de kerkenraad. 
 
‘Houd moed, heb lief!’ 

   

https://kro-ncrv.nl/the-passion-2021-naar-roermond


4 

 

 

 

Korte impressie van de kerkdiensten tijdens de veertig dagen tijd,                                             

die ik zelf volgde in maart via de tv, in deze coronatijd. 

 

Invocabit (Latijn voor 'Roept hij Mij aan') is de eerste zondag in de Veertigdagentijd,                          

een periode van bezinning in het christendom als voorbereiding op het Paasfeest. 

Ik folge snein 21 febr. de tsjerke tsjinst op tillevizje Omrop Fryslân.                                                                                               

Parochie Pax Christi fan út de  St. Martinus Burgum.  

Pastoar: Paul Verheijen en oargelisten: Hans Bergman en Marieke van der Meer.                                             

Eerste Bijbel lezing Genesis 9: 8-15 en uit: 1 Petrus 3:18-22.                                              

Evangelielezing uit: Marcus 1,12-15 

Hoort hoe God met mensen omgaat, 

hoe Hij zijn belofte houdt, 

die de mens van den beginne 

adem geeft en gaande houdt. 

 

Hoort hoe God met mensen omgaat 

hoe Hij Noach uitzicht bood 

die Hij redde uit het water, 

uit het duister van de dood. 

 

Hoort hoe God met mensen omgaat 

hoe Hij ons een Dienaar zond 

die met liefde als zijn wapen 

ons voorgoed aan zich verbond. 

 

Hoort hoe God met mensen omgaat 

hoe wij Hem ter harte gaan 

die ook hier tot ons zal spreken 

als wij vragen naar zijn Naam. 

 

Reminiscere (Latijn voor 'Gedenk uw barmhartigheden') is de tweede zondag in de 

Veertigdagentijd, een periode van bezinning in het christendom als voorbereiding op het 

Paasfeest. 

 

Omrop Fryslân stjoerd op 28 febr: de tsjerketsjinst foar de lêste kear fan út de Krustsjerke fan 

Burgum, foargonger; Froukje Wesseling-Schilstra út de Tike. 

 

Oargelist: Sebastiaan Schippers. Pianist: Bernard Bos. Dûns: Yga Wagenaar op it lied fan: 

Lauren Daigle – ‘You Say’ Link Youtube: https://youtu.be/sIaT8Jl2zpI  

 

Engbert v.d. Veen stekt de kaers fan ferbining oan en dy foar de sneins skoalle en alle bern.                                                                           

Dernei lêst hy noch in hiel moai gedicht foar, fan út it nije liete boek: 1006 

 

https://youtu.be/sIaT8Jl2zpI
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Onze Vader in de hemel U staat zorgzaam om ons heen,                                                                  

geef dat jong en oud mag weten zoals U is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn.                                                                                  

In uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.                                                             

Onze Vader wij geloven dat U onze wereld leidt,                                                                                      

met uw Licht helpt U ons verder, hier en nu en straks. Altijd!  

 

Thema: ‘Tink oan my’ 

Skriftlêzing út: Psalm 16:1 en 7-11: ‘Het hoogste goed. Een gouden kleinood van David’.                   

2e Skriftlêzing út: Joh:17:1-3 en 13-21. 

Wy gean mei Jo segen bliermoedich ús wegen, 

Jo Wurd fan omhegen joech ús nije moed. 

Hy, dy't ús behâld is, it Ljocht fan'e wrâld is, 

wol waarmje wat kâld is mei Syn leafdegloed. 

Wat Kristus ús learde is sied ta bekearing, 

wy siedzje it op ierde en wachtsje op wat komt. 

En ûnder de hoede fan Him dy't ús stjoerde 

sill' leafde en goedens aanst dije rûnom. 

 

Oargel & Piano : 'The Ashgrove' arr. Michael S. Barnhouse 

Oculi (Latijn voor: 'ogen') is de derde zondag in de Veertigdagentijd, een periode van 

bezinning in het christendom als voorbereiding op het Paasfeest.                                                                                                                     

Op 7 mrt: kaam de tsjerketsjinst dizze kear fan út De Oase yn Drachten. 

Yn gearwurking mei de: Protestantse gemeente: It Keningsfjild en de Doopsgezinde gemeente 

fan Drachten & Ureterp.                                                                                            

Foargongers: Jak Verwaal en Roelof Akse. Oargel en piano: Rein Albert Ferwerda 

Skriftlêzing dizze kear út: Psalm 19: 8-15 (NBV) 

Frysk Lieteboek: Psalm 19: 1 en 3 ‘De himel sjongt in liet’ 

1 De himel sjongt in liet       3 Sa is de wet fan God 

en oer de loften giet       foar ús in rike skat, 

de melding fan Gods macht.      dy jout ús hâld en kear; 

De dei jout oan de dei      wa’t freget om de wei 

dat hearlik boadskip mei,     dielt hja de wiisheid mei, 

de nacht seit it de nacht.      de rjochte_en reine lear. 

Mar wurden binn’ der net,      ’t Wurd fan de Hear is rjocht, 

in sprake wurdt net heard,      wa’t syn geboaden docht 

gjin lûd, foar ’t ear te heinen;     sil him ferbliidzje kinne 

dochs nimt yn kleare taal      en wa’t yn tsjusternis 

dat wûndere ferhaal       de paden bjuster is, 

syn rin oant ierdryks einen.      kin hjir it ljocht wer winne. 

 

Helaas ook geen kerkdienst op woensdag avond 10 mrt, Bidstond voor gewas en Arbeid. 
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Here God, 

 

nu wij op een doordeweekse dag (op deze zondag) via digitale streaming als gemeente 

samenkomen in deze tijd van beperkingen om besmetting met het coronavirus tegen te gaan 

willen wij ons in gebed tot U richten omdat wij diep geraakt zijn door de gevolgen van deze 

wereldwijde pandemie. 

Wij weten dat niets aan uw aandacht ontsnapt en daarom willen wij U de pijn voorleggen 

van de mensen die diep geraakt zijn door het virus. 

Wij bidden U voor hen die ernstig ziek zijn. 

Voor de mensen die in groot verdriet leven, omdat zij een geliefde die ziek was door corona 

aan de dood moesten afstaan. 

Voor de tieners en studenten bidden wij U nu zij in hun ontwikkeling en sociale contacten  

beperkt worden en hier psychische schade van ondervinden. 

Wij bidden U voor de winkeliers en voor de mensen in de horeca die hun inspanning van jaren 

verloren zien gaan waarbij sluiting van hun bedrijf steeds dichterbij lijkt te komen.  

Wij bidden U voor de onzekerheid, teleurstelling en pijn die uitgestelde behandelingen bij 

zieken mensen teweegbrengt. 

Wij bidden U, sta de artsen en verpleegkundigen bij schenk hen wijsheid en inzicht. 

Schenk dit ook aan bestuurders en wetenschappers. 

Geef ons vertrouwen in een spoedige afloop. 

Geef ons moed om nieuwe wegen in te slaan wegen waarop we elkaar in liefde kunnen 

ontmoeten en waar rechtvaardigheid en erbarmen de wegwijzers zijn. 

Hear, neat giet oan Jo foarby 

Jo kenne en trochgrûnje my. (Psalm 139)  

Amen  

ds. Idske van der Pol en ds. Ellen Peersmann, classis Fryslân 

 

Nog meer gebeden kunt u vinden via de PKN site : 

https://www.protestantsekerk.nl/download25419/GEBEDEN%20bij%20biddag%202021.pdf   

 

Laetare (Latijn voor: ‘Verheugt U’) of halfvasten is de vierde zondag in de Veertigdagentijd, 

een periode van bezinning in het christendom als voorbereiding op het Paasfeest. Op deze 

zondag wordt gevierd dat de vastentijd halfweg is en dat het Paasfeest in aantocht is. 

 

Dizze snein 14 mrt. kaam de tsjerketsjinst ek wer fan út De Oase yn Drachten.                

Foargongers: ds. Hans de Jong en ds. Jan Tempelman.  

Oargelist: Feikje de Jong- Boukes en muzikale meiwurking fan: Oase Combo 

 

Skriftlêzing út: Johannes: 14:15 t/m 17 en 25 t/m 28; 

  

As jimme My leafhawwe, sille jimme jim oan myn geboaden hâlde.                                                                     

En Ik sil it myn Heit freegje, dan sil Er jimme in oare Helper jaan, om foar ivich by jimme te 

bliuwen; dat is de Geast fan ‘e wierheid; de wrâld kin dy net yn har opnimme, want hja sjocht 

Him net en ken Him net; jimme kenne Him want Hy bliuwt by jimme en sil in jimme wêze. 

Dat haw Ik jimme sein, no ’t Ik noch ûnder jimme tahâld; de Helper, de Hillige Geast dy’t myn 

Heit yn myn namme stjoere sil, dy sil it jimme allegearre leare en jimme alles wer yn ’t sin 

bringe, wat Ik jimme sein haw. 

Frede lit Ik jimme nei, myn frede jou Ik jimme; net lykas de wrâld frede jout, jou Ik jimme 

dy.  

 

 

https://www.protestantsekerk.nl/download25419/GEBEDEN%20bij%20biddag%202021.pdf
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Wurd mar net oerstjoer en sit mar net yn noed, jimme hawwe heard, dat Ik tsjin jimme sein 

haw: Ik gean fuort en kom wer by jimme. As jimme My leafhienen, soenen jimme der bliid om 

wêze, dat Ik nei myn Heit ta gean, want myn Heit is mear dan Ik. 

 

Opwekking 602:  

Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou. 

Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou. 

 

In Jezus' naam, in Jezus' naam, in Jezus' naam geef ik jou, 

vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou. 

 

Heilige Geest, de Heilige Geest. De Heilige Geest zij met jou. 

Vrede van Hem, Vrede van God, De Vrede van God zij met jou.  

 

Judica (Latijn voor 'Verschaf mij recht') is de vijfde zondag in de Veertigdagentijd,                  

een periode van bezinning in het christendom als voorbereiding op het Paasfeest. 

 

Dizze snein 21 mrt. folge ik ek wer de sjerketsjinst fan út De Oase yn Drachten. 

Pastor: Neeltsje Bouma – RK. Oargelist: Sietse van der Hoek – RK.  

Muzikale meiwurking: Wim Venema - gitaer – RK. Sjonger :Twan van der Wolde. 

 

 

Voor de kinderen was er een vertelling uit:                                                                                                                                    

de Bijbel: Joh: 15:9-15.  

 

Bijbel Basics 40 dagen tijd 2021 5e zondag 

Projectlied: ‘Een spoor van liefde’ 

https://youtu.be/p9OoGjp5uAY  

 

 

 

Earste lêzing út de H. Skrift Jeremia 31,31-34:  

Ja, der komt in tiid, dat Ik mei it folk fan Israel en mei it folk fan Juda in nij ferbûn slút.                       

Dat sil net sa wêze as it ferbûn dat Ik mei har foarâlden sletten haw, doe ’t Ik har by de hân 

krige om har út Egypte wei te heljen: dat ferbûn, myn ferbûn mei harren, hawwe sij fan har 

kant ferbrutsen, alhoewol’t Ik har ûnder myn hoede nommen hie – is de godsspraak fan de 

Heare. Mar it ferbûn dat Ik nei dizze dagen mei harren slút, is sa – is de godsspraak fan de 

Heare: Ik set myn wet yn har binnenst en skriuw har dy yn it hert; dan wurd Ik har God, 

en wurde sij myn folk. Dan hoecht de iene de oare net mear te learen:                                                  

Tink derom, datst de Heare kenste; nee, allegearre, fan ’e heechsten oan ’e leechsten ta, sille 

se My kenne – is de godsspraak fan de Heare.                                                                     

Want Ik ferjou har wat se misdien hawwe, en har sûnden tink Ik net mear oan. 

 

 

De tweede Evangelielezing kwam uit: Johannes 12:20-33:                                                                       

‘Jezus spreekt over Zijn dood’. 

 

 

 

     

 

 

https://youtu.be/p9OoGjp5uAY


8 

 

 

 

Reizgje mei ús (Hertslach 22) Tekst: Jan van Opbergen  

Oersetting: Eppie Dam en muzyk: Jan de Jong 

 

Reizgje mei ús en gean ús ljochtsjend foar 

troch tiid en lân, it iuwen-âlde spoar. 

Libje mei ús, de mins dy’t fierder moat, 

dy’t syn ferline, mar ek syn takomst hat. 

 

Reizgje mei ús en toan Jo ús gesicht, 

gun ús in glimp en hâld de doar net ticht. 

Libje mei ús. Wa oars ha Jo yn ‘t sin 

as minskebern, jo skepsel fan ‘t begjin? 

 

Reizgje mei ús. Wa bin wy sûnder Jo? 

In mins giet dea oan inkel doe en no. 

Libje mei ús, wês fjoer en flam fan hoop, 

sjoch bliuwend op ús del yn brea en doop. 

 

 

Aankondiging diaconale collecte:                                                                                                  

Stichting Bouwen met Bouma’s 

www.bouwenmetboumas.nl                                                                                                                                                                          

IBAN: NL34 RABO 0114 0209 06 

 

 

 

zondag 28 mrt: Palmpasen: https://opkijken.nl/palmpasen-met-de-zandtovenaar/                                                                                

Een moderne vertelling van het paasverhaal, getekend door de befaamde Zandtovenaar Gert 

van der Vijver. Hij strooit, gooit en schuift met zand en zo ontstaat het verhaal over het lijden 

en de opstanding van Jezus. Bijbel: Lucas 19 

 

Allegear Seine Peaske dagen tawinske, mei út namme fan:                                                                

ds. A. Bouman en de tsjerkeried; Taeke, Klaas, Tjerk, Geke, Tineke, Willy en Botina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bouwenmetboumas.nl/
https://opkijken.nl/palmpasen-met-de-zandtovenaar/
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Ds. René de Reuver: ‘Jezus zoekt de onderlinge verbondenheid.’ 

Uit onderzoek onder scriba’s van lokale gemeenten blijkt dat 87% behoefte heeft aan 

voorbeelden van onderlinge verbondenheid. De scriba deelt een aantal gedachten aan de 

hand van Lucas: 7, die hem bemoedigen in de hoop dat dit anderen ook bemoedigt. 

Als iets onder druk staat in deze coronatijd dan is dat wel de onderlinge verbondenheid. We 

kunnen elkaar thuis of in de kerk nauwelijks ontmoeten. 

Hoe raak je nu onderling verbonden? Allereerst door een verhaal als van Jezus en de jonge 

weduwe uit Lukas: 7 te lezen en te herkauwen.                                                                                  

Jezus die niet in zijn eigen wereld blijft zitten maar onderlinge verbondenheid zoekt, zeker met 

eenzame mensen die zich verloren voelen. Ten tweede door ook zelf mensen die kwetsbaar 

en eenzaam zijn te zien en je vervolgens met hen te verbinden. Heel concreet door middel van 

een kaartje, een telefoontje of een bezoek. 

Gebed 

Wanneer wij moeten gaan langs de grenzen van het leven, 

waar ziekte ons klein maakt, onzeker en afhankelijk,  

laat ons leven dan niet verloren in de angst.  

 

Als leven pijnlijk wordt, het broze lichaam vervalt; 

laat er een omarming blijven die ons draagt.  

 

Laten er mensen zijn die ons vasthouden: 

die zelfs uw naam eer aan doen 

en laat U vinden als wij U zoeken.   

 

Amen.  

(Sytze de Vries, Liedboek p. 1372) 

Bron: PKN site:                                                                      

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/ds-rene-de-reuver-jezus-zoekt-de-onderlinge-

verbondenheid/  

 

 

De uitzendingen van kerkdiensten door Omrop Fryslân worden zeer gewaardeerd. Dat weten 

we uit de vele reacties uit binnen- en buitenland. Dit jaar gaan de uitzendingen door, iedere 

maand vanuit een andere kerk. Voor de kosten van deze kerkdiensten zijn we geheel 

afhankelijk van de giften van kijkers. Als u wilt meehelpen aan de voortzetting van de 

uitzendingen, kunt u uw bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer dat special 

hiervoor is geopend. Het bankrekeningnummer van de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân 

met leden van de bij de Raad van Kerken Fryslân aangesloten kerkgenootschappen alsmede 

de Stifting Krúspunt is: IBAN: NL15 RABO 0373 744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân o.v.v. 

“Tsjerketsjinsten Fryslân” 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! Voor vragen en suggesties m.b.t. de diensten kunt u terecht 

bij de Wurkgroep. Emailadres: tsjerketsjinstenfrl@gmail.com  

Meer informatie over de Wurkgroep is te vinden op: www.raadvankerkenfryslan.nl  

 

 

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/ds-rene-de-reuver-jezus-zoekt-de-onderlinge-verbondenheid/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/ds-rene-de-reuver-jezus-zoekt-de-onderlinge-verbondenheid/
mailto:tsjerketsjinstenfrl@gmail.com
http://www.raadvankerkenfryslan.nl/
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Een open hand uit de hemel   

Een stille, wonderlijke morgen: wachters,                                                                                                           

die wachten bij het gesloten graf waar Christus’                                                                                         

moede lichaam werd geborgen;                                                                                                                  

ze wachten, half in slaap, de morgen af.                                                                                                                                          

Dan, plotseling begint de gronde te beven,                                                                                                 

een bliksemflits schiet door de donkere lucht;                                                                                                           

de dood wordt overwonnen door het Leven,                                                                                              

de wachters slaan verbijsterd op de vlucht.                                                                                                                                

Geen oog ziet Christus uit het rotsgraf komen,                                                                                                                 

geen hoor heeft het rollen van de steen gehoord,                                                                                                       

geen hart heeft van dit wonder durven dromen,                                                                                       

Gods samenzijn met Hem wordt niet verstoord.  

En Petrus ziet de opgerolde doeken,                                                                                                        

Johannes staat er stil-aanbiddend bij.                                                                                                       

Dan als de Heer Zijn jong’ren gaat bezoeken                                                                                         

vertoont Hij hun Zijn handen en Zijn zij. 

En elke keer als wij Zijn dood gedenken                                                                                                                         

en drinken van de wijn en eten ’t brood,                                                                                          

mogen wij aan  de stille morgen denken                                                                                                                       

toen Christus is verrezen uit de dood. 

Vol van erbarmen tot ons neergebogen neemt Hij de last van onze zonden af. En in Zijn licht 

zien wij met nieuwe ogen een open hand, een open hart, een open graf….. 

Nel Benschop 

 

Een jaar geleden…                                                                                                                                                       

Bron: https://compendiumgeneeskunde.nl/blog/corona/maar-de-lente-wist-het-niet/  

Het was Maart 2020… 

Ineens kwamen de mensen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen gingen 

op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch! 

De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto’s stonden langs de 

kant van de weg… Iedereen wist wat er aan de hand was 

 

 

 

 

Maar de lente wist het niet 

 

En de bloemen bleven uitkomen 

En de zon scheen… De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan 

En de zwaluwen kwamen weer terug 

En de lucht werd oranje en blauw 

 

Het werd later donker en ‘s ochtends vroeger licht… 

 

 

 

https://compendiumgeneeskunde.nl/blog/corona/maar-de-lente-wist-het-niet/
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Uit de gemeente: 
 

Ook nu is de lente weer begonnen…                                                                                                       

Helaas mogen we nog geen steeds geen samenkomsten houden, i.v.m. de coronaregels. We 

horen hier en daar in de wandelgangen dat deze ook heel erg gemist worden.                           

Ook de viering van het Heilig Avondmaal op Witte donderdag en de diensten voor en met 

Pasen, kunnen jammer genoeg nog niet doorgaan.                                                                             

Maar we blijven hopen en bidden tot Hem, op betere tijden.                                                                   

Die hoop mochten we met Pasen ontvangen van God, die Zijn enig geboren Zoon naar deze 

gebroken wereld stuurde, om ons te redden.                                                                                                                                                                         

Dat lezen we in: Joh:3:16:                                                                                                                                                                             

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft!’                                         

Hij laat ons nooit los en alleen, met al onze zorgen en moeite. Want wat Zijn hand ooit is 

begonnen, zal Hij bevestigen. Dit kunnen we als mensen vaak niet bevatten, maar door de 

kracht van Zijn Heilige Geest de Trooster. Die ons van binnen kent, wil ons daarin 

bemoedigen en troosten. Ons sterken in ons geloof, helpen en bijstaan.                                                

In het gebed mogen wij daarom bidden, Heer ontferm U over ons.  

Blijf naar elkaar omzien, ook in onze gebeden. Voor de zieken, zowel voor de geestelijke en 

lichamelijke zwakheden. Die met corona te maken hebben in de familie, dichtbij of veraf.                             

Niet op bezoek mogen komen, omdat ze zelf ook kwetsbaar zijn. Of zelfs niet afscheid hebben 

kunnen nemen van een dierbare. Voor de eenzamen, of die pijn hebben bij het gemis van een 

partner sinds kort of soms al heel erg lang.  

We bidden voor de jongeren, de medische zorg, onze regering en het koninklijk huis, dat ze 

zich gesterkt en gedragen mogen voelen door Zijn liefde. Bij hun studie en werkzaamheden en 

beslissingen die ze moeten nemen.   

Voor onze broeders en zuster die vervolgd of verdrukt worden,                                                              

willen we zeker ook bidden.                                                                                                                      

Dat ze bemoedigd en gesterkt                                                                                            

mogen worden door Zijn Heilige Geest,                                                                      

bij het brengen van Zijn woord wereldwijd.                                                 

(zie verder in deze HH) . 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Hallo, 

Hierbij willen wij graag doorgeven dat wij Jeannette Westra en Rudi Ensing gaan trouwen op 
donderdag 6 Mei 2021 

Met vriendelijke groet, 

Jeannette Westra en Rudi Ensing 
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                                              “Houvast” 
 
Uit een briefwisseling in 2021: 
 
-We leven in bizarre tijden. Je mag niet zomaar mensen thuis ontvangen. Of 
sporten, alleen onder voorwaarden. 
Theaters, musea, restaurants en cafés zijn dicht. In de kerk mogen we slechts 
onder wisselende bepalingen samenkomen. Bij de bediening van de 
Heilige Doop kunnen maar een paar familieleden en vrienden deze feestelijke 
dienst bijwonen. Elkaar dan na de dienst in de kerk of thuis ontmoeten is niet 
mogelijk. 
– Iedereen, wereldwijd!, ervaart de gevolgen van de pandemie en de impact 
van de beperkingen. Gewoonlijk ontmoet je wekelijks mensen, op je werk, in de winkel, 
in de kerk, bij je opleiding. Al ruim een jaar is dit anders. Velen zitten vooral op 
hun kamer voor het computerscherm. En op zondag zijn er bijv. on-linediensten, 
met iets via Youtube, een paar gemeenteleden, en eventueel solozang.                                         
Binnenkort moeten we ook 
via de techniek  de dienst van Goede Vrijdag en PASEN voorbereiden. 
Het is noodzakelijk, want als we dit niet doen, slaat het virus mogelijk hard toe. 
Het is dus niet anders. Maar van onzekerheid en die beperkingen wordt je niet 
opgewekt. Je zou de moed kunnen verliezen en er depressief van worden. 
– Wat kan je nu in deze donkere tijden op de been houden. Welk gedeelte uit 
de Bijbel geeft me in deze tijd houvast? Een bijbelboek dat een mens juist in deze 
tijd kan bemoedigen en houvast kan geven is het boek van de Psalmen. 
In die psalmen komt het hele leven aan de orde. Vaak zelfs in één psalm. De 
dichters maken van hun hart geen moordkuil. Er wordt geroepen om gehoor en 
redding, ze verwoorden een diep vertrouwen op God, en uitbundige lofprijzing. 
En dat terwijl de feitelijke omstandigheden van de dichter niet meteen 
veranderen. Het kan goed zijn om bij het licht van de psalmen stil te staan bij ons                               
leven van alledag. Het kan je houvast geven. 
– Neem bijv. Psalm 31. Een gebed in nood. Ellende, ontreddering, angst, 
eenzaamheid, hoon en vertrouwen wisselen elkaar af. Aan het kruis roept Jezus 
juist met woorden van deze psalm: “In uw handen beveel ik mijn geest”(vs.6, zie 
Lucas 23:46). 
– Wij leven in onzekere coronatijden, en nu roept die dichter om erbarmen omdat hij in 
nood is. Velen herkennen dat in deze onzekere tijd. Daarbij komt: het leven van de 
dichter is in moeite en zorg ook door zijn eigen tekort. Door waar hij zelf 
schuldig aan is. Het houdt hem erg bezig. Zo kan het gaan. 
De dichter voelt zich in de steek gelaten en bespot. Er is niemand die om hem geeft. 
Hij klaagt:” Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart, afgedankt als gebroken 
aardewerk” (vs.13). Zo kun je je voelen, als alleen en afgedankt. Zeker ook in deze 
tijd waarin het lastig is om elkaar op te zoeken en je nauwelijks echte ontmoetigen 
hebt met anderen. De dichter van de psalm vermoedt bovendien dat anderen hem 
naar het leven staan. Dénkt hij dat of is 't echt zo? Hoe het zij: alles wankelt, hij is 
onzeker over zijn leven. Hij zit er erg mee. Er zijn er die dit herkennen, dat 
ze zeggen: het coronavirus, maar ook andere crises, kunnen mijn leven zomaar 
kapot maken. Hij is in nood. 
– Maar hoe beklemmend die nood van de dichter ook is, toch wordt het geen 
wanhoop. Het laatste en diepste houvast van de dichter is God. 
Hij noemt Hem, bijna liefkozend, “mijn God”. “Mijn tijden zijn in uw hand”(vs.15,16) 
zo belijdt hij. Het gaat hier niet om een bepaalde kloktijd, maar om de tijden, de 
situaties van het leven. Onder mijn levenslot, mijn leven met alle hoogten en 
diepten ligt de hand van God. Dit houvast is geen wiskundige formule, geen 
rationele zekerheid, maar geloofsvertrouwen. Houvast is dan geen verzekering. 
Van alles kan je overkomen, misschien ben je soms je zekerheid kwijt. 
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Maar je houvast kan zijn anker hebben in het vertrouwen dat er Eén is die mij niet 
aan mijn lot overlaat, maar in liefde draagt! 
– Dan roept de dichter ineens ook nog “red mij!” Vertrouwen is voor hem geen 
garantie dat hem niets overkomt, maar een vertrouwd adres waar hij een appèl 
op kan doen. In Rotterdam is een ziekenhuis waar bij de ingang Psalm 31:16 
in steen gebeiteld staat: “Mijn tijden zijn in uw hand, red mij!” Als houvast 
voor ieder die het ziekenhuis binnengaat. 
 
                                           
 
“ 95 Speldeprikken” 
(een uitgave van de PKN in samenwerking met Rikkert Zuiderveld) 
 
– “Moet je daar weer zo nodig 
   God weer bijhalen?” 
   “Nee hoor, Hij was er al.” 
 
– “Geloof is een schakel tussen horen en doen” 
 
– “Genade is als ademhalen: 
   je bent je er niet van bewust, 
   totdat je benauwd wordt.” 
 
                                        
 

                    Geloven is....., een bijdrage: 
 
 
“Geloven is: de sprong wagen, ook al is lang niet alles duidelijk. 
Een diepe sprong, recht in de armen van God de Vader. 
Misschien schiet het dan door je heen: “wat doe ik nu?” “Gaat 
het wel goed?” Maar je springt. Dat is geloven. Je springt en roept uit, 
net als ooit die man tegen Jezus: “Heer, ik geloof; kom mijn 
ongeloof te hulp.” 
 
Geloven is vertrouwen Vertrouwen dat God toch alles voortreffelijk 
gemaakt heeft en dat Gods wil wijs en heilig is, ook al begrijpen wij 
niet alles en zien wij alleen flarden van tijd. Maar geloven is niet 
springen tegen beter weten in. 
 
Het is springen op grond van het weten van Gods beloften en 
Zijn toezegging: “Spring maar! Ik vang je op!” 
 
– Over “houvast” gesproken! 
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Stille week 
 
 

“Een stille week, met veel gebed, 
 om Jezus Christus te herdenken, 
die al Zijn kinderen heeft gered, 
door te sterven en te schenken. 

 
 

Een stille week, is dat wel genoeg? 
Voor alles wat Hij voor ons deed, 

genade, waar Hij niets voor vroeg, 
en uit liefde aan het kruishout leed. 

 
 

Een stille week, voor Jezus, Heer, 
Hij, die zijn leven heeft gegeven, 
dat herdenken wij steeds weer, 

maar een week is maar heel even. 
 

Een stille week, moest jaren zijn. 
Nooit meer mogen wij vergeten 

van Christus' lijden en al zijn pijn. 
Die stille week, moet eeuwig zijn.” 

 
– Edo Kor. 

 
                                          

 
            DE EERSTE DAG 
 
Het was vroeg in de morgen 
de eerste dag 
van een nieuwe tijd 
 
en het gebeurde 
dat Hij die was gestorven 
koud als een steen daar lag 
achter een steen geborgen 
opstond 
in het licht liep 
de dood meester 
en terugriep 
de in verdriet verdwaalden 
de herder bleek die waarlijk 
tot in de dood afdaalde 
voor zijn schapen 
 
het was vroeg in de morgen 
de eerste dag 
een nieuwe tijd. 
 
                  – Inge Lievaart                               
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PASEN 
 

“Ik zeg het allen dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 

 
Ik zeg het allen en de mond 

van allen zegt het voort, 
tot over 't ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 

 
Nu is op aard geen goede daad 

meer tevergeefs gedaan, 
want wat gij goed doet, is als zaad, 

dat heerlijk op zal gaan. 
 

't Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft.” 

 
“Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk” :  uit Lied 642. 

 
                                       

 
 

 
Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel 
 
 
“Wij geloven in één God, de almachtige Vader, 
Maker van hemel en aarde, 
van alle zichtbare en onzichtbare dingen. 
 
En in één Heer Jezus Christus, 
de eniggeboren Zoon van God, 
uit de Vader geboren voor alle eeuwen, 
licht uit licht, 
waarachtig God uit waarachtig God, 
geboren, niet gemaakt, 
één van wezen met de Vader: door wie alle dingen geworden zijn; 
die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen, 
en is vleesgeworden uit de Heilige Geest en de maagd Maria, 
en is mens geworden; 
die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus, 
geleden heeft en begraven is 
en op de derde dag is opgestaan naar de Schriften; 
is opgevaren naar de hemelen 
en zit aan de rechterhand van de Vader, 
en die zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen levenden en doden; 
en zijn rijk zal geen einde hebben. 
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En in de Heilige Geest, 
die Heer is en levend maakt, 
die voortkomt uit de Vader en de Zoon, 
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, 
die gesproken heeft door de profeten; 
in één, heilige, katholieke en apostolische kerk; 
wij belijden één doop tot vergeving van zonden; 
wij verwachten de opstanding der doden 
en het leven in de wereld die komt. 
 
Amen.” 
 
Uit: “Belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland.” 
Heerenveen, 2009. 
 
                                             + 
 

Credo – “Ik geloof”: 
 
“Het geloof belijdt God. God wordt beleden als Vader, Zoon en Heilige Geest. 
God, het eeuwige licht, breekt in het prisma van de openbaring in drie kleuren, 
en zo leren we God kennen als de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. 
In alle toonaarden zal in de christelijke traditie dit geloof en belijden terugkomen. 
Het is de grondvorm van het christelijk geloof, waarin het zich onderscheidt 
van alle andere geloven en religies. Ook hier gaat het niet om bewijs, maar om 
inwijding. 
Het is opvallend dat het credo, waarin gesproken wordt over God, het meest 
uitvoerig over Jezus spreekt. Hier schuilt de historie in het belijden van de eeuwige God. 
In het hart van het belijden komen we het leven tegen van Jezus. Geboorte, dood en 
opstandig vormen er de drie knooppunten van. Daarmee slaat het credo veel over, maar 
daarvoor is het dan ook een credo. De rest lezen we wel in de Bijbel, waar vier 
evangelisten voldoende aandragen. Toch legt het credo niet voor niets de vinger bij deze 
momenten. Momenten die overigens terugkomen in de onuitputtelijke feesten van Kerst, 
Goede Vrijdag, Pasen, en tenslotte: Pinksteren.”                –  dr.Arjan Plaisier. 
 
N.B. Kolossenzen 1:12-20  en Lied 705 
                                           
 
De Bijbel doorgeven aan je kinderen (Nederlands- en Vlaams Bijbelgenootschap) 
 
“Bijbellezen aan tafel was vroeger een vast ritueel. Hoe geven ouders van nu de 
Bijbel door aan hun kinderen. Janjaap en Rianne van Houwelingen hebben een 
levendig gezin en zijn er bewust mee bezig. 
 
“Ik vind het fijn als we uit de Bijbel lezen” zegt Thomas (9)”Want dan kom ik meer 
te weten over God”. Tweelingbroer Julian vindt het gek dat Jona in een vis zat. 
Emma, hun zusje(6) vindt het verhaal van Mozes het allermooist. 
 
Vast moment 
“Nu we thuis werken, lezen we twee keer per dag na het eten een bijbelverhaal”, 
vertelt vader Janjaap. “Want de Bijbel is uniek. Hij bevat de belangrijkste 
boodschap voor je leven. Je vindt er antwoorden op vragen als: 
“Waarom zijn we hier op aarde?” 

           Daarom laten we onze kinderen zien wat geloven is en hoe de Bijbel daarbij helpt.” 
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Zowel de Prentenbijbel als de Samenleesbijbel bevalt het gezin prima: 
“Zo'n route in de Samenleesbijbel maakt bijbellezen heel afwisselend en het 
levert leuke gesprekjes op. Bijvoorbeeld over Jona. 
De kinderen vroegen: “Hoe kun je in een vis zitten?” en “Stinkt dat niet?”. 
Janjaap: “En daar probeer je dan weer op te reageren.” 
(Zie: bijbelgenootschap.nlvanhouwelingen) 
                                             

Doorgeefluik: 
 
a. “Tijdloze tijdmeters”, een bundeling van artikelen van oud-pastoor L.M. 
van Ulden in het Friesch Dagblad. Columns van tijdloze waarde. 
Het boek is een paperback: ISBN 9789 4036 1842. 
Voor 15 euro te bestellen via www. Pinne.nl 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uitgever Arjen Bakker te 
Menaam via 0518-750276 
 
b. Podcastserie Bijbelbekentenissen. 
Het NBG heeft een serie audio-uitzendingen, podcasts, gemaakt over 
bijbellezen. Hierin spreekt Peer Siebe met bekende christelijke Nederlanders 
over hoe moeilijk bijbellezen kan zijn. Hoe vind je een manier die bij je past? 
“Bijbelbekentenissen” is een aanvulling op het recent verschenen zelfhulpboek 
“Lees je Bijbel”. De podcasts zijn te vinden op Spotify, Google Podcasts en Apple 
Podcasts. Ook zijn de podcasts te beluisteren op 
www.bijbelgenootschap.nl 
 
c. Groen Leesplan: “Van Adam en Eva tot Franciscus”. 
Hoe kan de Bijbel ons inspireren om zorgzaam om te gaan 
met al wat leeft? Laat u meenemen door onder meer Trees van 
Montfoort en Krijn Pansters, en ontdek in dertig dagen de 
groene draad in de Bijbel. 
Aanmelden voor dit Groene Leesplan kan in de app Mijn Bijbel. 

 
Tomas de tweelingbroer 

 
“Tomas de tweelingbroer was er niet bij 
toen Jezus de discipelen bezocht, en hij 

gelooft hen niet. Hij wil de spijkergaten zien. 
 

De week daarna zijn ze weer bij elkaar: 
de deur is dicht, maar dan is Jezus daar – 

hij kijkt de kamer rond: “Vrede voor jullie, vrienden.” 
 

En Tomas krijgt de kans aan zijn geloof te werken: 
“Leg jij je vinger rustig op de zere plek.” 

 
En Tomas zegt: “Mijn God.” En Jezus antwoordt: 

“Gelukkig wie geloven als ze van mij horen.” 
 

Zij hebben van dichtbij gezien, wat hij gedaan heeft 
en lang niet alles wat hij deed is opgeschreven, 

 
maar wie gelooft, die leeft.” 

 
Bij Johannes 20:24-31 –  Menno van der Beek. 

 

http://www.bijbelgenootschap.nl/
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Goede Vrijdag en Pasen in coronatijd 
 
In deze moeilijke tijd van corona willen we toch een dienst houden voor onze gemeente. 
Goede Vrijdag en Pasen zijn twee belangrijke datums in ons kerkelijk leven. 
 
We hebben twee diensten opgenomen. We hopen dat u zo toch nog ook samen als gemeente 
Pasen kan vieren.  
Waar kunt u deze diensten vinden? Op de website van onze kerk gaat u naar de volgende 
pagina: Pasen in coronatijd, oftewel de link  naar http://pknwarten.nl 
 
 
De eerste dienst is van Goede vrijdag. De dienst waarin de kaars wordt gedoofd en van de 
avondsmaaltafel gehaald wordt. 
De tweede dienst is de Paasdienst geleid door onze pastor ds. Bouman.  
 
 
Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

scriba: J.Brinkman-Dijkstra 

      De Terp 98 

      9035 AX Dronryp  

0517-234996 

      classisFryslan@gmail.com  

classisscriba-friesland@protestantsekerk.n 

 

 

 

13e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd 
 

Koudum, 25 februari 2021 

 

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis  

Fryslân, 

 

Het Breed Moderamen van onze classis neemt verheugd kennis van de mededelingen van  

onze regering afgelopen week dat kleine verruimingen van de Covid-19 maatregelen mogelijk 

zijn. 

                                                                                                                                                  

Ook zijn wij dankbaar voor het bericht van het moderamen van onze synode dat ook  

binnen de kerken nu voorzichtige versoepelingen mogelijk zijn.  

De landelijke kerk geeft per heden aan dat alle gemeenten weer maximaal 30 bezoekers  

kunnen ontvangen (exclusief medewerkers), mits er vooraf reservering is, en triage.                                        

Bij gemeentezang adviseert onze kerk die te beperken tot maximaal vier voorzangers, die  

voldoende (5 meter) afstand van de aanwezigen houden, en verantwoorde afstand (drie 

meter) van elkaar.  

 

Verdere details hierover en over andere activiteiten van het kerkelijk leven kunt u lezen op de  

website van de landelijke kerk:  

https://protestantsekerk.nl/nieuws/perspectief-voor-gemeenten-als-lichtpuntje-in-schrale-tijd/  

https://protestantsekerk.nl/nieuws/perspectief-voor-gemeenten-als-lichtpuntje-in-schrale-tijd/
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Het synodemoderamen tekent hierbij aan: 

Op deze manier kunnen we wat ruimte nemen om de schraalheid van deze tijd iets te  

verzachten. Daarom adviseren wij u als kerkenraad dit op een bij uw situatie passende wijze  

te concretiseren.  

Van harte sluit het Breed Moderamen van de Classis Fryslân zich aan bij deze adviezen van  

onze kerk. Wij hopen dat dit het voorzichtige begin mag zijn van een weg uit de beperkingen  

die al geruime tijd voor ons gelden.  

 

Moge de Heer van onze kerk u en ons allen behoeden en bewaren in deze bewogen tijden. Ik 

sluit mij graag aan bij de woorden van synodescriba ds. René de Reuver die met de apostel 

Paulus toe bidt:  

 

                                    Moge God, die ons hoop geeft, 

u in het geloof geheel en al  

vervullen met vreugde en vrede, 

zodat uw hoop overvloedig zal zijn 

door de kracht van de heilige Geest.” 

(Romeinen 15:13) 

 

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,  

 

Wim Beekman, classispredikant. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

NIEUWS Open Doors: ‘Coronacrisis katalysator voor christenvervolging’ 
 
Francesco Paloni 13 januari 2021 
 
Covid-19 verergert de vervolging van christenen wereldwijd. Dat concludeert Open Doors op 
basis van de Ranglijst Christenvervolging 2021, die woensdag is gepubliceerd. De organisatie 
spreekt over een forse toename van geweld.                                                                    
Tussen oktober 2019 en september 2020 zijn bijna vijfduizend christenen vermoord vanwege 
hun geloof. Negen van de tien omgebrachte christenen zijn in Afrika vermoord, blijkt uit het 
rapport. 
 
‘Covid-19 verergert christenvervolging’ 
 
Een opvallende trend is dat de coronapandemie als katalysator werkt voor christenvervolging, 
zegt persvoorlichter Marjon Snel van Open Doors. Dat is volgens haar goed te zien in landen 
waar christenen in kwetsbare minderheidsposities verkeren, zoals in het noorden van Nigeria. 
In dat land werden vorig jaar de meeste christenen gedood (3530).     De doden vielen vooral 
in gebieden waar de islamitische terreurgroep Boko Haram de scepter zwaait, aldus Snel. “Het 
is opvallend en niet toevallig dat heel veel van die moorden precies plaatsvonden tijdens de 
lockdown. In kwetsbare samenlevingen waar heel veel al ontwricht is, zie je dat de zwakkeren 
extra het slachtoffer zijn”. 
 
 



20 

 

 

 

Christenen in India ‘achteraan in de rij’ 
 
Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat Covid-19 de vervolging kan doen verergeren, is India, 
zegt Snel. “Daar zijn omwille van de crisis het afgelopen jaar voedselpakketten uitgedeeld. 
Tachtig procent van de 100.000 ondervraagde christenen zei daar nauwelijks in aanmerking 
voor te komen, of dat ze achteraan in de rij stonden vanwege het feit dat ze christen waren. 
 
” 
Turkije, een ‘hele snelle stijger’ 
 
In de top-50 van Open Doors staat vrijwel geen westers land. Opvallend is de plek van Turkije 
, volgens Snel een “hele snelle stijger”.                                                                                           
“Vorig jaar stond het land op nummer 36, dit jaar op 25. Aan alle kanten merken we dat 
president Erdogan de religieuze vrijheid fors aan het inperken is, met een nationalistische 
agenda, geïnspireerd op islamitische uitgangspunten. Christenen en andere 
minderheidsgeloven merken dat.” 
 
Geweld steeds heftiger 
 
De christenvervolging wereldwijd neemt volgens organisaties als Open Doors en Kerk in Nood 
al jaren toe. Maar dit jaar valt toch op dat christenen in alle landen in de ranglijst te maken 
hadden met een zeer hoge tot extreme mate van geweld. Snel: “Ten opzichte van vorig jaar 
neemt de intensiteit van het geweld toe.”                                                                                   
De Ranglijst Christenvervolging toont de vijftig landen met de zwaarste christenvervolging. Dit 
jaar bevat de lijst uitsluitend landen met de score “extreem” of “zeer hoog”. Het gaat om 309 
miljoen christenen in totaal. 
 
340 miljoen 
 
In 24 landen die de top-50 niet bereikten, gaan christenen volgens de organisatie gebukt 
onder een hoge mate van vervolging. Over de hele wereld ondervinden 340 miljoen christenen 
problemen omwille van hun geloof.                                                                                                         
Open Doors stelt sinds 1993 de Ranglijst Christenvervolging samen. Daarbij kijkt de 
organisatie onder meer naar geloofsvrijheid in de persoonlijke levenssfeer en in de 
familiesfeer, het kerkelijk leven, gemeenschapsleven en publieke ruimte. Ook wordt gekeken 
naar het aantal geweldsincidenten. 
Een Indiase vrouw rouwt om de dood van haar man, die werd vermoord omdat hij zich vanuit 
het hindoeïsme bekeerde tot het christendom. Foto: Open Doors 
https://www.kn.nl/nieuws/open-doors-coronacrisis-katalysator-voor-christenvervolging/  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

https://www.kn.nl/nieuws/open-doors-coronacrisis-katalysator-voor-christenvervolging/
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Paasboodschap 2021 
 
 
Aan de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de Protestantse Classis Fryslân. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’  
Marcus 16:3 
 
 
Nogmaals vieren wij Pasen in coronatijd. Nog is de steen voor de ingang van onze kerken en  
ons gemeenteleven niet weggerold. Nog zijn wij kerk op afstand gebleven. Nog zijn wij  
ingeperkt, ‘afgeschaald’.  
 
 
Wij mailen, telefoneren, schrijven brieven, vergaderen via beeldscherm, zenden  
kerkdiensten online uit. We hebben geleerd op nieuwe wijze het kerkelijk leven gaande te  
houden. Maken filmpjes op YouTube, ontdekken wandelpastoraat, en veel, veel meer. 
  
 
De afgelopen zomermaanden mochten we even de steen voorzichtig een beetje wegrollen.  
Zo zorgvuldig als we konden hebben we van verruimingen gebruik gemaakt. Met het ingaan  
van de herfstweken is de steen opnieuw teruggezet. Soms verliezen we voor even de moed.  
We hebben onszelf herpakt. Leren meer dan ooit wat geduld is, uithoudingsvermogen, een  
lange adem, woestijnervaring, en alles wat in de Bijbel over het volk Israël en over de  
volgelingen van Jezus geschreven is. Soms murmureren we even.  
 
 
En nu vieren we voor de tweede keer Pasen met een zware steen voor bijna al onze 
ingangen. Kerkelijk, maatschappelijk en persoonlijk. Soms ontsnapt ons even de verzuchting  
‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 
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Misschien vieren we nu bewuster Pasen dan de jaren dat we onbevangen ter kerke konden.  
We weten nu hoe nodig wij het hebben om ‘De Heer is waarlijk opgestaan’ te zingen.  
Hoezeer we ernaar verlangen zelf opgewekt te worden, verlost te worden van de steen. 
Het heeft mij altijd verwonderd dat de vrouwen die ’s ochtends vroeg naar het graf gingen, 
geen idee hadden hoe ze de steen zouden wegkrijgen voor het graf, en toch gingen. Nooit  
meer aan die steen gedacht misschien? Ach, hoe zouden ze de steen ooit kunnen vergeten. 
En desondanks zijn ze gegaan. Op hoop…. 
  
van zegen. Op hoop van een behulpzame hovenier wellicht. En wie weet op hoop van een  
engel, hoop op hulp van boven. Hun vertrouwen op Gods macht is nooit gestorven.  
 
 
 
Met Pasen vieren wij dat Jezus niet dood is, maar leeft. En wij met hem. Het onmogelijke is  
mogelijk geworden. Het gedoofde licht vlamt op. “Volgend jaar in Jeruzalem!”, roept Gods  
volk elkaar toe. “Volgend jaar van aangezicht tot aangezicht!”, zingt het ergens diep in mij: 
  
Licht dat ons aanstoot in de morgen,   Licht, van mijn stad de stedehouder, 
voortijdig licht waarin wij staan    aanhoudend licht dat overwint. 
koud, één voor één, en ongeborgen,   Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
licht overdek mij, vuur mij aan.    draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen    Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
zo zwaar en droevig als wij zijn    of ergens al de wereld daagt 
niet uit elkaars genade vallen    waar mensen waardig leven mogen 
en doelloos en onvindbaar zijn.    en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Ik wens u een gezegende Pasen. 
  
Wim Beekman,  
Classisdominee Fryslân   
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Onderwerp: vacatures voor vrijwilligers. 

 
Oproep: aan alle kerken/ gemeenten in Leeuwarden. 

 
Van: het bestuur van de stichting Present Leeuwarden. 
 

 
Beste mensen, 

 
Wij hebben als Present door de corona een vreemd jaar achter de rug. Onze 
doelstelling om mensen die willen helpen te verbinden met mensen die deze hulp 

nodig hebben, konden wij maar beperkt uitvoeren. De kans is groot dat hier tot de 
zomer weinig verandering in komt. 

De meest urgente hulpvragen ( bijna 100) zijn binnen de richtlijnen van de RIVM 
door onze flexploeg uitgevoerd. Dit is een groep vaste vrijwilligers. 
 

De hulpvragen blijven echter wel binnen komen en moeten op kantoor worden 
verwerkt; tevens gaan de normale kantoor werkzaamheden gewoon door, zij het 

dat er veel wordt thuisgewerkt. 
 
Wij hebben dringend behoefte aan mensen die ons op kantoor willen helpen, het 

liefst op dinsdag en donderdag. Wilt u deze oproep onder de aandacht van uw 
gemeenteleden brengen? 

 
De functies bestaan uit:  

 
Administratie. De werkzaamheden bestaan globaal uit het invoeren van 
administratieve gegevens en het bijhouden van de projectadministratie. Tevens 

het bedienen van de telefoon.         
Wij zoeken daar 2 mensen voor die goed met de computer om kunnen gaan en 

het Nederlands goed beheersen.  
 
Communicatie: We hebben iemand nodig, die het leuk vindt op zoek te gaan 

naar manieren om mensen voor Present te interesseren, een website en Facebook 
e.d. bij te houden. 

 
De werkzaamheden vinden plaats onder leiding van onze coördinator Nynke- Rixt 
van Dijk, die ook zorgt voor een goede inwerkperiode. De uitgebreide vacatures 

staan op onze website www.presentleeuwarden.nl  
 

Wilt u verder informatie over deze functies, dan kunt u bellen met de genoemde 
coördinator tel 0623501576 of de voorzitter van het bestuur Pieter Kooistra  tel. 
0582880038 

 
U/jij mag ook een donatie overmaken naar bankrekening NL03RABO0149923589                                

(t.n.v Stichting Present Leeuwarden) 
 
Bedankt voor uw/jou steun! 

 

http://www.presentleeuwarden.nl/
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Witte Donderdag… 

 

Lucas: 22: 19-20: 

En Hij nam het brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, 

deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven 

wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 

 

 

Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ’Deze beker, die voor jullie wordt 

uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt’ 

 

Goede Vrijdag…. 

 

Marcus 15:39: 

Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag    

uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.’ Marcus 15:3 
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         Kerkenraad: 
  
         preses:    Vacant 
         scriba:     Botina v/d Hoek-van der Meulen        tel. 2552453 of  0611082856  
                      e-mailadres: scriba@pknwarten.nl  
 
 penningmeester: Jannie Postma-v/d Werff  tel. 2551963  
 
 adres voor alle mutaties, verhuizingen, brengen/halen 
 attestaties, geboortes enz.: Taeke de Jong   tel. 2551086 
 

  
 Pastorale zorg:  
  
 Ds. A. Bouman, Vondelstraat 7, 8913 HP, Leeuwarden   
 arbou@simpc.nl     tel. 058-2894477 (inspreken kan) 
 
 __________________________________________________________________________ 
  
 Colleges van kerkrentmeesters: 
 
 voorzitter : Taeke de Jong    tel. 2551086 
 secretaris : Jasperina Tjeerdsma    tel. 2551134 
 penningmeester : Harm Dijkstra    tel. 2553064 
         postbankrekening : NL24 INGB 0000 936220  
         t.n.v. administrateur van de Geref. Kerk 
 
 

 
 Zendings- en Evangelisatiecommissie  Efeze: 
   
 penningmeester    
 
 postbankrekening    NL92 INGB 0004 765817 
 
_________________________________________________________________________________ 
      
 College van Diakenen: 
 
 Voorzitter : Geke van Werkhoven    tel. 2552638 
 Secretaresse : Tineke Bruinsma-Tolsma   tel. 2552591 
 penningmeester : Klaas Postma    tel. 2551963  :  
         postbankrekening : NL49 INGB 0004 925574  
 

  
 Preekvoorziening: 
 
   Ardien Finnema - Daling     tel. 2551247  
   
 

  
 Telefoonnummer  Geref. Kerk Warten:                     06 22 650 247 
 Redactieadres  Hoedershûn:    Email: hoedershun@gmail.com 
  
         Kopij voor de 4e Hoedershûn 2021  inleveren:   voor  30 april 2021 

mailto:scriba@pknwarten.nl
mailto:arbou@simpc.nl
mailto:hoedershun@gmail.com
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__________________________________________________________________________ 
        
       
 Adoptiecomitee: 
 
 voorzitter : Taeke de Jong  tel. 2551086 
 penningmeester : Freerk Kloosterman  tel. 0615123418 
         bankrekening : NL38INGB0009030424 
  

 
 Kindernevendienst 
  
 voorzitter : Christina Stienstra  tel..058-2672287 
 penningmeester : Hendrika Kloosterman   
   
   
 

  
Coördinerend kosterschap: 
                                                                                                                                                                                                                 
Uitvoering door gemeenteleden. 
Sleuteladres:                 Taeke de Jong  Warten      tel. 058 2551086 
Reserve sleuteladres:   Geke en Herman van Werkhoven   tel. 058 2552638 
   

 

  
 Organisten: 
 Anne de Vries - Sibma   tel. 0511-521758   
     
_________________________________________________________________________________ 
  

  

        website van de kerk: www.pknwarten.nl 
 
_________________________________________________________________________________ 
  

 
De data voor het inleveren van kopij voor de volgende nummers voor 2021 zijn  als 
volgt: 

   
 
   
 
                     25 juni 
 
  27 augustus 

 

  15 oktober 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pknwarten.nl/
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Link filmpje: https://youtu.be/ysfGpWxmYv4   
    
Verteller: Matthieu Verlinde 
 
Een moderne vertelling van het paasverhaal, getekend door de befaamde Zandtovenaar 
Gert van der Vijver. Hij strooit, gooit en schuift met zand en zo ontstaat het verhaal over het 
lijden en de opstanding van Jezus. Bron: KRO-NCRV. Aanbevolen door Expoza  Jesus.net 
 
 
Paasfeest  
 
Here Jezus, wij vieren feest vandaag want U overwon de dood.                                                                                                      
Mama verstopt een ei voor mij, prachtig groen, geel en rood. 
  
Het is een teken van de hoop, een teken van nieuw leven                                                                       
zoals U dat steeds weer aan iedereen wilt geven. 
 
Heer Jezus, wij vieren feest vandaag omdat het leven overwint.                     
Daar mag ik steeds aan denken als ik een paasei vind.  
 
Ineke Dolfsma (Uit: U bent altijd bij ons, NZV uitgevers) 

https://youtu.be/ysfGpWxmYv4
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