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PINKSTERGEBED

Kom mei jo Geast dochs yn ús herte 
en iepenje ús eagen, Hear 
dat w’oan jo leafde net foarby gean 
opmerksum binne hieltyd mear.
Kom mei jo Geast dochs yn ús herte 
dat wy Hear jo taal ferstean 
dat wy tsûgje fan jo leafde 
dat wy yn jo fuotprint gean. 
Kom mei jo Geast dochs yn ús herte 
fernij ús inerlik bestean 
help ús te wurkjen oan de frede 
yn ‘e mienskip dêr ‘t wy stean. 
Kom mei jo Geast dochs yn ús herte 
Jo segen freegje wy o Hear 
dat ús dwaan en litten alle dagen 
wêze mei ta jo lof en ta jo ear. 
Kom mei jo Geast dochs yn ús herte 
jou ús dy wiere Pinkstergeast 
hope en leauwen sil der wêze 
mar de leafde ‘t aldermeast. 

Wieke de Boer-Hiemstra
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DE HEILIGE GEEST IS MUZIKAAL

Karen Armstrong is een in 1944 gebo-
ren Engelse theoloog en schrijfster. Als 
achttienjarige trad zij in een klooster in, 
om dat klooster zeven jaar later weer 
te verlaten. Ze ervoer het kloosterleven 
als te beperkt en benauwd. Maar haar 
belangstelling voor het geloof heeft zij 
nooit verloren. Ze heeft inmiddels een 
groot aantal boeken over godsdienst 
geschreven waarvan Een geschiedenis 
van God een wereldwijde bestseller 
werd. In haar autobiografie De wentel-
trap vertelt zij de geschiedenis van haar 
eigen leven. De wenteltrap is een mooi 
en tot nadenken stemmend boek waar-
in Karen Armstrong zich laat kennen 
als een vrouw die zeer terughoudend is 
geworden als het gaat om God en ge-
loof. Zo zegt ze ergens halverwege: ‘Je 
komt pas te weten of God iets voor je 
betekent, als je hem zonder hulpmid-
delen probeert te vinden, zonder mooie 
muziek, zingen en spektakel – als je in 
je eentje op je knieën ligt. Mij is het 
nooit gelukt.’

Ex-non Karen Armstrong laat zich 
dus geen knollen voor citroenen meer 
verkopen. Ze vindt dat muziek of 
zang of liturgische taferelen haar blik 
op de werkelijkheid vertroebelen. Ze 
wantrouwt de kracht van muziek. Veel 
denkers delen haar mening. Schrijver 
en dichter Gerrit Komrij schreef eens: 

‘Zolang Bach zingt geloven we in God 
en geen seconde langer.’ De dichter 
Jan Willem Schulte Nordholt, een van 
de Psalmberijmers, onderkent de sug-
gestieve kracht van muziek, al vermijdt 
hij de sarcastische toon van Komrij: 
‘Maar alleen mijn zingen geeft mij de 
zekerheid dat Hij er is.’ En de bekende 
neuropsycholoog Erik Scherder (die 
vrolijke man met die baard) liet onlangs 
op televisie een verbluffend filmpje zien 
waarin een man, die door de Parkinson 
alleen nog maar kon strompelen, bij de 
klanken van bepaalde muziek helemaal 
opleefde en als een Fred Astaire begon 
te dansen. Zo wonderlijk en sterk kan 
de werking van muziek zijn!

Karin Armstrong en die andere knappe 
koppen hebben vast gelijk. Het luisteren 
naar muziek kan aanzetten tot geloof in 
God. En dat geldt misschien nog ster-
ker voor het meezingen van geestelijke 
liederen. Wie uit volle borst meezingt in 
de kerk, of met bijvoorbeeld Nederland 
Zingt, voelt zich een batterij die weer 
wordt opgeladen. Maar wil dat zeggen 
dat God weer verdwijnt zodra het zin-
gen stopt? Zelfs de psalmist lijkt in die 
richting te denken als hij dicht: ‘U bent 
de Heilige, die op Israëls lofzangen 
troont’ (Psalm 22:4).’ Heeft God dan 
geen plaats meer om te tronen als wij 
ophouden met zingen? 

Enige maanden geleden is aan onze oud-predikant Frans-Willem Verbaas 
(periode 1987-1992) het verzoek gedaan of hij enige kopy kon aanleveren 
voor de komende nummers van Op Weg. Onderstaande bijdrage is daar een 
resultaat van. We konden toen niet vermoeden hoe actueel dit zou kunnen 
zijn nu het erop lijkt dat we tijdens onze kerkdiensten even niet mogen zingen.
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Een kritische vervolgvraag is hier wel 
op zijn plaats. Schept muziek geloof uit 
het niets of kust muziek wakker wat er 
al is, zij het in sluimerende staat? Als 
iets de kracht heeft om door te dringen 
in de verborgen hof van onze geest 
dan is dat wel muziek. Wie kent niet 
de ervaring dat een lied of een stuk 
muziek opeens, onverwacht een oude 
herinnering tot leven roept, present 
stelt? Zou het niet zo kunnen zijn dat 
wij mensen vaak de neiging hebben om 
God te begraven onder een dikke laag 
twijfel, verdriet, onvrede en gekwetste 
eigenwaan en dat muziek de kracht 
heeft om God weer bloot te leggen, aan 
ons te openbaren? 

En dan nog iets. Mensen kunnen nog 
zo hun best doen om mooie muziek 
te maken maar soms lukt het gewoon 
niet. Iedereen die wel eens muziek 
maakt kent het gevoel: de ene keer 
blijft het ploeteren met de noten, de 
andere keer lijkt het allemaal vanzelf te 
gaan. Iets of iemand maakt het verschil 
en die iets of die iemand heb je nooit 
helemaal in de hand. Noem het de 
vorm van de dag, noem het inspiratie. 
Het van oorsprong Latijnse woord ‘in-
spireren’ betekent trouwens letterlijk: 
‘in-blazen’. Laat dat inblazen nu net de 
specialiteit zijn van de Heilige Geest die 
de adem van God is en buitengewoon 
muzikaal bovendien. 

Dus: zeker, muziek voedt ons geloof 
in God. Maar omgekeerd geldt net zo 
goed: zonder de goddelijke adem van 
de inspiratie krijgt ons lied geen vleu-
gels. Waarom zouden beide uitspraken 
niet waar kunnen zijn? Ik ben geneigd 
muziek te zien als het schitterend 
Godsgeschenk dat ons instaat stelt 
om, in één adem, God te loven en ons 
geloof in Hem te voeden. ‘Gezegend 
zal Hij wezen, die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep, waarmee Hij 
wordt geprezen.’ (Psalm 92:2, NB)   

Maar genoeg geredeneerd! Over een 
paar dagen is het Pinksterfeest en dan 
mogen wij samen uit volle borst weer 
met elkaar zingen:  

Geest van hierboven, leer ons 
geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

(uit: Liedboek, zingen en bidden in 
huis en kerk, nr. 675) 

Met een hartelijke groet van 
Ds. F. W. Verbaas, Heusden
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KERKDIENSTEN OMROP FRYS-
LÂN VANUIT DE MARTINIKERK 
IN FRANEKER

(Liturgie is tijdig te vinden op onze 
website, Facebook PGAkkrum of www.
omropfryslan.nl / Collectes zijn t.b.v. 
het kerkelijk werk van PG Akkrum.)

31 mei 2020 - Pinksteren
10.00 uur: Omrop Fryslân 
ds. Hinne Wagenaar, Jorwert (PKN, 
Nijkleaster) 
Collecte: voor kerk in actie – Pinkster-
zending project: Steun in de rug voor 
de jonge kerk in Marokko

7 juni 2020
10.00 uur: Omrop Fryslân 
ds. Edna Zwerver (PKN Skettens, 
Schraard en Longerhou)
Collecte: voor Diaconie en Kerk

14 juni 2020
10.00 uur: Omrop Fryslân
ds. Jan Jaap Stegeman (PKN 
Leeuwarden) 
Collecte: voor Diaconie en Kerk

21 juni 2020
10.00 uur: Omrop Fryslân
ds. Margarithe Veen (PKN Franeker)
Collecte is voor het Plaatselijk 
Jeugdwerk 

28 juni 2020 
10.00 uur: Omrop Fryslân
ds. Sytze Ypma (PKN Franeker)
Collecte: Extra collecte voor Kerk in 
actie Wereld: Noodhulp Corona 

DE KAPEL IN AKKRUM

Twee keer in de week willen we de 
Terptsjerke openstellen om leden van 
de kerk, dorpsbewoners en toeristen 
de mogelijkheid te geven de kerk te 
bezoeken en daar een moment van 
reflectie en stilte te hebben. In de kerk 
maken we vooraan een mogelijkheid 
om een kaarsje aan te steken en iets 
op te schrijven. Voor wie dat wil kan 
zijn/haar gedachten ook vastmaken 
aan een houten kruis dat in de kerk 
ligt. Daarnaast is er elk laatste halfuur 
muziek, soms orgel, soms piano, soms 
Taizé cd, soms gitaar. De kerk is open 
van 14.00 tot 17.00 uur. Voor wie wil is 
er ook de mogelijkheid voor een (pas-
toraal)gesprek. 
De eerste ‘kapeluren’ zijn op dinsdag 
2 en vrijdag 5 juni. Daarna hopen we 
de hele maand op dinsdag en vrijdag 
aanwezig te kunnen zijn om mensen 
een plek van rust te geven. De rust-
plaatsen staan anderhalve meter uit 
elkaar. We komen binnen door de hoofd 
ingang en gaan weer naar buiten via de 
nooduitgang. 

Met vriendelijke groet,
Mark Schippers

Kerkelijk werker 
06 - 20 450 796
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Collecte 31 MEI - PINKSTEREN

Collecte kerk in actie: 
Pinksterzending

Marokko - Steun in de rug voor jonge 
open kerk
In Marokko is het niet toegestaan 
om christen te zijn, behalve voor 
niet-Marokkanen.
Steeds meer migranten willen via de 
woestijn en Marokko Europa bereiken, 
maar stranden in dit Noord-Afrikaanse 
land. Velen zijn christen. Ook komen 
steeds meer christenen uit andere Afri-
kaanse landen in Marokko studeren. 
Hierdoor groeit de kerk in Marokko. 
Deze kerk leidt predikanten en leken 
op, bevordert de dialoog tussen ver-
schillende religies en culturen en biedt 
hulp aan gestrande migranten die, vaak 
slachtoffer van mensenhandel, getrau-
matiseerd en totaal berooid zijn. Kerk 
in Actie steunt dit werk. Doet u juist 
met Pinksteren mee voor deze kleine 
maar groeiende kerk in Marokko?

www.kerkinactie.nl/kerkmarokko

COLLECTE 21 JUNI

Collecte doel: Plaatselijk 
Jeugdwerk

Als jeugdwerker in de kerk heb je een 
aantal dingen nodig voor inspirerend 
jeugdwerk. Goed materiaal is misschien 
wel het allerbelangrijkste!
Materiaal om in en buiten de kerk de 
boodschap van geloof, hoop en liefde 
te delen met kinderen en jongeren. De 
collecteopbrengst wordt onder meer 
besteed om programma’s en ideeën te 
ontwikkelen.

COLLECTE 28 JUNI

Extra collecte Kerk in Actie - We-
reld: Help een stille corona ramp 
voorkomen

Corona: een ramp van ongekende om-
vang. In veel landen in Azië en Afrika 
lijkt het aantal besmettingen beperkt. 
Tegelijkertijd voltrekt zich daar een 
ramp die veel grotere gevolgen kan 
hebben. Door verplichte lockdowns 
hebben mensen geen werk, geen in-
komen, geen eten. Er is onvoldoende 
gezondheidszorg. Ziekte, honger en 
dood dreigen.
Een catastrofe dreigt. Kerk in Actie 
ondersteunt kerken die deze stille co-
ronaramp helpen te voorkomen. De ko-
mende maanden is daar in ieder geval 
1,2 miljoen euro voor nodig, maar dit 
bedrag stijgt nog iedere week.

Help een stille coronaramp voorko-
men. Geef ook!

Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïn-
spireerd door Jezus Christus, willen wij 
delen wat ons gegeven is. Om in Ne-
derland en wereldwijd mensen hoop te 
bieden en tot hun recht te laten komen. 
Daarvoor zijn bovengenoemde collecte 
doelen ingeroosterd welke tijdens de 
reguliere diensten zouden zijn gehou-
den. Graag uw aandacht hiervoor om zo 
het werk te kunnen blijven voortzetten.

Achterin Op Weg vindt u de bank-
rekeningnummers van Diaconie en 
Kerk(college).

Bedankt voor uw bijdrage!
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INVULLING FUNCTIE SCRIBA EN 
OPROEP VOOR AMBTSDRAGERS!

Verheugd zijn we om te kunnen mel-
den dat Wilma Hooghiemster-Kwant de 
functie van scriba op zich heeft geno-
men. Jitske is daarmee ontheven van 
het bewaken van de inkomende post  
en mail. Jitske, hartelijk dank voor 
het iets langer meewerken aan het

draaiende houden van onze kerkelijke 
organisatie.

Door deze wijziging is er nu een vaca-
ture van jeugdouderling ontstaan die 
we uiteraard weer graag opgevuld zien. 
Dus wil je je inzetten voor een mooi en 
dankbaar stukje kerkenwerk aarzel dan 
niet om dit kenbaar te maken.

In de pastorale raad ontstaan er 
in september 3 vacatures door het 
vertrek van 3 ouderlingen. Dat dit ook 
belangrijk en dankbaar werk is, is ook 
in de afgelopen maanden weer geble-
ken. Aandacht voor de naaste is het 
handelsmerk van ouderling. 

En dan de diaconie. Ter aanvulling op 
de huidige bezetting van 4 zou het 
mooi zijn wanneer er nog een diaken 
bij zou komen. Dit om de activiteiten 
welke de diaconie verzorgt te kunnen 
blijven organiseren en mogelijk uit te 
breiden.

Voldoende mogelijkheden dus om je in 
te zetten voor onze kerkgemeenschap 
in Akkrum-Nes.

Het kan zijn dat we binnenkort bij je 
aanbellen met een verzoek om een 
functie in te vullen, denk daar dan 
a.u.b. over na en mooier nog: zeg ja, 
natuurlijk!

Heb je belangstelling en wil je meer 
informatie of weet je een geschikt ge-
meentelid, meldt dit dan op mailadres: 
info@pgakkrum.nl of bel met een ker-
kenraadslid, zie voor het tel.nr. achterin 
dit kerkblad.

Met vriendelijke groet
De kerkenraad

                       STARTZONDAG

Jaarthema seizoen 20/21 Het goe-
de leven – Bloeien in Gods licht

“Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, 
is dat het goede leven ook alles met 
God te maken heeft. Hij maakt het le-
ven goed. Niet in de zin van succesvol 
of moreel beter, maar je leven – met 
alle vreugde en verdriet – wordt in een 
ander kader gezet. Het licht van God, 
het licht van vergeving, valt over jouw 
eigen leven.”
Met dit mooie thema willen we het 
nieuwe seizoen starten op zondag 20 
september met een feestelijke dienst. 
Ook dit jaar willen we dit doen met een 
voorbereidingsgroep. Samen denken 
we na over de invulling van de dienst 
en een gezellig en inspirerend samen-
zijn na de kerkdienst. Zou je het leuk 
vinden om hierover mee te denken? 
Dan nodig ik je van harte uit om je aan 
te melden. 

Aanmeldingen kunnen naar:
Mark Schippers

T. 06-20 450 796
markschippers@outlook.com



8 Contactblad voor de

Underweis

willen informeren wat de mogelijke 
ontwikkelingen en activiteiten binnen 
onze gemeente zijn, zodat u tijdig bent 
geïnformeerd en we samen kerk zijn en 
blijven! 
Als kerkenraad proberen we de kerke-
lijke lamp op alle manieren brandend 
te houden.

Diverse kaarten mocht u ontvangen en 
niet alleen u maar ook onze jongeren. 
Niet alleen in maar ook buiten Akkrum 
als steun en hoop in deze tijd vol zorg 
en spanning.
Als blijk van waardering voor het ver-
zorgen van de kerkdiensten die via 
Omrop Fryslân worden uitgezonden, is 
er namens u een kaart gestuurd naar 
de Prot. Gemeente Franeker én naar 
Omrop Fryslân.
Omdat het advies is om zelf geen open-
bare diensten te houden, is er door 
een aantal gemeenteleden o.l.v. Mark 
Schippers en ds. Dick van Bochove tij-
dens de paascyclus een 3-tal diensten 
in de kerk opgenomen of live uitgezon-
den. Heel mooi te ervaren dat kerk zijn 
niet hoeft te stoppen als deuren op slot 
gaan.

Dat slot mag er binnenkort echt weer af 
wanneer er onder voorbehoud per 1 juli 
weer kerkgang mogelijk is voor maxi-
maal 100 personen. Maar… ‘er zal nog 
wel wat water door de Boarn stromen’ 
voor we als moderamen en kerkenraad 
hebben uitgevogeld hoe we dit gaan 
organiseren, want er zijn uiteraard 
richtlijnen opgesteld waar de kerkgang 
aan moet voldoen. Achterover leunen 
is er nog even niet bij.

(https://www.protestantsekerk.nl/ver-
dieping/protocol-kerkdiensten-en-an-
dere-kerkelijke-bijeenkomsten/).

UIT DE KERKENRAAD

Toen werd het Pasen en binnenkort is 
het Pinksteren…
Toen werd het Pasen. Dat was een kop-
tekst in de vorige Op Weg.
Nu twee maanden later is het bijna 
Pinksteren.
In die korte tijd is er wel het e.e.a. 
veranderd in ons land en in de wereld.
Van geen handen meer schudden, thuis 
werken, scholen dicht naar nu weer 
gedeeltelijk open, en de “anderhalve 
meter samenleving”.

Het is en blijft bij tijd en wijle heel on-
werkelijk en toch, het is realiteit.
Het moderamen als dagelijks bestuur 
heeft in deze periode gefunctioneerd 
als crisisteam met eerst wekelijks en 
later tweewekelijkse bijeenkomsten. 
Niet in de Lantearne, maar op moderne 
wijze via het beeldscherm.
De kerkenraad wordt over deze bij-
eenkomsten via de mail geïnformeerd 
en u als gemeente zoveel mogelijk 
via de tweewekelijkse nieuwsbrief of 
via Facebook. Daar waar nodig zijn de 
nieuwsbrieven geprint bij adressen be-
zorgd. Hebt u geen nieuwsbrief gehad 
maar wilt u die wel ontvangen, meldt 
dit dan a.u.b. op het tel.nr. van Mark 
Schippers: 06-20450796.

Deze informatieve nieuwsbrief komt 
niet in de plaats van kerkblad Op Weg, 
maar is een aanvulling omdat de ont-
wikkelingen zo snel gaan en wij u tijdig
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Hetgeen ds. Frans Willem Verbaas op 
pagina 3 schrijft komt wel onder druk 
te staan.
Het zingen, de samenzang, wordt na-
melijk afgeraden. Maar is dat erg…
Citaat van pagina 3: Maar wil dat zeg-
gen dat God weer verdwijnt, zodra het 
zingen stopt? Zelfs de psalmist lijkt in 
die richting te denken als hij dicht: ‘U 
bent de Heilige, die op Israëls lofzan-
gen troont’ (Psalm 22:4).’ Heeft God 
dan geen plaats meer om te tronen, als 
wij ophouden met zingen?

Binnenkort informeren wij u hoe wij 
denken om te gaan met deze “oardel 
meter” tsjerketsjinst. 

Het mag duidelijk zijn dat andere zaken 
welke bijvoorbeeld te maken hebben 
met beroepingswerk even minder of 
geen aandacht krijgen.
Wel is met de kerkenraadsleden de 
positie van onze kerkelijk werker Mark 
Schippers besproken. Op basis van de 
volgende argumenten is aan Mark de 
toezegging gedaan dat zijn contract 
in september met nog een jaar wordt 
verlengd:
- Positieve ervaringen tot nu toe
- Mark duidelijkheid geven, zodat er al 
gewerkt kan worden aan invulling van 
het volgend seizoen
- Veiligstellen van de invulling van het 
pastoraat voor de komende tijd.

Bijna Pinksteren

Laten we ondanks alle zorgen en 
spanning er vertrouwen in hebben dat 
het uiteindelijk weer goed zal komen. 
Laten we vertrouwen op de steun en 
liefde van onze God, aan wie we onze 
zorgen mogen toevertrouwen. Op onze 
kerk hangt het spandoek “houd moed,

heb lief”. Geef de hoop nooit op en la-
ten we lief zijn voor elkaar én zorgen 
voor elkaar.

Dat de Heilige Geest in ons mag blijven 
werken en ons daarbij helpen.

Fijne Pinksterdagen namens de 
kerkenraad.

Bertus Sieperda
Voorzitter

BLIJ NIEUWS UIT ZALK

Verheugd zijn we om jullie te mo-
gen melden dat de familie Mark 
Schippers in de nacht van 20 op 
21 mei is verblijd met de geboor-
te van een dochter. Haar naam is 
Hanne-Maren.

We feliciteren Mark, zijn vrouw Teu-
nieke en de kinderen Anne-Ruth, 
Tobias en Josia van harte met dit 
nieuwe leven uit handen van de 
Schepper. We wensen hun heel veel 
geluk met hun dochter en zusje.

Het adres van de fam. Schippers is: 
Brinkweg 12, 8276 AJ Zalk.

De kerkenraad
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Zelfs al zou ik weten 
dat de wereld morgen
in stukken uiteenvalt,
ik zou toch mijn 
appelboom planten.

Maarten Luther

UIT DE GEMEENTE

Een kleine vonk

Vuur heeft iets met God te maken. 
Vuur komt uit de hemel. In de bliksem 
zie je de kracht van het vuur. Ook in de 
Bijbel wordt de bliksem verbonden met 
God. De bliksem is niet God zelf, maar 
een teken van zijn aanwezigheid. Denk 
maar aan de brandende braamstruik 
in Exodus 3 of de verschijning van de 
wolk en de vuurkolom bij de uittocht uit 
Egypte in Exodus 13. Het vuur is een 
beeld van Gods aanwezigheid onder de 
mensen. Verwarrend, aanstekelijk, niet 
verzengend, maar tegelijk wonderlijk 
en heilig. Hij laat zich kennen, maar 
blijft ongrijpbaar. 
Vaak is het beeld van het vuur in de Bij-
bel groots, maar het kan ook met iets 
kleins beginnen. Je kunt beginnen met 
een kaars te branden waar wij vuur ge-
bruiken om iets over God te verbeelden. 
Als beeld van een klein begin van hoop, 
dat grote gevolgen kan hebben. Een 
kleine vlam voor onze zieken in onze 
gemeente, voor de eenzamen hier ook 
in Akkrum-Nes, voor de nabestaanden 
van Willy Feenstra en in het bijzon-
der voor Geert de Jong, voor de fam. 
Riemersma, nu Dirk een chemokuur 
moet ondergaan, voor alle mensen 
die afhankelijk zijn van de thuiszorg, 
voor de mensen in Leppehiem, voor 
de gezinnen die een extra zware taak 
hadden. Een kleine vlam die een hele 
kamer verlicht. Een kleine vonk, die 
uiteindelijk alle harten zal verwarmen.
Vanuit de Pastorale Raad hebben we 
verschillende kaartenacties gehouden 
om toch een beetje contact te houden 
met de gemeenteleden. Verder is er een 
digitale nieuwsbrief om de 14 dagen. 

Wilt u deze op papier ontvangen, dan 
kunt u met mij contact opnemen. Plan-
nen zijn uitgewerkt voor Pinksteren en 
na Pinksteren. Er is veel telefoonver-
keer en soms is een tuinbezoekje ook 
aan de orde. De paaskaars van 2019 is 
gebracht naar ds. van Bochove i.v.m. 
zijn 40 jarig jubileum als predikant. 

Vriendelijke groet, 
Rein Huitema
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BLOEMEN UIT DE DIENST

De bloemen van de zondag gingen als groet van de gemeente naar:

5 april  Dhr. J. de Haan  F. Kuiperstrjitte 5  Akkrum
12 april  Mevr. R. de Boer Trigreppel 4   Akkrum
19 april   fam. Gerlsma   UT wei 110   Akkrum
26 april   fam. Boersma  Spikerboor 5   Akkrum
3 mei  fam. Riemersma  De Opstekker 20   Nes
10 mei   Dhr. B. Nelisse S.P. Hoytemastrj. 29  Akkrum
17 mei   fam. Boes   W.J. Koopmanstrjitte 70  Akkrum

HUWELIJKSJUBILEA: 

8 april - 40 jaar: 
dhr. en mw. Langelaar, 
De Syl 2, Nes.

23 april - 55 jaar: 
dhr. en mw. Ten Hoor, 
Tuolle 1, Terherne.

JIERDEI RUDGER BROERS

Op 9 juny hopet Rudger syn ber-
tedei wer te fieren.
Fansels hearre dêr kadootsjes en 
taart by.
Mar Rudger fynt it ek altyd gewel-
dich om post te krijen.
Stjoere jimme ek in kaartsje?
Syn adres is:

Rudger Broers
App. 2 – 003
Breewijd 2
8602 CK  Snits

ELKE DAG EEN 
BIJBELTEKST OP 
JE MOBIEL?

In een paar minuten je weer even 
thuis voelen bij je Schepper?

Dagvers. Op 1 januari 2020 is het 
NBG met Dagvers begonnen, de dage-
lijkse Bijbelpodcast van het Nederlands 
Bijbelgenootschap.
Wil jij ontdekken wat de Bijbel voor 
jouw leven te zeggen heeft? Dan is 
deze podcast voor U/jou. 

Elke dag lezen we een stukje uit de 
Bijbel, geven we een korte toelichting 
en eindigen we met een concrete vraag 
of opdracht. 
Alles om je te laten raken door de ver-
halen uit dit bijzondere boek. 
Zo komt de Bijbel echt dichtbij!

Abonneer je via Spotify, Google Pod-
casts of Apple Podcasts om geen dag 
te missen.

Tj.vd Heide
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DE NIEUWE PAASKAARS

Op Stille Zaterdag is de nieuwe paas-
kaars binnengedragen door diaken 
Fimke Wind. 

In de Paasnacht ontsteken we een 
nieuwe paaskaars als symbool van het 
licht van Christus, de opgestane Heer.

Het oorspronkelijke gebruik van de 
paaskaars
Het gebruik van de paaskaars gaat 
terug op een eeuwenlange traditie. Al 
in de tijd van Augustinus werd de paas-
kaars in de paasnacht, als een verwij-
zing naar de Opgestane Heer, brandend 
de kerk binnengebracht onder het drie-
maal zingen van “Licht van Christus”.
Vanouds brandde de paaskaars van 
Pasen tot na de evangelielezing op 
Hemelvaart. Zo was de Paaskaars het 
teken van de Heer die na zijn verrijze-
nis gedurende veertig dagen verscheen 
aan zijn apostelen.
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie 
wordt in de Rooms-Katholieke en 
Oud-Katholieke Kerk de paaskaars na 
het pinksterfeest gedoofd. Daarmee 
wordt benadrukt dat de Heer ons niet 
als wezen heeft achtergelaten, maar 
zijn Geest heeft gezonden opdat de 
gemeente zelf drager van het licht van 
Christus zal zijn. Na het pinksterfeest 
wordt de paaskaars bij de doopvont 
neergezet en alleen ontstoken bij vie-
ringen waarin op een bijzondere manier 
de Opgestane Heer in het vizier komt, 
zoals bij doop en uitvaart.

De Godslamp
De rooms-katholieke en oud-katholieke 
traditie kent naast de paaskaars ook 
de Godslamp. Deze brandt dicht bij het 
tabernakel, waarin het eucharistisch 
brood wordt bewaard. De Godslamp

herinnert eraan dat de kerk op bijzon-
dere wijze huis van God is en wijst op 
de tegenwoordigheid van Christus in 
het sacrament. Als er in het ‘taberna-
kel’ geen eucharistisch brood wordt 
bewaard, zoals op Witte Donderdag, 
brandt de lamp niet. De deur van het 
lege tabernakel staat dan open en de 
Godslamp is gedoofd tot aan de paas-
wake op paaszaterdag.
Aan het einde van de viering van Witte 
Donderdag wordt de paaskaars met de 
andere liturgische attributen wegge-
dragen, want - omdat Pasen het feest 
van de vernieuwing is - wordt in de 
paaswake alles nieuw: de paaskaars, 
het doopwater, de olie, het eucharis-
tisch brood etc.
Als in de paaswake de nieuwe paaskaars 
wordt binnengebracht, wordt de Gods-
lamp als eerste daaraan ontstoken. 

Protestantse praktijk
In protestantse kerken is het gebruik 
van de paaskaars een betrekkelijk jonge 
en niet algemeen aanvaarde praktijk. 
Hoewel er gemeenten zijn waar men de 
rooms- of oud-katholieke traditie volgt, 
heeft de paaskaars in protestantse ker-
ken over het algemeen bijna de functie 
van Godslamp gekregen. Zij brandt dan 
ook het hele jaar door. Dat houdt o.m. 
in dat de paaskaars al brandt als de ge-
meente binnenkomt. Aan de paaskaars 
worden alle andere kaarsen (bijvoor-
beeld kaarsen op de avondmaalstafel, 
licht dat meegaat naar de kinderneven-
dienst, de doopkaarsen) aangestoken. 
Na afloop van de dienst wordt de kaars 
gedoofd.
In de paasnacht of op de eerste paas-
dag wordt er een nieuwe paaskaars 
ontstoken en de kerk binnengedragen. 
De paaskaars staat gewoonlijk bij de 
doopvont. In een uitvaartdienst staat 
de paaskaars bij de kist.
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Keuzemogelijkheden
Men kan de paaskaars gebruiken vol-
gens rooms- of oud-katholieke traditie: 
dan is de kaars symbool van de Opge-
stane Heer en brandt deze van Pasen 
tot Hemelvaart of Pinksteren en daarna 
alleen bij doop en uitvaart.

In onze kerk gebruiken we de paas-
kaars volgens de in de protestantse 
kerk gegroeide gewoonte. Dan fungeert 
de paaskaars eigenlijk als Godslamp: 
teken van de aanwezigheid van de Le-
vende Heer.

Bron: www.protestantsekerk.nl

EERST D!T

“Eerst d!t” is ook een dagelijkse Bijbel-
podcast van EO en IZB voor thuis of 
onderweg.
Elke werkdag (ma - vrij om 6.00 uur 
‘s ochtends) 7 minuten Bijbellezing en 
overdenking. 
Luisteren helpt je om in je drukke le-
ven te groeien in geloof in God en het 
volgen van Jezus. 

Meld je nu aan! 
https://portal.eo.nl/podcast/

Tj.vd Heide

DE APP “MIJN BIJBEL” 
IS VERNIEUWD! 

De afgelopen maanden is er hard ge-
werkt om vernieuwingen en verbete-
ringen door te voeren. 
We hopen dat u blij bent met het re-
sultaat – nieuw en toch vertrouwd – en 
dat u snel thuis raakt in de nieuwe 
omgeving.

En niet alleen de website heeft een 
nieuwe vorm gekregen: we hebben 
ook de app Mijn Bijbel voorzien van een 
update. 
Nu kunt u ook in de app notities en 
markeringen maken, en er zijn maar 
liefst 26 nieuwe Bijbelvertalingen toe-
gevoegd aan Mijn Bijbel. 

Tj.vd Heide
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Willy Feenstra

* Workum, 16 mei 1946 - † Akkrum, 30 april 2020

Op 30 april 2020 is overleden onze zuster Willy Feenstra. Vorige zomer 
had Willy net te horen gekregen dat zij kanker had. Ik bezocht haar in 
september. Ze klonk opgewekt en strijdbaar. De behandeling voor haar 
ziekte zou, wat haar betreft, niet snel genoeg kunnen beginnen.
De behandeling die zij onderging in het UMCG in Groningen was heftig. 
Op veel meer plaatsen dan van te voren verwacht waren kankercellen ge-
vonden. Gesteund door Geert en haar familie kwam zij deze behandeling 
door. Helaas was herstel thuis niet goed mogelijk. In Sneek was ruimte 
om te revalideren en aan te sterken. Het viel haar zwaar. Het verblijf en 
de toekomstverwachting stemde haar somber. Opgelucht was Willy dan 
ook dat zij na een aantal maanden in Sneek weer terug mocht naar haar 
eigen huisje naast de kerk.
Al vrij snel na terugkomst bleek dat de kankercellen verder waren uitge-
zaaid. Artsen vertelden dat zij niet lang meer had. Afscheid volgde van 
vrienden en familie. Daarna kreeg Willy, zoals ze dat zelf noemde ‘bonus-
tijd’. Ze genoot de laatste weken van het zitten in de zon, de nabijheid 
van haar geliefden. 
In ons laatste gesprek vertelde Willy dat ze vrede had met het einde van 
haar leven. ‘Het is goed geweest’, vertelde Willy aan de telefoon. ‘Waar ik 
heen zal gaan weet ik niet maar het is goed zo’. 
Op 6 mei is er in besloten kring afscheid genomen van Willy Feenstra. 
Bij de uitgeleide vanuit haar woning mochten de klokken van de kerk 
klinken. 

Mark Schippers
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REACTIE DS. DE HEER

(Reactie op de mail die verstuurd werd omdat door de corona de kerkdien-
sten in Akkrum niet door kunnen gaan)
Uw schrijven wekt geen verwondering. Overal zijn diensten stopgezet of om-
gezet tot een virtuele vorm. Ik begrijp dus de afzegging voor de gemaakte 
preekbeurt-afspraak.
Voor mij is uw kennisgeving van extra betekenis. Ik heb besloten om eind 
2020 te stoppen met mijn rol als gastpredikant. De dienst op 31 mei (Pink-
steren) zou dus de laatste in Akkrum zijn geweest. En dat in een reeks die 
begon op zondag 7 januari 1973 toen ik op beroep preekte. Dat was toen 
een nogal vreemde gebeurtenis omdat de ringpredikant die oorspronkelijk 
voor die datum gepland stond ruim voor de aanvangstijd van de dienst de 
preekstoel beklom en weigerde die te verlaten; de kerkenraad besloot toen 
de dienst te verplaatsen naar 14 uur, in een tijd dat er allang geen middag-
dienst meer werd gehouden. Het beroep kwam er en op de laatste dag dat ik 
25 jaar oud (jong) was deed ik op 12 augustus 1973 intree.
Als mijn administratie een beetje klopt heb ik ruim 320 maal in Akkrum op 
de preekstoel gestaan, de meeste keren in wat tegenwoordig de Terptsjerke 
heet, enkele keren ook in het toenmalige Gereformeerde en Doopsgezinde 
kerkgebouw, in de jaren dat oecumene nog een pril begrip was en we voor-
zichtige stappen zetten in het Samen op Weg proces dat gaandeweg leidde 
tot de ene Protestantse Gemeente.
Je eerste gemeente is in domineesland je eerste liefde. En zo was het voor 
mij ook. Nog steeds bewaar ik kostbare herinneringen aan de periode dat ik 
in Akkrum predikant was van zomer 1973 tot zomer 1978. Vijf jaar maar en 
toch zo beslissend voor mijn ambt en mijn weg door de kerk. Onze 2 kinde-
ren werden er geboren. En sinds mijn vertrek heb ik bijna jaarlijks een dienst 
mogen leiden en vierde ik in 1998, in de periode dat ik justitiepredikant was, 
mijn 25-jarig ambtsjubileum in Akkrum.
De laatste keer was ik in uw midden, ook al een dienst onder bijzondere 
omstandigheden, op 31 december 2019, de avond van een ernstig auto-on-
geluk op de snelweg bij Akkrum. Het lukte mij toen ternauwernood de kerk 
te bereiken. Een “ongelukkig” afscheid, achteraf gezien.
Terwijl ik dit schrijf bedenk ik dat het misschien toch mogelijk is om nog een 
keer onder normale omstandigheden voor het laatst in Akkrum voor te gaan. 
Wellicht dat er nog één keer een afspraak voor een preekbeurt te maken valt.
Maar dat is van later zorg. Voorlopig moeten we, als samenleving maar ook 
als kerk, zien de huidige crisis te doorstaan en te boven te komen. En daarna 
zien we wel weer verder.
Ik wens u wijsheid en inspiratie toe bij het gaande houden van het kerk-zijn 
in Akkrum.

Vriendelijke groet,
Ds Ton de Heer, Oosterzee
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JEUGDWERK PG AKKRUM

Van de jeugdouderlingen

Hallo allemaal, vanuit de jeugd is er 
op dit moment nauwelijks nieuws. Alle 
activiteiten zijn gestopt, helaas dit jaar 
geen kampen… Heel jammer is dat de 
overstapdienst die gepland stond voor 
7 juni ook geen doorgang kan vinden, 
hierover meer in het stukje van de 
kindernevendienst. 
We denken wel aan onze jeugd, nu 
het allemaal zo anders is dan normaal. 
Rond Pasen hebben alle 18+ers een 
kaart ontvangen en als het goed is, 
hebben alle kinderen tot en met 17 jaar 
inmiddels een kleine attentie vanuit de 
jeugdraad ontvangen. 
Dan nog heel wat anders: zoals jullie 
hebben kunnen lezen elders in deze 
Op Weg, heeft Wilma de scriba taken 
overgenomen van Jitske. De combina-
tie van jeugdouderling en scriba is niet 
zo handig, vandaar dat we op zoek zijn 
naar een nieuwe jeugdouderling. Het 
zou heel fijn zijn als we iemand vinden 
die samen met Mirjam de belangen 
van de jeugd wil behartigen binnen de 
kerkenraad! Voel je je aangesproken, 
neem dan gerust contact met ons op, 
we horen graag van je!

Hartelijke groet,
Mirjam Blaakmeer en Wilma Hoog-

hiemster (jeugdouderlingen)

Van de kindernevendienst

Zondag 7 juni.., overstapdienst in de 
Terptjerke : geannuleerd.
Geannuleerd… naast het coronavirus 
één van de meest gehoorde woorden 
in dit jaar. Wat hadden wij als leiding 
van de kindernevendienst graag ‘onze’ 
groep 8 kinderen in deze dienst willen 
uitzwaaien. Maar helaas kan ook deze 
speciale dienst niet doorgaan. De be-
roemde mokken van de JKC blijven nog 
even in de kast. Dit betekent niet dat 
we er geen aandacht aan gaan beste-
den. Integendeel! Groep 8 leerlingen 
van de kindernevendienst verdienen 
juist dit jaar extra om in het zonnetje 
te worden gezet. Eindmusical, kennis-
making op de nieuwe school, alles is 
anders. Wat ons betreft geen afstel. We 
gaan op een creatieve manier samen 
kijken hoe we hier iets leuks van kun-
nen maken. 
Jullie worden hierover binnenkort door 
ons geïnformeerd.
Wij hopen jullie snel weer te mogen 
begroeten in de kindernevendienst.

Namens leiding kindernevendienst,
Anna Marie Terpstra

houd afstand
maar ook oog voor elkaar

kijk een beetje om
kijk een beetje uit

kijk een beetje naar elkaar om
kijk een beetje naar elkaar uit

houd afstand
en daardoor juist
oog voor elkaar

merel morre
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RESTAURATIE KERKTOREN

Momenteel staat de kerktoren in de 
steigers. Sinds 18 mei zijn de werkne-
mers van Bouwbedrijf Swart uit Easter-
mar bezig om de toren te herstellen.
De kerktoren is eigendom van de Ge-
meente Heerenveen inclusief de grond 
eronder. Het beheer wordt uitgevoerd 
door de Monumentenstichting Boarn-
sterhim .
Tijdens een periodieke inspectie werd 
vastgesteld dat delen van de houten 
kapconstructie waren verrot, veroor-
zaakt door lekkage van de leien dak-
bedekking. Na het opstellen van een 
herstelplan werden de nodige financiële 
middelen bij elkaar gezocht, bestaande 
uit overheidssubsidies en particuliere 
schenkingen. 
PG Akkrum heeft hier onder anderen

ook een bijdrage aan geleverd.
In de loop van vorig jaar was het ge-
raamde budget gedekt met financiële 
toezeggingen en zijn partijen benaderd 
voor de uitvoering. De inschrijvingen 
bleven binnen dit budget en uiteindelijk 
heeft Bouwbedrijf Swart de opdracht 
gekregen.
Gedurende de komende weken zullen 
de leien worden verwijderd, de rotte 
houten delen worden vervangen en de 
gehele torenspits worden voorzien van 
nieuwe leien.
Naast deze hoofdwerkzaamheden zul-
len ook voegen worden hersteld en zal 
schilderwerk worden verricht.
Omdat er nu een steiger om de to-
ren staat, wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om ook de loodslab 
terug te plaatsen die van de kerkmuur 
is gewaaid en de aandrijving van de 
noordelijke wijzerplaat te repareren. 
Dan weet ook Akkrum-Noord weer hoe 
laat het is. 
Als alles van een leien dakje gaat dan 
zal de steiger medio juli weer worden 
afgebroken.

College van kerkrentmeesters
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ZWO - UPDATE

Friesland zingt-tour voor Rwanda uitgesteld
Een prachtige flyer in de Underweis/Op Weg over ‘Friesland zingt tour’, ook 
dit kwam allemaal te vervallen. Nee gelukkig niet vervallen, maar uitgesteld. 
Er zijn inmiddels nieuwe data geprikt (september/oktober) voor dit najaar, we 
hopen en bidden dat het lukt om dan wel samen te komen. Meer informatie 
kun je / kunt u vinden op www.zingenindekerk.nl

Ghana – corona update
De corona-pandemie heeft nadelige gevolgen voor het werk voor de karité-
boerinnen in Noord-Ghana. De organisatie had net met steun van Kerk in Actie 
een aantal gemotoriseerde karren (tricycles) gekocht, waarmee boerinnen hun 
kariténoten en karitéboter kunnen vervoeren. Voor de verspreiding van deze 
vervoersmiddelen moet men nu wachten op de ontwikkelingen rond corona. 
De grote steden Accra en Kumasi in het zuiden van Ghana zijn helemaal op 
slot door een ‘lockdown’. Verder zijn door het hele land bijeenkomsten van 
meer dan 25 personen verboden en moet iedereen minstens 2 meter afstand 
houden. Er worden geen kerkdiensten of andere sociale gebeurtenissen 
gehouden.
Alhassan van de landbouworganisatie van de Presbyteriaanse Kerk vertelt: 
“We bidden heel hard dat het virus de kop in gedrukt zal worden, zodat we 
het normale leven weer kunnen hervatten. In de dorpen is er angst en paniek 
over het virus. Onze overheid en andere organisaties doen er alles aan om 
uitbreiding van het virus in ons land tegen te gaan.”
Ghana laat als een van de eerste landen de teugels van de lockdown inmiddels 
iets vieren, omdat men zich zorgen maakt over de economische consequenties.

Rwanda – corona update
In Rwanda lijkt het aantal coronabesmettingen lager dan in Europa. Toch 
dreigt hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de 
maatregelen van de overheid kunnen mensen niet werken en dat betekent 
geen geld en geen eten. 
De Rwandese overheid en sociaal bewogen rijkere mensen verstrekken voed-
selpakketten aan de armen. De Rwandese kerk heeft haar leden opgeroepen 
om ook te helpen: “Je  hoeft niet veel te bezitten om te kunnen helpen, maar 
wel een hart vol liefde voor Gods kinderen”. Sommigen delen hun oogst (bo-
nen, maïs, aardappelen), soms via de kerk maar vaak via buren en/of familie. 
Anderen geven geld of houdbare gekochte etenswaren zoals rijst, suiker en 
maïsmeel voor pap. De kerk let vooral op mensen met een beperking. Pre-
dikanten, pastoren en gemeenteleden houden contact met elkaar via sociale 
media (what’s app). Mensen die in de steden wonen, hebben meestal een 
smartphone. 
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De kerkdiensten worden op 
YouTube gezet en vervolgens 
rondgestuurd naar gemeen-
teleden. Bijbelstudiegroepen 
waarbij zo’n 10 families bij 
elkaar kwamen, kunnen nu ook 
niet doorgaan. Men onderhoudt 
nu telefonisch contact met el-
kaar. Maar in afgelegen dorpen 
is dat heel anders. Daar zijn ook 
de voorgangers arm en volledig 
afhankelijk van de bijdragen 
van hun gemeenteleden, die 
hen nu niets kunnen geven.
In donkere angstige tijden, waarin we niet weten wat we moeten zeggen 
vanwege het hoge aantal doden, vertelt Psalm 91 ons dat we op God mogen 
vertrouwen ondanks alle gevaar en uitdagingen: “als je bescherming zoekt bij 
God, ben je helemaal veilig. Bij hem kun je schuilen. Op hem kun je vertrou-
wen. Hij redt je als een schild  en een pantser.” Met al onze zorgen en angsten 
kunnen we bij Hem beschutting vinden en herboren verder gaan.
Via Kerkinactie.nl kun je je abonneren op de nieuwsbrief van Rwanda.

Cartridges, toners & mobieltjes
Nu even geen ruimte en mogelijkheid om cartridges, toners en mobieltjes in 
te leveren bij Nijdam fietsspeciaalzaak of de Terptsjerke, maar dit komt wel 
weer. Heb je een hele hoop dan mag je altijd een berichtje sturen of bellen 
naar 06-13942283. Dan gaan we wat regelen.

Collecterooster - ZWO
Nu we, op dit moment, onze kerkdiensten even niet meer kunnen bijwonen, 
kunnen we ook niet ‘live’ collecteren voor de belangrijke projecten van Kerk 
in Actie wereldwijd. Toch is het ontzettend belangrijk dat de projecten door 
kunnen gaan. ZWO wil u/jullie verzoeken om een gave te doen op ons reke-
ningnummer NL49 RABO 0348 3189 95 t.n.v. ZWO PG Akkrum.

Voor een toelichting bij de collectes voor de komende periode zie pagina 6.

Tot slot
Laten we met zijn allen bidden, niet alleen voor Ghana, Nederland, Rwanda, 
Fryslân en Akkrum, maar voor elk volk en elk land op deze aarde. We hebben 
elkaar nodig, nu niet alleen in tijden van Corona maar eigenlijk altijd !!!! 
Amen.

groeten en tot ziens: 
Baukje, Grietje Willy, Hielke, Kees & Tsjebbe 
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Fryslân foar Rwanda

Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda. Het is 
één van de kleinste Afrikaanse landen, slechts 8 keer groter dan Fryslân en 
bovendien even groen. Wij hebben de Friese meren, Rwanda heeft duizend 
bergen. Tot 2022 gaan wij als Akkrum projecten ondersteunen in Rwanda. Ze 
hebben het nodig, Fryslân foar Rwanda.

Net zoals bij onze verbintenis aan Ghana, zijn er in Rwanda ook 3 projecten die 
we kunnen steunen. We gaan deze projecten één voor één aan u voorstellen:  

Kinderen in de knel: opvang en scholing van kwetsbare kinderen

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele kwetsbare kin-
deren in Rwanda en zoekt opvangfamilies voor kinderen die er alleen voor 
staan, regelt scholing, begeleidt eenouder-gezinnen en gezinnen met huiselijk 
geweld.
Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) 
waar totaal zo’n 2.400 kinderen en hun (opvang)gezinnen begeleid worden. 
Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan 
jonge kinderen.
Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren 
kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees 
door aids. Mwana Ukundwa besteedt daarom veel aandacht aan aidsvoor-
lichting. De medewerkers geven voorlichting over hiv/aids aan de leraren en 
leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. 
De organisatie heeft boekjes uitgebracht over huiselijk- en seksueel geweld. 
Ook organiseert men seminars over allerlei thema’s.

Op de site van Kerk in Actie treft u meer materiaal aan en kunt u ook uw gift 
overmaken.
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APPLAUS APPLAUS voor je/uw SPAARDOOSJE

Wat kunnen we toch blij worden. Wat zijn we blij dat het kan 
en dat het werkt, we doen een oproep in Underweis en op 
Facebook over de spaardoosjes en ze komen gewoon terug.
Elke keer een verrassing in de brieven- of postbus op de Fean-
sterdyk. Een nieuw soort deurcollecte. Ook berichtjes en te-
lefoontjes of het ook via de bank mag worden overgemaakt. 
Natuurlijk mag dat.
ZWO kan u/jullie met trots meedelen dat we een bedrag van € 211,64 ‘con-
tant’ hebben ontvangen. Via de bank is ook nog eens € 127,50 ontvangen. 
Dat betekent dat we maar liefst een bedrag van € 339,14 bij elkaar hebben 
gebracht. Namens allen ontzettend bedankt. In deze tijd een pracht resultaat 
waar me met zijn allen trots op en dankbaar voor mogen zijn.

Gebed voor Rwanda

God, 

tussen alle onzekerheid in ons leven
Roepen we tot U om steun
Geef ons kracht om angst te overwinnen
Geef ons liefde om voor anderen verschil te maken
En creativiteit om op nieuwe manieren samen te zijn

We denken vandaag aan de mensen in Rwanda
Waar aidswezen kwetsbaar zijn, juist in deze tijd
Geef dat goede voeding en medicijnen beschikbaar blijven
Dat kinderen niet overvallen worden door angst
Dat kwetsbare mensen de kracht hebben om te blijven staan
God, steun de Rwandezen, wees met hen 
In het land dat al zoveel heeft doorstaan
Laat veerkracht hen ook nu leiden
Omringd door ons gebed van ver, nabij in het hart 

Leer ons allen op een nieuwe wijze kijken
Ontdekken dat we ook op 1,5 meter dicht bij elkaar kunnen zijn
Door het geloof, de hoop en de liefde die U ons voorleefde
Zijn we samen en steunen we elkaar 
Hier, thuis op afstand en in Rwanda. 
Dat bidden en geloven we, in Uw naam.

Amen
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TOEKOMST
Oei, oei, ben al in 8 weken niet in de Terptsjerke geweest. Dat is voor mijn 
overtuiging en structuur bijna onbegrijpelijk. Maar door een minuscuul virus 
is onze wereld totaal op de kop komen te staan. Wil de naam van dit virus 
niet meer noemen. Elke avond een tv- programma hierover, ben het zat.
Maar een feit is dat we als mens vrij machteloos staan tegen dit levensge-
vaarlijke virus en voorzichtig moeten zijn om elkaar niet te besmetten. Als 
melaatsen draaien we om elkaar heen. Wat onnatuurlijk is.
De toekomst is op dit moment een groot vraagteken. In april had ik een 
stukje geschreven over de toekomst van onze kerk. Maar door de crisis heb 
ik toen een ander stukje geschreven. Ik had niet kunnen bevroeden dat de 
kerk zo snel leeg zou staan op zondag. En dat we een gemeente zijn ge-
worden op afstand. Toch wil ik het stukje van april deze keer graag plaatsen 
want achter de wolken schijnt toch altijd weer de zon.
 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is een bekend gezegde. Aan deze 
woorden zat ik te denken, de laatste tijd, tijdens de kerkdiensten (voor 
het gevoel al lang geleden). Als dit gezegde de waarheid vertelt dan lijkt 
het niet best met de toekomst van onze kerkgemeenschap.Tijdens onze 
kindernevendiensten komen er steeds minder kinderen. Soms zit de leiding 
er alleen met haar eigen kinderen. Er was zelfs al een keer dat er niemand 
van de kinderen was. De leiding vertelde toen haar verhaal over het project 
maar aan ons ouderen. Wat moet ze haar eenzaam en teleurgesteld hebben 
gevoeld. Allemaal voorbereiding, voor wie? Maar hoe kan het eigenlijk dat 
de kinderen ontbreken? Omdat de ouders er ook mondjesmaat komen en 
de kinderen dan geen kans hebben. Er geen verplichting meer is zoals vroe-
ger en kinderen dan liever gaan gamen. Is het programma zo saai dat het 
totaal niet aanspreekt? Je moet ook altijd de hand in eigen boezem steken. 
Allemaal vragen, maar hoe vind je een antwoord als je als leiding daarnaar 
op zoek gaat. We hebben te maken met de bewegingen van de ouders en de 
ontwikkeling van hun kinderen. Geen gemakkelijke opgave om iets over dit 
onderwerp te schrijven.Toch maar proberen want de toekomst van de kerk 
gaat me aan het hart.

Laten we eerst eens naar de kinderen in deze ontwikkelingsfase kijken. 
De kinderpsychologen zeggen hierover het volgende, ik citeer: “Naast de 
schoolse vaardigheden is ook het vermogen om wederkerige relaties op te 
bouwen met vriendjes of vriendinnetjes en het geaccepteerd worden door 
de groep een belangrijke ontwikkeling in deze periode. Om de wereld te
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leren begrijpen heeft een kind informatie en uitleg nodig. Het is belangrijk 
dat de informatie en uitleg aansluit bij de behoefte, de belevingswereld, de 
aandacht en het ontwikkelingsniveau van het kind.”
Mij lijkt dat hier genoeg aanknopingspunten zitten voor de kindernevendienst.
Er is wel een zin die er voor mij uitspringt en dat is “aansluit bij de belevings-
wereld”. Zou hier iets niet kloppen? Kindernevendienst op zondag en gamen 
door de week, twee totaal verschillende werelden. Vrede en oorlog op aarde 
zou je het kunnen noemen. En wat is de keuze. Die verantwoordelijkheid 
kun je kinderen nog niet laten dragen op die leeftijd.
De ouders hebben dus een belangrijke rol. Vinden ze dat de kinderneven-
dienst, afgaande wat hierboven staat geschreven, iets toevoegt aan de 
ontwikkeling van hun kind. Vinden ze dat christelijke informatie aan hun 
kinderen belangrijk is? Of is de kerkelijke belevingswereld ook bij hun al 
lang uit het zicht verdwenen bij de hedendaagse werkelijkheid? Geen stimu-
lans om meer naar de kerk te gaan, dan gaan ook de kinderen niet meer.

Enkele weken geleden herdachten we 75 jaar bevrijding. Veel jonge men-
sen hebben hun leven gegeven om anderen in vrijheid te laten leven. Een 
toekomst zonder geweld en bezetting. Persoonlijk heb ik en vele anderen 
75 jaar van deze vrijheid geprofiteerd. Onze generatie kan dankbaar zijn 
voor deze periode. Maar als je goed om je heen kijkt en observeert, heeft 
de mens nog weinig geleerd uit het verleden. Het eigen ik, geweld, on-
derdrukking, de leugen, hoogmoedswaanzin en ongekende verrijking, zo 
kun je nog wel wat noemen, krijgen steeds meer de overhand. Het lijkt op 
de torenbouw van Babel. Plotseling worden we met de neus op de feiten 
gedrukt. Een simpel virus en we zijn al voor een tijd verslagen. Maar deze 
periode zal ook vast weer nieuw perspectief meebrengen. Nieuwe inzichten 
en een boodschap dat we elkaar nodig hebben als mensen. Wat is het dan 
belangrijk dat kinderen deze boodschap mee krijgen. Dat er meer is dan 
het eigen ik en de ander neerschieten en vertrappen. Waar krijgen ze deze 
boodschap al jaren, juist in de kerk. Daarom ouders, geef uw kind de kans 
iets van deze boodschap mee te nemen in hun ontwikkeling. Aan de leiding 
van de nevendienst wil ik zeggen probeer de wereld van door de week en die 
van zondag te verbinden door herkenning. Geef de moed niet op. Lees het 
verhaal van Elia in de woestijn (1 Kon.19). Kinderen hebben de toekomst, 
laat het voor hun een toekomst van vrede en veiligheid zijn. Houd moed, 
de kerk zal weer opengaan en hopelijk in de toekomst vol met zingende 
kinderen. 
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SOLIDARITEITSKAS 2020

Voor gemeenten die omzien naar elkaar!

Als kerkelijke gemeente willen we in onze woonplaats een vindplaats van ge-
loof, hoop en liefde zijn. Een plek waar je God kunt ontmoeten, waar mensen 
naar elkaar omzien en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving.

Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren, zijn niet alleen ideeën en mensen 
nodig, maar ook financiële middelen. En dat is nu net waar het bij sommige 
gemeenten aan ontbreekt. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de 
Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar 
helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Ker-
ken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij.

Uw bijdrage
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste, verplichte bijdrage van alle 
belijdende leden van de Protestantse Kerk. Steun vanuit de Solidariteitskas 
is altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente op weg te helpen. Wij vragen u 
om een bedrag van € 10,-. Hiervan wordt € 5,- afgedragen aan de Solida-
riteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. 
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage?

De automatische incasso wordt eind juni uitgevoerd. Voor degene 
die geen machtiging heeft afgegeven vragen wij om de bijdrage 
van € 10,- per belijdend lid over te maken op onze bankrekening: 
NL50RABO 0348302584 t.n.v. Protestantse Gemeente Akkrum.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de 
kerkenraad, of kijk op www.pkn.nl/solidariteitskas.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
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TSJERKEPAAD 2020

Zoals zoveel evenementen gaat ook 
Tsjerkepaad deze zomer niet door. 
“Vorig jaar bezochten 60.000 mensen 
een kerk tijdens Tsjerkepaad. Het 
is gewoon niet verantwoord om het 
dit jaar te organiseren”, verklaart de 
voorzitter van Stichting Tsjerkepaad 
Gerrit Groeneveld het afgelasten van 
de openkerkenroute. “We hebben het 
met pijn in ons hart besloten, maar we 
zien echt geen mogelijkheid. Iedere 
besmetting is er een te veel: we wil-
len onze vrijwilligers en de bezoekers 
niet in gevaar brengen. Misschien dat 
sommige kerken zelf wel besluiten de 
deuren te openen, maar dan niet onder 
onze vlag.”

Nieuwe Website

Als alternatief wordt gewerkt aan een 
nieuwe website met onder meer verha-
len uit de Friese kerken. Het initiatief

voor die vernieuwing is al voor het uit-
breken van de coronacrisis genomen. 
Groeneveld: ”Er is sinds eind vorig jaar 
een groep van vijf jonge mensen ver-
bonden aan de organisatie van Tsjer-
kepaad. Met hen denken we na over 
hoe we jongeren meer bij ons kunnen 
betrekken”.

Bea de Jong uit Menaam is een van 
de leden van de jongerengroep. De 
jeugdouderling van de Protestantse 
Gemeente Menaldum houdt zich onder 
meer bezig met de nieuwe website. 
“De site die er nu staat is echt wel 
verouderd. Er was wat subsidiegeld 
van de provincie om jongeren meer 
te interesseren voor Tsjerkepaad. Men 
speelde met het idee om van dit geld 
een speciale jongerenwebsite te bou-
wen. Ik adviseerde om gewoon één 
goede website te maken. Daar zijn we 
nu mee bezig”.

Tjisse van der Heide
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ZOETE AARDAPPEL & LINZENSOEP

Bron: Rwandese krant The New Times

Een heerlijk warme zelfgemaakte soep, eenvoudig om te maken. Voor 6 
personen. Bereidingstijd: 35 minuten. Vegetarisch, vetarm.

Ingrediënten
• 2 theelepels medium kerriepoeder
• 3 el olijfolie
• 2 uien, geraspt
• 1 geraspte appel, geschild
• 3 teentjes knoflook, geplet
• 20 gr gehakte koriander, stengels
• duimgroot stuk verse wortelgember, geraspt
• 800 gr zoete aardappelen
• 1,2 l groentebouillon
• 100 gr rode linzen
• 300 ml melk
• sap van 1 limoen

Werkwijze
1. Doe het kerriepoeder in een grote pan en rooster het 2 minuten op een
middelhoog vuur. Voeg de olijfolie al roerend toe terwijl het kruid in de pan 
sist. Doe de uien, appel, knoflook, korianderstengels en gember erbij, breng 
op smaak en kook 5 minuten, onder af en toe roeren.

2. Schil ondertussen de zoete aardappelen en rasp ze. Stop ze in de pan, 
samen met de bouillon, linzen, melk en kruiden, en laat dit 20 minuten 
afgedekt sudderen. Mix het geheel met een staafmixer tot een glad mengsel. 
Roer het limoensap erdoor, controleer de kruiden en serveer, gegarneerd met 
grof gehakte korianderblaadjes.

Voedingswaarde per portie:
● 287 calorieën
● eiwit 9 gr
● koolhydraten 49 gr
● vet 8 gr
● verzadigd vet 2 gr
● vezels 6 gr
● zout 0,71 gr
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JEZUS ZEGT: VOLG MIJ!

Dit zou het thema voor het 
Pinksterfeest 2020 in Wijnjewoude zijn. 

Maar, zoals jullie weten zijn alle evenementen eerst van de baan. Hierbij 
laten we graag, zoals elk jaar rond deze tijd iets van ons horen.

We hebben het volgende besloten:
Doordat Pinksterfeest 316 niet op de geplande manier door kan gaan, heb-
ben we onderzocht op welke manieren we als Pinksterfeest 316 toch nog de 
mensen via de openbare media in Noord Nederland zouden kunnen bereiken. 

We zijn tot de conclusie gekomen, dat we niet specifiek als Pinksterfeest 316 
iets gaan ondernemen tijdens de pinksterdagen. We hebben besloten ons, zo 
mogelijk aan te sluiten bij het digitale programma van Stichting Opwekking. 
Pinksterfeest 316 als onderdeel van Unite in Christ gaat voor eenheid en ziet 
dit als een mooi gebaar. Heel Nederland kan op deze wijze Pinksterfeest 2020 
als eenheid beleven. Dat zou misschien nog een mooie uitwerking kunnen 
hebben.

Er is bij ons echt teleurstelling, dat we niet verder kunnen. We ervaren Pink-
sterfeest 316 als door God gegeven en dan voelt het heel dubbel, dat het er 
dit jaar niet is. 

Zo heeft de corona grote invloed op ons allemaal. Het grijpt diep in op onze 
persoonlijke levens en ook op het kerkelijke leven. Kerkdiensten kunnen niet 
meer doorgaan op de manier, zoals we dat decennia lang gewoon zijn. 
Stopt alles nu? Dat is niet de bedoeling. Pinksterfeest 316 is een onderdeel 
van Stichting Unite in Christ. Als team denken we na over de toekomst. Ook 
jullie zullen naar de toekomst kijken. 
Voor ons is het en dat willen we graag meegeven: Hoe kunnen we in een-
heid blijven bouwen op het fundament welke Jezus en de apostelen hebben 
gelegd?
Jezus Christus, Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en in de toekomst. Hij, die 
de storm bestrafte zei: Waar twee of drie bij elkaar zijn in Mijn naam, daar 
BEN IK in hun midden (Mat. 18:20). Dus vrees niet, kleine kudde want jullie 
Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. Zoek daarom eerst Zijn 
Koninkrijk (Luc. 12:31,32). 

Graag laten we op een later moment opnieuw iets van ons horen.
Rest ons jullie Gods onmisbare zegen toe te wensen en jullie (weer) eens te 
ontmoeten. 

Met vriendelijke broedergroet, namens ons team Willem Jongsma.
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HERDENKING 4 MEI

Het 4 mei comité heeft ter gele-
genheid van de herdenking van de 
oorlogsslachtoffers bloemen gelegd 
bij de diverse monumenten in Ak-
krum. Zij was van mening -gezien 
de maatregelen die er zijn getroffen 
inzake het corona virus- dat dit in 
elk geval moest worden gedaan nu 
de stille tocht met de aansluitende 
bijeenkomst noodgedwongen was 
afgelast. Na het klokgelui hielden 
we 2 minuten stilte en daarna klonk 
uit diverse hoeken van het dorp het 
Wilhelmus.

Namens het comité 
J. Eijzenga
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AGENDA

Datum/tijd   Activiteit   Plaats

26 mei  20.00 uur  Kerkenraad   de Lantearne
02 juni  20.00 uur  Pastorale Raad  de Lantearne
02 juni  20.00 uur  Diaconale Raad  de Lantearne
03 juni  20.00 uur  Coll. v. Kerkrentmeesters de Lantearne
08 juni  20.00 uur  Moderamen   de Lantearne

Vanaf 2 juni elke dinsdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur 
“Open Kerk” (kapel) t.b.v. bezinning, gesprek, stilte enz.
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KERKELIJKE STAND

Overleden:
op 30 april – mevr. W. Feenstra, Om ‘e Toer 8

Vertrokken;
Ilse Douma, A. Hurdriderstrjitte 1 naar Buitenpost
Pieter Gerlofs, Boarnsterdyk 1001 naar Ede

Nieuw-ingekomen:
mw. K. van Slooten, Jokwei 13
mw. M.J. Van Oosten-Deijs, Leppehiem K120
dhr. W.J. Koster, Koarte Miente 12
dhr. en mw. IJ. Bark, S. v.d.Vegtstrjitte 15

Adreswijziging: 
fam. Mark Schippers verhuisd naar Brinkweg 12, Zalk.

   FINANCIËN - OPBRENGST COLLECTEN

   Datum:      Giften/gemiste collecten Kerk
   22 maart - 4 april €  30,00
     5 april - 11 april € 127,50
   12 april - 18 april € 107,50
   19 april - 25 april €  31,50
   26 april - 2 mei €  66,50
     3 mei - 9 mei € 100,00
   10 mei - 16 mei €  22,00

   Overige:
   Oud Papier - februari: 2.340 kg        €  95,47
   Oud Papier - maart: 4.660 kg          € 190,13
   Paascollecte 2020                           € 450,00

   Allen hartelijk dank voor uw giften en collecten
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Algemene gegevens
Kerkelijk werker: Mark Schippers

markschippers@outlook.com / tel. 06 20450796 
Bereikbaarheid: 
De werkdagen van Mark zijn: maandag, dinsdag en vrijdag. 

Voorzitter: Dhr. B. Sieperda, W. J. Koopmansstrjitte 30, Akkrum. tel. 651523
Scriba: Mw. W. Hooghiemster-Kwant, Feansterdyk 47, Akkrum. tel. 650650
Koster: Contactpersoon: Dhr. S. Vellema : tel: 651059
Verhuur Kerk / Lantearne voor reserveringen mailen naar:  verhuur@pgakkrum.nl
Kerkelijk Bureau: Mw. W. v.d. Meer-v.d. Wolf, It Finlân 10, 8491 GR Akkrum, tel. 651367
Administratie: Dhr. S.P. Hannema, Adam Hurdriderstrj. 2, 8491 DR Akkrum, tel. 652393
Op Weg: Administratie: Mw. M. de Jong-de Bruin, Sake Visserstrjitte 6, tel. 652753
Afkondigingen/beamer: Mailadres:  afkondigingen@pgakkrum.nl
Diaconie Burenhulp Annemieke Riemersma, tel: 0566-650735.

Baukje Kingma, tel: 0566-842231.
Pastorale Raad Rein Huitema, tel: 0566-653423
Collectebonnen Collectebonnen kunnen worden besteld door het overmaken van het ge-

wenste bedrag (€ 10 per vel) op bankrekening NL50 RABO 0348302584  
t.n.v. Protestantse Gemeente Akkrum o.v.v. collectebonnen.

Bankgegevens

Coll. Kerkrentmeesters bankrek. NL50 RABO 0348302584  t.n.v. Protestantse Gemeente Akkrum
Diaconie: bankrek. NL89 RABO 0348307411  t.n.v. Diaconie PG Akkrum
Zending: bankrek. NL49 RABO 0348318995  t.n.v. ZWO Commissie PG Akkrum
Jeugdraad: bankrek. NL74 RABO 0348315635  t.n.v. Jeugdraad Akkrum
Underweis: bankrek. NL33 RABO 0302252916  t.n.v. Administratie Op Weg
Projectenfonds bankrek. NL44 RABO 0348302207  t.n.v. Projectenfonds PG Akkrum

Redactie

E-mail / Website

Aris Hardeman,       tel. 652392          Eke Bosma,          tel. 651759
Bertus Sieperda,     tel. 651523          Adri Stevens,        tel. 841007
Jan Schilstra,          tel. 652702
Mail :  redactie@pgakkrum.nl             Internet :   www.pgakkrum.nl

It kommende nûmer fan Underweis komt út op 25 juny.
(kopij ynleverje uterlik 14 juny)
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