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VOORBIJ DE BOCHT IN DE WEG
Voorbij de bocht in de weg
ligt misschien een plas, en misschien een kasteel
En misschien alleen de voortzetting van de weg.
Ik weet het niet en vraag het niet.
Zolang ik op de weg loop en voor de bocht
kijk ik naar de weg slechts voor de bocht,
want ik kan niet anders zien dan de weg voor de bocht.
Ik zou er niets aan hebben naar een andere kant te kijken
en naar dat wat ik niet zie.
Laten we ons houden bij de plaats waar we zijn.
Er is schoonheid genoeg in hier zijn en niet ergens
anders.
Als er mensen zijn voorbij de bocht in de weg,
laten die zich dan maar bemoeien met wat er is
voorbij de bocht in de weg.
Die weg is voor hen de weg.
Mochten we daar ooit komen,
dan zien we wel als we daar komen.
Voorlopig weten we alleen dat we daar niet zijn.
Hier is slechts de weg voor de bocht, en voor de bocht
is er de weg zonder enige bocht.
Fernando Pessoa

Wees bevriend met kleine dingen
Met de bloemetjes die bloeien
Met het vlindertje dat stoeit.
Met de fijne regendruppels
En de warme zonneschijn
Wees bevriend met kleine dingen
En je zult gelukkig zijn.
Wij wensen u een fijne en inspirerende vakantie toe.
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HET GOEDE LEVEN

En ineens stond het stil. Op de avond
van 16 maart kondigde de minister
president af dat het land in een ‘intelligente lock-down’ zou gaan. Hoe konden we toen vermoeden hoe het leven
er uit zou komen te zien. We stonden in
alles stil. Niet alleen economisch, maar
vooral sociaal. Geen vrienden meer
opzoeken, niet meer naar de kerk,
geen verenigingsleven. Geen bezoek
meer. Pijnlijk waren de verhalen over
familieleden in zorginstellingen die
niet meer bezocht mochten worden.
En hoe langer het duurt, hoe groter
het gemis. Tuurlijk, bellen kan ook.
Maar toch is het anders. Over de telefoon zie je lang niet alle non-verbale
signalen die mensen afgeven. Het
verdriet dat ervaren wordt, slikt men
weg en worden gevolgd met de woorden ‘met mij gaat het prima hoor’.
De crisis heeft mij wel geconfronteerd
met wat echt van belang is in het leven. En wat ik voor mijzelf nodig heb
om in ieder geval het gevoel te hebben dat ik een goed leven leid. Meer
dan ooit kom ik tot de ontdekking
wat de waarde is van de mensen om
mij heen en hoe ik daarvan mag genieten. Relaties, vriendschappen en
familiebanden geven het leven waarde.
Protestantse Gemeente te Akkrum

Komend seizoen staan we in de kerk stil
bij het jaarthema van de Protestantse
Kerk ‘het goede leven’. Een thema dat
vanuit de kerk wel wat pretentieus kan
klinken. Want hebben wij nu het antwoord op wat ‘goed leven’ is? Ik kan mij
voorstellen dat veel mensen van buiten
de kerk geloof en het goede leven niet
aan elkaar zullen koppelen.
We moeten denk ik niet proberen uit te
stralen dat wij als kerk het antwoord
hebben op alle vragen over het goede
leven. Er is door de eeuwen heen door
allerlei mensen nagedacht over wat
een ‘goed leven’ is. Maar wat je vanuit
het geloof wel kunt zeggen, is dat het
goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed.
Niet in de zin van succesvol of moreel
beter, maar je leven - met alle vreugde
en verdriet - wordt in een ander perspectief gezet. Het licht van God, het
licht van vergeving, valt over jouw en
mijn leven.
Om dat leven vorm te geven hebben
we in de kerk veel instrumenten tot
onze beschikking om ‘goed leven’ vorm
te geven. Het ritme van het kerkelijk
jaar, rituelen en symbolen. De Bijbelverhalen en liederen die ons helpen te
reflecteren op wie God is. Het helpt ons
om nieuwe invalshoeken te ontdekken
in ons leven.
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Het goede leven wordt ons ook in de
evangeliën door Jezus zelf voorgehouden. Jezus spreekt niet over waslijsten
met opdrachten. Hij vraagt niet aan ons
om eindeloos te mediteren en te bidden. Hij vraagt ons ook niet om overal
het juiste en gewenste antwoord op te
geven. Het goede leven volgens Jezus
is simpel: Heb God lief boven alles en
je naaste als jezelf.
Hopelijk helpt het nieuwe jaarthema
ons om ‘het goede leven’ in het juiste
licht te zien. Goed leven gaat niet over
‘je fijn voelen’. Juist nu we ervaren hoe
broos en breekbaar ons bestaan is.
Ik wens u, ik wens jou, een mooie en
goede vakantie toe in het mooie dorp
Akkrum-Nes of waar de vakantie ook
gevierd wordt en de rust en het goede
leven gevonden wordt.
Een hartelijke groet,
Mark Schippers
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KERKDIENSTEN IN DE TERPTSJERKE
Opp: In deze periode is er géén oppasdienst in de Lantearne voor de allerkleinsten.
Knd: In de zomerperiode is er ook géén kindernevendienst, dit onder andere i.v.m.onderbezetting van de leiding. Voor de aanwezige kinderen ligt er in de kerk een
kindernevendienst-vakantieboekje klaar..
Auto: Er is gedurende de zomerperiode géén vervoer op de zondagmorgen.
28 juni

10.00 uur

Omrop Fryslân
Ds. Sytze Ypma (PKN kerk Franeker)
Collecte: Extra collecte voor Kerk in Aktie Wereld: Noodhulp
Corona

5 juli

09.30 uur

Mark Schippers, Zalk
Collecte: Diaconie en Kerk
Deurcollecte: Actie Vakantietas (binnenlands diaconaat)
Organist: Gerard van Norel
Koster: Feike Heerschop

12 juli

9.30 uur

da. K.T.S. Nicolay, Heerenveen
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Sietze Kraak
Koster: Sytze Vellema

19 juli

10.00 uur

Zomerdienst op de Tsjerkebleek (bij ongunstig weer in de
kerk)
Mark Schippers, Zalk
Collecte: Diaconie en Kerk
Koster: Klaas v.d. Schaaf

9:30 uur

ds. J.D. Kraan, Burgum
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Hendrik Oosterhoff
Koster: Maaike Verhoef

géén
koffiedrinken

koffiedrinken
(onder
voorbehoud)

26 juli

Protestantse Gemeente te Akkrum
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9.30 uur

da. Ferrari-van Schuppen, Joure
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Gerard van Norel
Koster: Geert de Jong

9 augustus

09.30 uur

da. K.T.S. Nicolay, Heerenveen
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Sietze Kraak
Koster: Jan Schilstra

16 augustus

9.30 uur

ds. P. den Hollander, Oldeholtwolde
Collecte: Diaconie en Kerk
Deurcoll : De kerk als plek van hoop, hulp en verzoening - Rwanda
Organist: Sietze Kraak
Koster: Ale Strooisma

23 augustus

10.00 uur

themadienst m.m.v. SAMOOSARA, Friese dienst
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Anton v.d. Meulen
Koster: Feike Heerschop

30 augustus

9:30 uur

ds. B.G. Keizer, Oostrum
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Gerard van Norel
Koster: Sytze Vellema

6 september

9:30 uur

DOOPDIENST: In deze dienst zal Hette v.d. Werff worden
gedoopt
Ds. G.J.D. de Haan, Oosterzee en Mark Schippers, Zalk
Collecte: Diaconie en Kerk
Deurcollecte: Een sterke kerk op een kwetsbare plek - Ghana
Organist: Gert Gatsma
Koster: Klaas v.d. Schaaf

9:30 uur

Ds. J.G. Kemperman, Leeuwarden
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Gerard van Norel
Koster: Maaike Verhoef

2 augustus
koffiedrinken
(onder
voorbehoud)

koffiedrinken
(onder
voorbehoud)

13 september
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DE KAPEL VOOR IN DE
TERPTSJERKE
Een experiment om te kijken of er behoefte is voor een plek waar je even
tot jezelf kunt komen in de jachtige
maatschappij. Of het aanslaat is op dit
moment dat ik dit schrijf niet duidelijk.
Ons uitgangspunt is iedereen in de
dorpen Akkrum-Nes de gelegenheid
te geven even over de drempel van de
kerk te stappen. We hebben voor in de
kerk een kring gemaakt met de aanblik
op het kruis, de bijbel, de paaskaars,
de bloemen om daar te:
Bidden
Mediteren
Tot jezelf komen
Stil zijn
Een gesprek
Rust
Er was de mogelijkheid een memo te
plakken op het kruis d.m.v. een:
Wens
Gebed
Gedichtje
Oproep
Kreet
Een idee
Een gedachte
Iets eigens

Protestantse Gemeente te Akkrum

Elke dinsdagmiddag van 14.00 uur tot
17.00 uur en elke vrijdagmiddag ook
van 14.00 tot 17.00 uur was de kerk
open in de maand juni. Als u dit leest,
heeft u misschien nog één keer de
kans op dinsdag 30 juni. Wij danken
Mark Schippers, Thea Sevinga, Tjisse
van der Heide, Johannes Terpstra, Jelle
Reitsma, Tjebbe Andringa en Hendrik
Oosterhoff voor de medewerking.
Vriendelijke groet namens de
Pastorale Raad, Rein Huitema

AFWEZIGHEID KERKELIJK
WERKER
Van maandag 20 juli tot 7 augustus is
Mark Schippers afwezig i.v.m. vakantie.
In dringende gevallen kunt u contact
opnemen met de voorzitter van de kerkenraad (tel.06-11100112) of de scriba
(tel. 650650)
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WANNEER GAAN
TERPTSJERKE?

WE

EN

KUNNEN

WE

WEER

NAAR

DE

Een vraag die menigeen, en ook wij, aan zichzelf en anderen stelt.
Laten we ermee beginnen dat het prachtig is dat we weer bij elkaar mogen
komen.
Velen ervaren een gemis wanneer er geen samenkomsten meer zijn. Niemand die even naar je knikt. Niemand die even je naam noemt. Niet samen
zingen, samen bidden, samen luisteren.
Maar willen we ook weer bij elkaar komen als kerkgemeenschap of blijven we
in de lock-down modus en zo ja hoelang dan? Tot september of tot in 2021?
De nodige gedachten zijn er over gewisseld. Als moderamen en kerkenraad
hebben we gemeend toch niet zolang te willen wachten en te proberen de
diensten vanaf 5 juli weer te vieren in aanwezigheid van onze mede- broeders en zusters. Een extra argument daarbij is geweest dat Omrop Fryslân
heeft meegedeeld de tv-kerkdiensten vanuit Franeker eind juni te stoppen.
Alvorens we de kerkdeur op zondag weer openzetten, dienen we wel e.e.a.
te regelen. We dienen te voldoen aan diverse voorschriften en richtlijnen die
vervolgens vastgelegd worden in een verplicht gebruiksplan.
Een kleine commissie is hier mee bezig geweest en heeft getracht e.e.a.
praktisch vorm te geven zonder te veel mitsen en maren, waardoor kerkgang
wel heel erg zou worden gebonden aan knellende regels, waardoor de spontaniteit ver te zoeken zou zijn.
Hoe zien wij de kerkgang voor ons en gaan we als zodanig handelen:
Inleiding:
Van belang is te weten dat we inschatten tussen de 30 – 50 gemeenteleden
te kunnen huisvesten. De genoemde aantallen zijn afhankelijk van of men
alleen komt, in tweetallen of als een gezin.
We laten in eerste instantie geen bezoekers toe op de kreake i.v.m. het
beamer- en camerateam.
Om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen, staat tussen elke te gebruiken bank een niet te gebruiken bank.
Kerkhuishoudelijke regels:
Bezoekers dienen zich te houden aan de volgende regels:
• Blijf thuis bij klachten. Bent u ziek of verkouden dan is het raadzaam om
thuis te blijven, dit geldt dan ook voor uw gezinsleden.
• Houdt anderhalve meter afstand bij het in- en uitgaan van de kerk.
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• Geen garderobe. Onze garderobe is dermate klein dat het veiliger is de
jas even mee te nemen in de kerk.
• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Niet-huisgenoten houden 1,5
meter afstand van elkaar.
• Volg de aanwijzingen op van de coördinatoren en ga niet in discussie
• Stel u flexibel op, het is voor ons allen een nieuwe situatie
De kerkgang:
• Alleen de kerkdeur aan de kant van de Lantearne is geopend
• De coördinator Deur begroet u bij de ingang van de kerk en vraagt
naar uw gezondheid. Op dat moment wordt ook uw naam gevraagd en genoteerd en evt. uw telefoonnummer i.v.m. de RIVM-richtlijn
• De coördinator Hal wijst u op het ontsmetten van de handen en ziet
daarop toe en regelt tegelijkertijd de doorloop in de hal.
• De coördinator Kerkzaal wijst u waar u mag zitten en begeleidt ook het
proces van het verlaten van de kerk.
• Zoals waarschijnlijk bekend is er in de viering voorlopig geen gemeentezang mogelijk. Hoezeer we dat ook missen: gemeentezang geeft
waarschijnlijk een verhoogd risico op verspreiding van het virus. Het RIVM
doet hiernaar nog nader onderzoek
• Collectes: bij de uitgang staat een collecteschaal waarin u collectebonnen
kunt doen. Bij voorkeur geen contant geld, maar het mag wel. Rechtstreeks
overmaken naar de bank is altijd een goede mogelijkheid (zie voor bankrek.
nrs. achterzijde van dit blad).
Reservering en flexibiliteit
We hebben ervoor gekozen om géén reserveringssysteem te gaan hanteren,
via telefoon of e-mail, waar u enige tijd voor de kerkdienst zou kunnen aangeven of u wilt komen. De reden daarvan is dat we daar geen goed gevoel bij
hebben. Daartegenover vragen wij van u wel flexibiliteit. Het kan namelijk
zijn dat de toeloop meer is dan de zitplaatsen die we kunnen bieden. In dat
geval kan het voorkomen dat u niet naar binnen kunt (in de praktijk blijkt dit
tot nu toe bij andere kerken niet voor te komen). Stel u dan a.u.b. positief
op en hou er rekening mee.
We doen dit allemaal voor het eerst. Het is dus een kwestie van uitproberen
wat werkt en wat niet. Blijf vooral met ons meedenken! Suggesties en ideeën, we horen of lezen het graag!
Hopelijk zien wij u, zien we jou, binnenkort weer in de Terptsjerke en… let
een beetje op elkaar!
Een hartelijke groet,
De kerkenraad
Protestantse Gemeente te Akkrum
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VOORUITBLIK
Vooruitblik op de speciale
diensten en collectes van zondag
28 juni t/m 13 september 2020

5 JULI

Omrop Fryslan:

“Wen-snein” in de Terpstsjerke
Op deze bijzondere zondag en de volgende zondagen willen we weer voorzichtig een kerkdienst gaan houden
onder beperkende voorwaarden. Hoe
we dit zien en wat mogelijk is, leest u
op pagina 8 en 9.

Liturgische kleur: groen

Liturgische kleur: groen

Extra collecte Kerk in Actie - Wereld: Help een stille corona ramp
voorkomen
Corona: een ramp van ongekende omvang. 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 lock-downs
hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende
gezondheidszorg. Ziekte, honger en
dood dreigen.
Een catastrofe dreigt. Kerk in Actie
ondersteunt kerken die deze stille coronaramp helpen te voorkomen. De komende maanden is daar in ieder geval
1,2 miljoen euro voor nodig, maar dit
bedrag stijgt nog iedere week.

Deurcollecte: Actie Vakantietas
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in
Nederland kunnen meestal al niet op
vakantie. Wanneer in de zomervakantie
hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Hoe de
zomervakantie in 2020 zal gaan, is op
dit moment nog onzeker. Gaan kinderactiviteiten in de zomer, zoals Vakantie
Bijbel Weken of kindervakantieweken,
wel door? We weten het op dit moment
nog niet. Het hangt allemaal af van hoe
lang de maatregelen van de overheid
nog zullen gelden.

(E.e.a. wel onder Corona-voorbehoud)

28 JUNI

Help een stille coronaramp voorkomen. Geef ook!
https://www.kerkinactie.nl/projecten/
wereldwijd-strijden-tegen-corona
Bedankt voor uw bijdrage!
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Kerk in Actie organiseert nu voor het
derde jaar de actie Vakantietas, samen
met kerken in heel Nederland. Bij Kerk
in Actie kunnen de vrolijk gekleurde
rugtasjes worden besteld en deze
worden vervolgens gevuld door enthousiaste gemeenteleden van kerken
uit het hele land. Denk hierbij aan leuk
zomerspeelgoed voor verschillende
leeftijden, een tegoedbon voor een
ijsje bij de lokale ijscowinkel of een
toegangskaartje voor het zwembad.
Contactblad voor de
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In 2019 deden 165 protestantse gemeenten mee met de actie en konden
bijna 10.000 kinderen worden verrast
met een gevulde vakantietas.
Juist in deze onzekere tijd kunnen
kwetsbare kinderen wel een verrassing
gebruiken.
kerkinactie.nl/vakantietas

19 JULI
10.00 uur Zomerdienst
Tsjerkebleek

op

de

Door onze buurman “Kromme Knillis”
is op de Tsjerkebleek een tijdelijk
terras gecreëerd waarvan wij incidenteel gebruik mogen maken. Hoe deze
dienst eruit komt te zien, is nog niet
helemaal bekend. Omdat buiten meer
mogelijk is, zullen we wel proberen
het meezingen een belangrijke plek te
geven. Gezamenlijk na de dienst koffie
te drinken is ook een speerpunt. Wij
gaan u tijdig informeren.
Liturgische kleur: groen

16 AUGUSTUS
Deurcollecte: Kerk in Rwanda
Zie voor uitgebreide informatie over
deze collecte de bijdrage van de ZWO
op pagina 18 van dit blad, of op:
https://www.kerkinactie.nl/
projecten/friesland-voor-rwanda

Protestantse Gemeente te Akkrum

23 AUGUSTUS
Fryske/Hebreeuwse/Jiddische
tsjinst
Aan deze dienst verleent het Jiddische
muziekgezelschap Samoosara haar
medewerking.
Een optreden van Samoosara betekent
een ontdekkingsreis door de Joodse
en Jiddische cultuur. Met af en toe een
theatraal uitstapje en een flinke dosis
humor.
U vindt meer informatie hierover in dit
nummer op pagina 14.
Liturgische kleur: groen

23 AUGUSTUS
Dooptsjinst
Bliid binne wy dat yn dizze tsjinst Hebel
Tjeerd, ropnamme Hette, soan fan Theo
en Mettje van der Werff en bruorke fan
Jouke en Doeke, doopt wurde sil.
Hette is berne op 15 maart 2020
Liturgische kleur: wit
Deurcollecte 6 september:
sterke kerk op een kwetsbare
- Ghana
Zie voor uitgebreide informatie
deze collecte de bijdrage van de
op pagina 18 van dit blad, of op:

Een
plek
over
ZWO

www.kerkinactie.nl/kerknoordghana
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UIT DE GEMEENTE
Keti Koti
Op 1 juli 1863 schafte Nederland de
slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen af. Andere landen
deden dat al eerder. Ongeveer 40.000
tot slaaf gemaakten kwamen vrij, maar
werden verplicht om nog minstens 10
jaar op de plantages te blijven werken.
Keti Koti is een jaarlijkse terugkerende
Surinaamse feestdag om de afschaffing van de slavernij te herdenken en
te vieren. Keti Koti betekent “ ketenen
doorbroken”. Officieel heet deze dag
“Dag der Vrijheden”. Ook in Nederland
wordt Keti Koti gevierd. Zo vindt in
Amsterdam de Nationale Herdenking
Nederlandse Slavernijverleden en het
Keti Koti Festival plaats.
Nu, als ik dit schrijf, is er een grote
manifestatie in de Bijlmer op het Nelson Mandela park. Juist hier in een wijk
waar bewoners vaak slachtoffer zijn
geworden van racisme en discriminatie.
Op een plaats genoemd naar een man
die zelf gediscrimineerd werd en als
voorbeeld voor de wereld is hoe ermee
om te gaan. Racisme is een systemisch
probleem, maar gelukkig zijn steeds
meer mensen zich ervan bewust. Is
er verandering mogelijk? Dat begint
bij jezelf, dat begint bij hoe je omgaat
met je medemens. En dan zijn we
terug bij het pastoraat. Omzien naar
elkaar, zonder aanzien des persoons.
Zo mogen we omzien naar de mensen
die verdriet hebben, omdat iemand

HUWELIJKSJUBILEUM:
28 mei - 55 jaar:
Dhr. en mevr. van Steijn,
Seel 8, Terherne.
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overleden is, omdat er een nare ziekte
in hun leven is gekomen, omdat iemand eenzaam is, enz. Zwart of wit,
Griek of Jood (Paulus), gelovig of ongelovig, arm of rijk, enz. Wij zijn allemaal
kinderen van één God.
Namens de Pastorale Raad,
Rein Huitema
Kom Schepper
Geef ons van jou een nieuw gezicht
een straaltje van Gods lieve licht
dan worden wij, als jij ons helpt
een spiegelbeeld van Jezus zelf.
We denken aan de familie van ons
gemeentelid Jitske de Lang - de With,
overleden op 28 mei en aan de familie
van gemeentelid Fokje Toering-Postmus, overleden op 31 mei.
Dat zij goede herinneringen aan hun
mem, beppe en oerbeppe
mogen
bewaren.
Ook gaan onze gedachten uit naar de
familie Witteveen nu zij hun man, vader en pake Henk na een lang ziekbed
moeten missen.
Henk is overleden op 3 juni.
Dat zij moed en kracht mogen ontvangen om verder te gaan.
Rein Huitema, onze voorzitter van de
Pastorale Raad is vorige week onverwacht getroffen door een lichamelijk
ongemak. Hij is hiervoor enkele dagen
in het ziekenhuis geweest en hoopt na
een periode van rust weer goed te kunnen herstellen.
We wensen hem en Minke sterkte en
beterschap!
Contactblad voor de
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UIT HET JAARVERSLAG OVER
2019 VAN HET NBG.

HET NBG ALS
ORGANISATIE

Enkele wetenswaardige dingen:

Enkele cijfers om een
indruk te geven wat er
in grote lijnen omgaat.

1. In Nederland en Vlaanderen lag het
accent op digitalisering en verbreding.
Om de Bijbelblogs relevanter te maken
voor een grotere doelgroep, is gezocht
naar nieuwe schrijvers uit de volle
breedte van christelijk Nederland. Dat
heeft geresulteerd in een veel kleurrijker palet aan blogs, die ruim 300.000
lezers trokken. Bijna vier keer zoveel
als in 2018.
2. In het buitenlandwerk lag het accent
op het dichtbij brengen van de Bijbel
in landen waar het leven ingewikkeld
is, zoals in Honduras, Moldavië en
Venezuela.
Het jaar 2020 gaat er heel anders
uitzien.
3. De coronacrisis confronteert de
151 Bijbelgenootschappen met grote
uitdagingen.
Er wordt hard gewerkt om die gezamenlijk het hoofd te bieden.

In 2019:
1. Verkochte Bijbels: 53.000
2. Gedrukte leesplannen: 42.000
3. Digitale leesplannen: 32.900
4. Gebruikers van mijnbijbel.nl
(De Digitale Bijbel): 140.000
5. De meest gelezen teksten via mijnbijbel.nl zijn: Psalm 23 en Romeinen 8
6. De meest gezochte woorden: Liefde,
Licht en Vrede
7. Medewerkers: 59
8. Leden: 110.543
9. Donateurs: 18.730
Tjisse van der Heide

BLOEMEN UIT DE DIENST
De bloemen van de zondag gingen als groet van de gemeente naar:
24 mei		

dhr. G. de Jong		

F. Kuiperstrjitte 51

Akkrum

31 mei		

mevr. M.J. v. Oosten-Deijs

Leppehiem k 120

Akkrum

7 juni		

mevr. A. Hooghiemster

Heechein 66

Akkrum

14 juni		

mevr. R. de Groot		

S.P. Hoytemastrj. 9

Akkrum

Protestantse Gemeente te Akkrum
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SAMOOSARA BRENGT ‘MAZZELTOF’ IN TERPTSJERKE AKKRUM
Zondagmorgen 23 augustus verzorgt Samoosara om 9.30 uur de dienst in de
Terptsjerke in Akkrum. Rond het thema Mazzeltof gaat het trio samen met
de kerkgangers op een muzikale ontdekkingsreis door de Jiddische en Joodse
cultuur. Met af en toe een theatraal uitstapje en een flinke dosis humor. Het
trio zingt in het Hebreeuws en Jiddisch, maar ook in het Fries om dichter bij
de inhoud van de tekst te raken.
Wie: Samoosara bestaat uit: Johan Cnossen (dwarsfluit en zang), Wietze de
Jong (accordeon en zang) en Anje de Jong (viool en zang). De muzikanten
uit Broek, Lippenhuizen en Hemrik spelen nu negen jaar samen. Het trio
krijgt veel vraag van kerken voor de invulling van een complete eredienst,
dus waar geen dominee of organist aan te pas komt.
Mazzeltof: Met het nieuwe programma Mazzeltof (geluk, of ook wel het
goede dat je toevalt) voor kerkdiensten vertolkt de groep ‘de lach met de
traan’. Tijdens de dienst volgen Jiddische en Hebreeuwse muziek, verhalen
met een boodschap, gedichten, witzen (grappen) met veel zelfspot elkaar
op. Bijvoorbeeld een witz over de tien geboden waar de kerkbezoeker op een
speelse manier en met veel humor toch aan het denken wordt gezet.
Johan Cnossen: ‘Gebruikelijk is dat de dominee aan het einde van de kerkdienst de zegen uitspreekt. Wij zingen de mensen de zegenbede ‘shalom
chaverim’ toe, vaak bij het verlaten van de kerk. De reacties zijn dan vaak
enthousiast.’
Muziek raakt je ziel: In de samenstelling accordeon, dwarsfluit en viool
krijgen de authentieke klezmermelodieën een frisse klank. De muziek raakt
je ziel. Samoosara brengt de Jiddische muziekcultuur op levendige wijze,
maar blijft trouw aan haar Friese roots. Het trio nodigt ook het publiek uit
mee te zingen.
Springlevend: Samoosara is springlevend. De muzikanten treden veel op
in kerkdiensten en culturele centra in Fryslân (en af en toe daarbuiten).
Samoosara stond op festivals als Peije dei en Tsjoch en was een aantal keren
te gast bij Omrop Fryslân (Noardewyn Live, Op & Ut, Radio Froskepôle). De
playlist van Samoosara is gevarieerd; van religieus tot dansmuziek.
Het trio staat zo’n 25 keer per jaar op de bühne en kiest uit een repertoire
van 50 nummers.
Cd & videoclips: In eigen beheer bracht Samoosara in 2014 de eerste cd
Mazzel & Broge uit. In 2016 dook de groep de Noorderzon studio van Sytse
Broersma (De Kast) in voor opnames van het lied ‘Bern do rinst yn de sinne’.
In 2019 volgden de opnames van ‘In nije wrâld’ en ‘Ha do famke’ in de studio
van Jan Roorda. Van de nummers zijn videoclips gemaakt die in KlipKar van
Omrop Fryslân zijn vertoond.
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TUINIDEEËN LANTEARNE
In een eerdere Op Weg heeft u kunnen
lezen dat de tuin van de Lantearne
rigoureus opgeruimd is en op dit moment in een tussenfase verkeert.
De vruchtbomen staan nog op hun
plaats en er liggen een hoop houtsnippers. De overige oppervlakte vraagt om
een goed inrichtingsplan dat aansluit bij
het gebruik (verleden en toekomstig)
en het budget.
Hierbij de oproep om ideeën aan te leveren, inclusief de bereidheid om mee
te helpen om het eigen idee of dat van
een ander te realiseren. Er is reeds een
groepje mensen met plannen, maar we
staan open voor wensen die we dan
met een groepje vrijwilligers kunnen
bespreken en op uitvoerbaarheid kunnen beoordelen.
Reacties graag voor 15 juli mailen naar
info@pgakkrum.nl of in de brievenbus
bij de Lantearne.
College van kerkrentmeesters

KOSTERSWONING
Vanwege vragen over de kosterswoning
hierbij een korte mededeling.
Inmiddels is de woning leeg en weer
overgedragen aan het College van
Beheer.
Wij hebben besloten om de komende 2
maanden (juli-augustus) hier nog geen
verdere invulling aan te geven. Na de
vakantie gaan we kijken wanneer en
wie de woning gaat betrekken. We
zullen een selectie maken op basis van
nader te bepalen criteria.
Eventuele belangstellenden kunnen
dit in augustus kenbaar maken bij het
College, via info@pgakkrum.nl of door
een briefje in de brievenbus van de
Lantearne te doen.
College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Akkrum
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ZWO - UPDATE
Rwanda – corona update
Rwanda: de honger zal hier nog lang duren
De diaconessen in Rwanda maken een moeilijke tijd door. Hun technische
school is gesloten. Er is online aanbod, maar die is niet voor iedereen toegankelijk. Hun guesthouse is dicht, waarmee een belangrijke bron van inkomsten wegvalt en medewerkers nu niet betaald kunnen worden. Ook hun
eigen families elders in Rwanda hebben het zwaar. De diaconessen missen het
samen bidden en zingen nu er geen fysieke kerkdiensten zijn. Er kunnen geen
pastorale bezoeken gebracht worden. Preken worden gefilmd en gedeeld via
sociale media. Met uw steun kunnen de zusters voedselhulp bieden aan de
allerarmsten.
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Kerk in Actie stelt zuster Marie-Louise enkele vragen:
Wat raakt je deze periode het meest?
We hebben niet alleen problemen vanwege corona. We zijn ook getroffen door
extreem veel regen. Er zijn zelfs mensen omgekomen door overstromingen.
Huizen zijn verwoest. De honger zal hier nog lang duren. Het is zo pijnlijk om
te zien hoe de mensen lijden: arme mensen kloppen iedere dag bij ons aan de
deur en smeken om eten.
Wat geeft je hoop?
Inmiddels zijn we gelukkig in staat om iets te doen. Mede dankzij steun van
Kerk in Actie kunnen we nu voedsel verdelen onder de allerarmsten. Vanuit
vijf omliggende dorpen mogen er steeds vijftig mensen naar ons toe komen,
die heel hard hulp nodig hebben. Wij geven hen sorghum, maïs, bonen, suiker
en zeep. Ook is het fijn dat de lockdown-maatregelen nu weer wat worden
versoepeld. Sommige winkels en kraampjes op straat mogen weer open, als
we maar genoeg afstand houden en mondkapjes dragen. Wie geen mondkapje kan betalen, kan niet naar buiten, want de politie controleert streng.
Binnen de provincies mogen we ons weer verplaatsen, maar nog niet tussen
provincies.
Steun de diaconessen in Rwanda om voedselpakketten uit te delen aan de
allerarmsten. Dank voor uw gift!
Via Kerkinactie.nl kun je je abonneren op de nieuwsbrief van Rwanda.
Cartridges, toners & mobieltjes
Veel thuisgewerkt, dan heb je/u waarschijnlijk wel een paar cartridges of toners leeg. Dit geldt ook voor het vele bellen vanaf thuis, lever de oude mobiel
maar in, laat deze niet thuis liggen. Je mag ze weer inleveren op de bekende
adressen (Nijdam fietsspeciaalzaak en in de Terptsjerke, indien geopend).
Natuurlijk mag je/u ook een berichtje sturen of bellen naar 06-13942283.
Dan gaan we wat regelen.
In ieder geval bedankt!!!
Tot slot
Laten we met zijn allen bidden, niet alleen voor Rwanda, Nederland, Ghana,
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
Protestantse Gemeente te Akkrum
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Collecterooster - ZWO
Veel is niet zeker, dat is een ding wat we geleerd hebben van de afgelopen
maanden. Dat ene ding is ook een collecte die niet live gehouden kan worden.
Hierdoor krijgen de diverse projecten / aandachtspunten te weinig podium en
daarom ook (te) weinig geld toegespeeld.
Hoe het vanaf de vakantie komt, we weten het maar ten dele. Wij willen u / je
wijzen op de collectedoelen van Kerk in Actie. Je kan of u kunt uw/je bijdrage
natuurlijk altijd overmaken op ons rekeningnummer:
NL49 RABO 0348 3189 95 t.n.v. ZWO PG Akkrum o.v.v. collectedoel.
Hopelijk kunnen we “live” collecteren voor:
Zondag 16 augustus 2020: Kerk in Rwanda
De kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
Jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De Presbyteriaanse Kerk in
Rwanda heeft juist extra aandacht voor hen. Veel jongeren hebben te maken
met werkloosheid, armoede en geweld. Ze krijgen trainingen om hun talenten
te ontdekken en te versterken. De kerk leert arme gemeente-leden hoe ze
met betere landbouwmethoden en via spaargroepen hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Voor mensen met trauma’s vanwege de genocide
van 1994 organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’, zodat daders en
slachtoffers weer samen verder kunnen.
Meer werkgelegenheid in het eigen dorp
Rwanda heeft een jonge energieke bevolking. Zeventig procent is onder de
dertig. De meesten hebben de genocide van 1994 zelf niet bewust meegemaakt. Zij hebben minder trauma’s dan hun ouders, wat hoop biedt voor de
toekomst van dit zich snel ontwikkelend land. Veel Rwandese jongeren uit
afgelegen dorpen gaan op zoek naar werk of opleiding in de hoofdstad. De
kerk wil jongeren meer perspectief bieden in hun eigen omgeving. Met uw
steun kunnen jongeren trainingen volgen als jonge ondernemer of artiest. Ze
leren over administratie en financiën, spaargroepen, leiderschap, maar ook
media, poëzie, drama, verhalen vertellen, schilderen, moderne of traditionele
dans, muziek, sport en zang.
Wat kan de kerk doen met uw bijdrage?
• voor 120 euro krijgt een jongere een training in ondernemerschap
• voor 215 euro wordt een spaargroep een jaar begeleid
Zondag 6 september 2020: alfabetisering Ghana
Het West-Afrikaanse land Ghana is overwegend christelijk, maar in het noorden
zijn christenen de minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede
leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren
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in de dialoog tussen christenen en moslims. Het trainingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor
op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen, waarbij zowel
volwassenen als jongeren leren lezen op basis van teksten uit de bijbel. Ook
investeert de kerk in werkgelegenheid voor jongeren. Zo laat de kerk zien dat
ze niet alleen de eigen gemeenteleden ondersteunt, maar ook van betekenis
is voor de omgeving.
U kunt het trainingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk in Noord-Ghana
steunen via de collecte van Kerk in Actie in onze kerk. Hartelijk dank!

ZWO RECEPT - RWANDESE KIP
Ingrediënten:
•
•
•
•
•

1 kip, in stukjes gesneden
3 eetlepels olie
1 ui, in dunne plakjes
3 grote tomaten, gepureerd
2 stengels bleekselderij, in dunne
rondjes gesneden
• 1 theelepel zout
• 1 hete chili peper
Bereiding:
1. Bak de kip in hete olie goudbruin.
2. Verwijder stukken en kook uien in dezelfde pot. Wanneer ook zij goudbruin
zijn, breng de stukjes kip dan terug in de pan en voeg tomaten, selderij, zout
en hete peper toe.
3. Verlaag het vuur en laat sudderen tot de kip zacht is.
Protestantse Gemeente te Akkrum
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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:
Met zusters werken aan voldoende eten
Via een landbouwproject en een trainingscentrum voor kleine boeren willen de
zusters uit de gemeenschap de duurzame landbouw en voedselzekerheid in de
regio Rubengera in Rwanda versterken en verbeteren.
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda, Abaje Ba Kristo, is in
1984 opgericht door de zendingsdiaconessen te Amerongen (Nederland) en
telt ongeveer 50 zusters. De gemeenschap wil in eigen omgeving en voor de
kerken in Rwanda een voorbeeld zijn van christelijke levenswandel. De diaconessen geven op verschillende manieren vorm aan hun getuigende aanwezigheid. De zusters werken in diverse hoedanigheden (als lerares, voorlichtster,
verpleegster, kerkelijk werkster) in de dorpsgemeenschappen om hen heen.
Vanuit Kerk in Actie zien wij het belang van dit project voor de regio, en tevens
een belangrijke nevendoelstelling in de verzelfstandiging van de gemeenschap
wat betreft projectbeheer, monitoring en zelfvoorziening op het gebied van
voeding. Ook de economische positie van de veelal zeer arme boeren wordt
door het project verbeterd, zodat zij bijvoorbeeld geld hebben om voor het
onderwijs van hun kinderen te betalen.
Op de site van Kerk in Actie treft u meer materiaal aan en kunt u ook uw gift
overmaken.
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Wereldvluchtelingendag 2020
Zondag 21 juni is de dag na Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn meer
dan 70,8 miljoen mensen op de vlucht. Verdreven door rampen en oorlogen.
Vaak vinden ze opvang in eigen land of in de buurlanden. Wij bidden voor hen:
Goede God,
Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag bidden wij u voor alle mensen op
de vlucht. Wereldwijd meer dan 70 miljoen mensen, een onvoorstelbaar groot
aantal.
Wij bidden U
• voor mensen die vluchten voor oorlog en onderdrukking, die in hun eigen
land ontheemd zijn geraakt, zoals in Colombia, en ook voor hen die in de
buurlanden worden opgevangen, zoals de vele Syriërs in Turkije. Dat ze een
veilige plek mogen vinden en mensen die zich over hen ontfermen.
• voor vluchtelingen en asielzoekers die vastzitten op Griekse eilanden, dat
regeringsleiders zich hun lot aantrekken,
• voor vluchtelingen die proberen in Nederland een nieuw bestaan op te
bouwen, dat ze mensen mogen ontmoeten die hen echt zien en aan willen
horen.
Wij bidden U
• voor hulpverleners wereldwijd, zoals de mensen van onze partnerorganisatie Mencoldes in Colombia en de kerken en hulporganisaties in Griekenland, dat ze kracht mogen krijgen om mensen te helpen.
• voor Europese leiders en de Nederlandse overheid, dat ze de weg vinden
naar een humaan migratiebeleid dat recht doet aan mensen in nood.
• voor onszelf, dat wij in de vreemdeling onze naaste mogen herkennen.
Wij willen U ook danken voor de mensen die altijd weer klaar staan om hulp
te verlenen, en U vragen om Uw zegen voor alle plaatsen waar ontmoetingen
plaatsvinden tussen mensen uit verschillende culturen.
Hoor ons gebed, in Jezus’ naam,
Amen
Protestantse Gemeente te Akkrum
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ZOMER
Met het ouder worden is er iets dat steeds vermeerdert in een mensenleven.
Dat is een rugzakje met herinneringen. Gebeurtenissen die indruk op je
hebben gemaakt. Die je hebben gevormd in de loop der jaren. Om het wat
beperkt te houden, ga ik me concentreren op herinneringen uit het jaargetijde de zomer. Dit is het zomernummer van Op Weg dus het leek mij passend
om de zomer eens te belichten. Bij het woord zomer denkt bijna iedereen
aan vakantie. Maar er zijn zoveel andere gebeurtenissen in de zomer. Laat
uw eigen gedachten eens gaan over het jaargetijde zomer in uw leven. En
nadenken wat dat met u heeft gedaan. Ik zal enige eigen jeugdherinneringen proberen op papier te zetten die me zijn bijgebleven over de zomer.
Ik ben geboren op 1 juli en voel me
ook een echt zomerkind. Geniet van de
zomers en heb helemaal niks met de
winter. Dit is een tik tegen de schenen
van mensen die van schaatsen houden,
maar dat is nu eenmaal zo. De eerste
zomer die ik mij nog echt herinner, was
ik denk een jongetje van een jaar of
vijf. Ik ging toen logeren bij een oom
en tante die een timmerbedrijf hadden.
Mijn vader vond het belangrijk dat je
ging logeren, daar werd je zelfstandig van. Als gezin gingen we nooit op
vakantie. Vader en moeder werkten
het hele jaar door. Als kinderen keken
we uit naar de “grote vakantie” zoals
wij dat noemden in die tijd. We vermaakten ons met voetballen, vissen
en zwemmen bij het brugje de Ald
Piip. We gingen wat verdienen met het
zoeken van aardappelen in de oogsttijd
bij de boer. We zochten voor enkele
centen per meter en klauwden dat het
een lieve lust was. En de gezelligheid
samen op het land was natuurlijk een
topper. Heb in die jaren zelf een brommer ermee opgespaard en was super
trots. Een zomer die ik me ook nog
heel goed herinner, was in de jaren ’50.
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Als schooljongen ging ik een nacht kamperen met mijn vriend op de mieden
onder Hallum. Flink verwijderd van de bewoonde wereld. We hadden zelf een
tent gemaakt van een wasrek. Een oud vloerkleed er over geflapt en de tent
was klaar. Een petroleumstel ging mee om wat eten op te warmen. Het was
schitterend weer en we zwommen tot diep in de avond in de tocht. Toen het
donker werd, vonden we het toch wel wat spannend. We kropen in de tent
onder wat meegenomen dekens. Als we toen op een buienradar hadden kunnen kijken, was het lachen ons wel vergaan. Een dikke onweersbui, met veel
regen en windstoten, werd midden in de nacht ons lot. De tent waaide om,
het petroleumstel viel op de kop. Het werd een grote stinkende bende. En te
midden van dit geheel zaten we als bange vogeltjes tegen elkaar aan. Dan
duurt een paar uur lang en we waren opgelucht dat de vroege ochtendzon
opkwam. We hadden een fijne avontuurlijke jeugd. Het heeft me allemaal
gevormd tot een zelfstandig en eigenzinnig mens die niet snel van de kook is.
Zittende, met de rug tegen de molen, in het zonnetje mijmer ik over de
vele zomers die ik heb meegemaakt. Wat is er veel gebeurd. Fijne gebeurtenissen, maar ook acties waar je liever niet aan terug denkt of die je hebt
verdrongen. Maar nu de zomer van 2020. We stevenen af op een zomer die
we nog nooit hebben meegemaakt. Alle bestaande structuren lijken deze
zomer om te vallen. Vakanties die niet doorgaan of op een heel andere wijze
vorm krijgen. Alle evenementen die zijn afgelast. Een wereld die steeds
meer ontevreden en opstandig wordt. Overal protesten en acties die je tot
nadenken dwingen. Waar je je over verwondert en met vraagtekens naar zit
te kijken op TV. De vraag is wat voor invloed zal dit hebben op de samenleving. Denk vooral aan de kinderen. Ze krijgen al zo veel mee. Vaak nog niet
echt gevormd en kwetsbaar. Zullen ze het allemaal wat kunnen handelen of
zouden ze het moeilijk hebben.
Maar ouwe denk ik dan, niet zo somber. Ik hoor de woorden van mijn kleinzoon. Pake, heb jij wel een vispas van 2020? Jazeker. Mooi, dan kunnen
we wat vaker te vissen deze zomer. Kunnen we fijn met het bootje gaan.
Kinderen beginnen de zomer al in te vullen. Er zullen ook vast gamedagen
bij zitten. Ik denk, we kunnen ook een tent in de bleek maken. Beppe is
daar zeer handig in. Wat meer fietsen, zwemmen in de Boarn en bootje
varen op de oude surfplank. Heb ik deze niet voor niks bewaard al die jaren.
Ouders, laat ook deze zomer je kinderen genieten ook al had je het je
anders voorgesteld.
Laat ze de zomer van 2020 later herinneren als een groot feest dichtbij huis.
Voor zover mogelijk wens ik iedereen een goede bijzondere zomer toe.

Protestantse Gemeente te Akkrum
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EEN TUSSENJAAR IN DE HERBERG ?
Je bent een tijdje uit je vertrouwde omgeving en kunt ontdekken wie je
bent, wie anderen zijn en bovenal wie God is. Je krijgt tijd om je te bezinnen
op de toekomst. Je wordt toegerust en mag werken aan eigen doelen, terwijl
je de handen uit de mouwen steekt. Je gaat een (half) jaar werken vanuit
je hart en ontdekt dat je van geven en delen rijker wordt. Is dat niet iets
voor jou?
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg heeft in september 2020 plaats
voor jou en drie andere jongeren om een diaconaal (half)jaar te doen. Je
hebt een eigen kamer en bent 36 uur per week beschikbaar voor verschillende soorten werkzaamheden. Je ontvangt zakgeld en reiskosten om het
weekend naar huis te gaan.
Veel jongeren zijn je voorgegaan en hebben ontdekt hoe waardevol zo’n jaar
is. Kijk eens op onze website en neem contact met ons op om een dagje
mee te lopen. www.pdcdeherberg.nl of 026-3342225

Diaconaal werkers 2019-2020 Anna, Lieke, Renske, Daniëlle
24
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KERKELIJKE STAND
Overleden:
op 28 mei

mw. J. de Lang - de With, S.P. Hoytemastrjitte 44

op 31 mei

mw. F. Toering - Postmus, Leppedyk 11C

op 3 juni

dhr. H. Witteveen, De Oper 11, Nes

FINANCIËN - OPBRENGST COLLECTEN
Datum:

Giften/gemiste collecten Kerk

17 mei - 23 mei

€ 200,50

24 mei - 30 mei

€

32,00

31 mei - 6 juni

€

82,00

7 juni - 13 juni

€

62,00

14 juni- 20 juni

€

71,50

Overige:
Oud Papier - april: 3.400 kg

€ 138,72

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 gewenste 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

Aris Hardeman,

E-mail / Website

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 10 septimber.
(kopij ynleverje uterlik 30 augustus)
Protestantse Gemeente te Akkrum
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