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PELGRIMSZEGEN VOOR DE ADVENTSTOCHT

Ik wens
dat gezegend is
de grond onder jouw voeten,
het pad waarop je gaat,
het doel van je verlangen.

Ik hoop
dat gezegend is datgene
waarop jouw denken zich richt,
naar wie jouw liefde vloeit,
waarnaar je hoop uitgaat.

Ik wens
dat je vrede en vreugde vindt
in wie je pad kruist,
in wie je op jouw tocht vergezelt,
in wie in je leven komt.

Leef in verbondenheid
met je ziel,
met je geliefden,
met wie onze kleurrijke samenleving koestert.

Ik bid Maria en Jozef, engelen en herders
dat zij jou bewaren en behoeden op je Adventstocht,
en dat het Kind geboren wordt in jou.
Ga in vrede.

Peter Denneman
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ER IS GEEN BAL MEER AAN

Het is dinsdag. Vanuit het raam kijk ik 
naar de vele Akkrumers die even een 
visje komen halen aan de kraam. Het 
is druk. De combinatie van het najaars-
zonnetje en de herfstvakantie zorgen 
er voor dat er voor de kraam veel 
mensen staan te wachten. Het gaat er 
gemoedelijk aan toe. In kleine clubjes 
zijn mensen in gesprek met elkaar en 
er wordt hard gelachen.

Terwijl ik het van een afstandje obser-
veer schieten er allerlei gedachten door 
mijn hoofd. Hoe lang zou dit nog mo-
gen? En is het wel veilig? Staan men-
sen niet te dicht bij elkaar? Vanavond 
spreekt Mark Rutte het land opnieuw 
toe. De besmettingen lopen hard op. 
Ook Akkrum ontspringt de dans niet. 
In Leppehiem, het verzorgingshuis, 
is al een gang gesloten vanwege een 
positieve besmetting. 
Er staan nieuwe maatregelen op stapel. 
Strenger beleid om toch het virus geen 
kans te geven en de zorgcapaciteit te 
ontzien. Nog minder contacten. Kleine-
re groepen. 

De impact van het virus is goed te 
merken. Ook in de kerk worden we ge-
confronteerd met de strengere regels. 
Niet meer zingen, afstand houden. ‘Er 
is geen bal meer aan’, zei mijn colle-
ga Klaas Touwen onlangs toen ik hem 
sprak. En ik snap het helemaal. De 
beleving van de dienst wordt op deze 
manier afstandelijk. De kerkdienst van 
nog niet zo heel lang geleden gaf het 
gevoel deel uit te maken van iets gro-
ters dan ons zelf. Iets wat we samen 
waren.

Tegelijk legt deze crisis veel bloot 
van onze eigen spirituele worsteling. 
Wanneer geloof alleen plaats vindt op 
zondagochtend en daar gevuld moet 
worden om de week mee door te gaan, 
dan ontstaat nu zeker een gevoel van 
leegte. Lukt het ons om in moeilijke tij-
den geloof vorm te geven. Wat gebeurt 
er als we de bijbel in de hand nemen. 
Reflecteren op oude teksten en onze 
gebeden tot God richten? Helpt het ons 
om ook zelf vorm te geven aan eigen 
spiritualiteit?
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In de bijbel is dit niets nieuws. De aan-
dachtige lezer van de evangeliën is het 
misschien wel eens opgevallen. Telkens 
als Jezus door een intensieve periode 
heen ging, nam hij daarna telkens een 
moment om tot rust te komen. Om de 
stilte op te zoeken en in gesprek te 
gaan met zijn Vader in de hemel. Dat 
was voor Hem de plek om tot rust te 
komen. Te reflecteren op het leven en 
de problemen om je heen, waardoor 
je zo kunt worden opgeslokt. En mis-
schien voor ons zelf te zingen lied 419 
uit het liedboek:
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Hartelijke groet,
Mark Schippers

Kerkelijk werker Akkrum

Omgeving Meer van Tiberias
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Het corona-virus en de maatregelen hebben een grote impact op onze samen-
leving. Ook in Akkrum zijn diverse mensen positief getest. De oproep vanuit het 
kabinet maar ook van de huisartsenpraktijk nemen wij ter harte. Als Terptsjerke 
willen we onze verantwoordelijkheid nemen in deze corona crisis. 
Daarom hebben wij besloten alle kerkdiensten en overige bijeenkomsten tot 
en met 8 november te stoppen. Daarin hebben wij meegewogen dat we het 
ook onze christelijke roeping vinden om zelf als kerk ook offers te brengen om 
deze pandemie een halt toe te roepen. We stellen ons solidair op met de vele 
ondernemers uit het dorp die te lijden hebben onder de maatregelen. 
Concreet betekent dit dat er tot en met 8 november geen kerkdiensten zullen 
worden georganiseerd in de Terptsjerke. Wel komt er iedere week een meditatie 
op zondagochtend online te staan. 
We hopen dat het vanaf 15 november weer mogelijk is om diensten te houden. 

25 oktober BIJBELZONDAG
Geen dienst in de Terptsjerke
10.00 uur dienst te volgen via Omrop Fryslân
Collecte: Diaconie en NBG

01 november Geen dienst in de Terptsjerke
10.00 uur dienst te volgen via Omrop Fryslân
Collecte: Kerk in Actie najaarszending - Sterke vrouwen in de 
kerk op Papoea (Indonesië)

04 november DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID 
Geen dienst in de Terptsjerke
Collecte: kerk

08 november Geen dienst in de Terptsjerke
10.00 uur dienst te volgen via Omrop Fryslân
Collecte: Diaconie en Kerk
Deurcollecte: Jong Protestant - opvoeden doe je niet alleen

 KERKDIENSTEN IN DE TERPTSJERKE
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15 november 9:30 uur DOOPDIENST Jannemarije v.d. Gaast (onder voorbehoud)
dhr. M. Schippers, Zalk
Collecte: jeugdwerk eigen gemeente
Organist: Anton van der Meulen
Koster: Ale Strooisma
Liturgische kleur: groen

22 november  9:00 uur
   en
11.00 uur

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR
dhr. M. Schippers, Zalk
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Gerard van Norel
Koster: Feike Heerschop
Liturgische kleur: wit

29 november 9:30 uur 1e ADVENT
da. H. Post, Dronrijp
Collecte: Diaconie en Kerk
Deurcollecte: Kerk in Actie – Kinderen in de Knel (Oekraïne)
Organist: Sietze Kraak
Koster: Sytze Vellema
Liturgische kleur: paars

06 december 9:30 uur 2e ADVENT
da. G. Martens, Olderberkoop
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Hendrik Oosterhoff
Koster: Klaas van der Schaaf
Liturgische kleur: paars

13 december 9:30 uur 3e ADVENT
ds. A. Terlouw, Dronrijp
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Gerard van Norel
Koster: Geert de Jong
Liturgische kleur: roze

20 december 9:30 uur 4e ADVENT
ds. P.J. de Buck, Heerenveen
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Anton van der Meulen
Koster: Jan Schilstra
Liturgische kleur: paars
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01 NOVEMBER 

COLLECTE voor KERK IN ACTIE NA-
JAARSZENDING: Sterke vrouwen 
in de kerk op Papoea (Indonesië): 
Vrouwen in West-Papoea zijn actief 
betrokken bij de ontwikkeling van hun 
land en volk. Dat is hard nodig en zeker 
niet vanzelfsprekend in een maatschap-
pij waar vrouwen traditioneel voorbe-
stemd zijn tot een leven binnenshuis. 
Veel vrouwen zijn nauwelijks opgeleid. 
Het vormingscentrum P3W wil daar 
verandering in brengen. Vrouwen leren 
lezen en schrijven, volgen bijbelstudies 
en krijgen praktijklessen over gezonde 
voeding of een vakopleiding.  Daardoor 
staan vrouwen sterker in hun schoenen 
én ze nemen hun kennis en ervaring 
mee terug naar hun dorpen. Vaak rich-
ten ze daar een vrouwenvereniging op 
of ze starten lokale cursussen in hun 
kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen 
een actieve rol in hun lokale gemeen-
schap en bouwen mee aan kerk en 
samenleving. En zij geven dit op hun 
beurt weer door aan hun dochters. 
Met deze collecte steunt u het werk 
van P3W in West-Papoea. Van harte 
aanbevolen!
Meer informatie: https://www.kerkin-
actie.nl/projecten/versterken-van-ker-
kelijk-vrouwenwerk-in-papua

VOORUITBLIK

Hieronder een vooruitblik op de 
diensten. In het overzicht staan 
ook de collectes die gehouden 
zouden worden tijdens de dien-
sten die nu geen doorgang vin-
den. We hopen dat u toch een 

bijdrage wilt doen. 
Achterin de Op Weg vindt u de 

bankrekeningnummers van 
Diaconie en Kerk (college). 

Alvast hartelijke dank!

25 OKTOBER

Bijbelzondag

Collecte voor het NBG: Op Bijbel-
zondag is de 2e collecte traditioneel 
bestemd voor het Nederlands Bijbel 
Genootschap. 
Het Nederlands Bijbelgenootschap 
brengt de Bijbel dichtbij, al sinds 1814. 
Samen met leden en donateurs maken 
ze het mogelijk dat mensen in binnen- 
en buitenland de Bijbel ontdekken, er-
varen en doorgeven. Dat doen ze voor 
volgende generaties, in andere talen en 
in nieuwe vormen. Het NBG is er voor 
iedereen die de Bijbel relevant vindt en 
er zingeving voor zijn of haar leven aan 
wil ontlenen. 
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08 NOVEMBER

DEURCOLLECTE voor JONG PRO-
TESTANT - opvoeden doe je niet 
alleen: Veel ouders vinden geloofs-
opvoeding belangrijk, maar hoe doe 
je dat? En waar kun je terecht met je 
vragen? Daarom hebben ouders een 
gemeenschap om zich heen nodig die 
hen ondersteunt en hun een plek biedt 
om ervaringen uit te wisselen. De kerk 
is geroepen om die gemeenschap te 
zijn. Jong Protestant helpt kerken bij 
het zijn van die gemeenschap, met 
werkvormen en producten waarmee 
gemeenten dienstbaar kunnen zijn 
aan gezinnen. Zo kunnen gemeenten 
ouders helpen bij de grote opdracht 
iets van Gods daden door te geven aan 
volgende generaties. Collecteer mee, 
zodat Jong Protestant ouders, gezinnen 
en kerken kan blijven ondersteunen bij 
de geloofsopvoeding.
Dankzij uw bijdrage aan de collecte kan 
Jong Protestant ouders en gemeenten 
ondersteunen bij de geloofsopvoeding.

22 NOVEMBER

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK 
JAAR: Tijdens deze dienst worden de 
overledenen van het afgelopen jaar 
herdacht. Het is hierbij het goede ge-
bruik om familieleden van de overlede-
nen hiervoor uit te nodigen. We vinden 
het belangrijk dat zij hierbij kunnen 
zijn en hebben daarom besloten om 
deze dienst op twee tijdstippen te or-
ganiseren, zodat iedereen die dat wil 
hieraan kan deelnemen. De diensten 
zullen zijn om 09.00 uur en 11.00 uur. 
Op een later tijdstip wordt u verder 
geïnformeerd over deze diensten.

15 NOVEMBER

DOOPDIENST (onder voorbehoud), 
COLLECTE JEUGDWERK: Hopelijk 
kunnen we de kerkdiensten weer her-
vatten en als dat zo is hopen we te kun-
nen starten met een feestelijke dienst 
waarin Jannemarije v.d. Gaast gedoopt 
gaat worden. 
De collecte in deze dienst is bestemd 
voor het jeugdwerk in onze eigen 
gemeente.

29 NOVEMBER

DEURCOLLECTE voor KERK IN AC-
TIE – kinderen in de knel (Oekraï-
ne): In veel staatsinternaten in Oekra-
ine is de situatie van kinderen slecht: 
gebrekkig onderwijs, minimale zorg en 
onverschillig personeel. De directrice 
van het internaat in de stad Vynnyky 
wilde het anders en richtte de School 
van onze Dromen op. Deze school zet 
zich in om het onderwijs in internaten 
positief te veranderen.
Ze trainen personeelsleden hoe ze een 
goede, liefdevolle relatie kunnen op-
bouwen met de kinderen, hun ouders 
of verzorgers. De onderwijzers leren 
nieuwe onderwijsmethoden die het 
zelfvertrouwen en de creativiteit van 
de kinderen bevorderen. Breng licht in 
het leven van deze kinderen met deze 
adventscollecte.
Meer informatie: kerkinactie.nl/
kinderenoekraïne
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ZINGEN IN DE KERKDIENST

Mist u / mis jij ook het zingen in 
de kerk? Wanneer onze kerk weer 
open gaat en we nog niet met 
z’n allen mogen zingen, is er wel 
de mogelijkheid om te zingen als 
voorzanger. Deze kan ter afwisse-
ling van de gelezen en gespeelde 
liederen één of meer liederen tij-
dens de dienst voorzingen. 
We willen dit niet heel ingewikkeld 
maken; liederen uit de betreffende 
dienst worden in overleg uitge-
zocht en bekeken welke gezongen 
kunnen worden. Er wordt verder 
ook niet van te voren geoefend. 
Mocht u / jij dit wel willen doen, 
dan kunt u zich melden bij Wilma 
Hooghiemster of bij Fimke Wind.

AFSCHEID NEMEN BESTAAT 
NIET… 

Zondag 4 oktober afscheid en 
beëdigen van ambtsdragers.

Ook voor mij was het de laatste 
dienst. Na bijna 2 termijnen er op 
te hebben zitten, neem ik met pijn 
in m’n hart afscheid als ouderling 
van Wijk-Oost. Helaas heb ik niet 
bij alle gezinnen in mijn wijk een 
bezoekje kunnen afleggen, maar 
waar nodig geprobeerd een luis-
terend oor en tussenpersoon te 
kunnen zijn voor de mens en kerk. 
Ik heb heel veel geleerd in de tijd 
dat ik mocht aanschuiven in de 
pastorale raad en zal het gemeen-
schapsgevoel missen. Mijn deur 
zal altijd op een kier blijven staan 
en ik hoop in de toekomst weer 
meer betrokken te kunnen zijn bij 
de Terptsjerke. Nu heeft men mij 
thuis meer nodig, maar weet: uit 
het oog maar niet uit het hart. Ik 
neem nu even afstand van de kerk 
maar niet van God, ik weet dat hij 
altijd bij me zal zijn in voor- en 
tegenspoed.

Tot ziens,
Wendy Velstra

Huwelijksjubileum : 

6 september - 25 jaar: 
Dhr. en mevr. de Boer
Peansterdyk 18, Goëngahuizen

7 oktober - 50 jaar:
Dhr. en mevr. ten Dam
S. Visserstrjitte 36, Akkrum

16 oktober - 12½ jaar:
Dhr. en mevr. Faber - Pipers
Sitadel 23, Akkrum
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UIT DE 
KERKENRAAD

“Het Goede Leven”

Met dat jaarthema van de Protestantse 
Kerk zijn we het nieuwe kerkelijk sei-
zoen gestart op 20 september j.l. Een 
startdienst over het leven o.l.v. Mark 
Schippers en mw. Ageeth de Vries uit 
Ureterp.

In deze dienst werd een video getoond 
over het Zwitserleven gevoel van een 
bekende Nederlander. Daarin ging het 
over kleine belangrijke momenten 
in het leven, het gevoel van vrijheid, 
het leven in het nu, het onbevangen 
kunnen genieten van elke dag. In deze 
video ligt echter een verborgen bood-
schap en dat is dat je je daarvoor kunt 
verzekeren.

Maar in de praktijk ligt dit toch wat an-
ders. Het geluk, het goede leven is niet 
te verzekeren. We weten het allemaal, 
en misschien ervaren we het in de hui-
dige tijd nog veel meer.

In ons leven hebben we iets anders 
nodig, een andere verzekering. Om het 
‘Goede Leven’ te ervaren hebben we 
God nodig en elkaar. Mark schreef het 
al in de vorige Op Weg als antwoord 
op de vraag die gesteld werd aan Je-
zus over wat te doen om het eeuwige 
(goede) leven te krijgen: ‘Heb God lief 
boven alles en je naaste als jezelf’. Dan 
‘bloeien we in het licht van God’, het 2e 
deel van het thema. 

De aandacht voor de naaste, het sa-
men, was aanwezig bij het aansluitend 
koffiedrinken en de wandeling met

mooie opdrachten en waardevolle 
onderlinge gesprekken. Dank aan de 
organisatie.

Het samen werken aan het ‘Goede Le-
ven’ was ook zichtbaar in de prachtige 
volle bevestigings- en afscheidsdienst 
o.l.v. ds. Pieter Jan de Buck uit Hee-
renveen.  Dankbaar zijn we dat Henk 
Strooisma, Antje Kneefel - Van de Berg 
en Gosse Wielinga mee willen helpen, 
samen met ons allen, onze kerkge-
meenschap verder te laten bloeien. 

Wat daarvoor verder nodig zou kunnen 
zijn, is in de recente kerkenraadsverga-
dering ook weer ter tafel gekomen. Ik 
bedoel daarmee ‘het beroepingswerk’. 
Er ligt nu een concept profielschets van 
onze gemeente. Deze willen wij graag 
met u bespreken op de najaars-ge-
meenteavond (datum nog nader te 
bepalen).

Tot slot: De kerkenraad is blij te kunnen 
melden dat Gosse Wielinga op ons ver-
zoek om voorzitter van de kerkenraad 
te worden, positief heeft gereageerd. 
Gosse, alle goeds en wijsheid voor de 
komende jaren.

Dit was mijn laatste bijdrage in Op Weg 
als uw voorzitter. Ik wens u, wens jullie, 
namens de kerkenraad een inspirerend 
kerkseizoen. Laten we elkaar blijven 
ontmoeten, in de kerk, op straat of via 
het beeldscherm, whatsapp of telefoon. 
In deze tijd van beperkingen is het 
belangrijk dat we aandacht voor elkaar 
blijven houden, ouderen en jongeren! 
Dan kunnen we toch ook nu het Goede 
Leven blijven ervaren.

Met hartelijke groet namens de 
kerkenraad,

Bertus Sieperda
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VOORBEREIDING OP DE 
TOEKOMST

De werkgroep die bezig is met de voor-
bereiding op de toekomst van onze 
kerkgemeenschap en het beroepen van 
een nieuwe predikant, is net zoals wij 
allen gehinderd door de corona peri-
kelen. Normaal gesproken zouden we 
een gemeenteavond hebben in één van 
de herfstmaanden. Deze avond zal niet 
plaats vinden, er is discussie geweest 
hoe we het wel zouden kunnen doen, 
met kleine groepen en meerdere ke-
ren, digitaal of anderszins. De kracht 
van de gemeenteavond is dat we elkaar 
treffen, een connectie maken en zaken 
met elkaar kunnen delen. En dit doen 
we het liefst met elkaar.

Een aantal (corona)maanden gele-
den hebben we aangekondigd u als 
gemeenteleden te informeren over 
de visie van de kerkenraad op de toe-
komst van onze PG-Akkrum. Omdat 
de gemeenteavonden geen doorgang 
konden vinden is het tot nu toe daarbij 
gebleven.

Om een beslissing te maken, hoe we 
verder gaan als kerkgemeenschap in-
zake een predikant, en wat de taken 
zijn, is het belangrijk om een profiel 
te maken van onze gemeente: waar 
staan we nu en wat verwachten we 
van de toekomst?
Over deze onderwerpen, gericht op 
onze visie en identiteit, hebben we met 
elkaar nagedacht en gesproken.

Vanuit deze profielschets zal een 
beleidsplan gemaakt worden en wor-
den beoordeeld. Vandaaruit  gaan 
we verder. Tot nu toe is het volgende 
besproken:

1. We houden het goede vast en gaan 
op de huidige manier verder met ver-

zorgde kerkdiensten en liturgie waarbij 
we samen tot viering en bezinning kun-
nen komen. We weten dat de stabiele 
kern van gemeenteleden de gemeen-
schap blijft dragen door continuïteit, 
maar dat deze groep kleiner zal worden 
in de toekomst.
We willen aandacht blijven besteden 
aan omzien naar elkaar in pastoraat en 
andere activiteiten.

2. Omdat we een open gemeente willen 
zijn, willen we naast de huidige manier 
ook andere mogelijkheden van kerk-
zijn gaan onderzoeken en uitproberen. 
We krijgen signalen dat er gemeentele-
den zijn die hieraan behoefte hebben.
We denken hierbij aan alternatieve 
vieringen op andere momenten, ge-
spreksgroepen en andere activiteiten.

Door dit niet tijdens een kerkdienst te 
doen, scheppen we ruimte voor nieuwe 
manieren van gemeenschap zijn. In 
het gesprek met elkaar als kerkenraad 
hebben we ontdekt dat er verlangen is 
naar meer onderlinge verbondenheid 
en gesprekken. We verwachten dat er 
op die manier meer ontmoetingen kun-
nen ontstaan.
Voorbeelden van deze ontmoetingen 
zouden kunnen zijn: lunchdienst /
bijeenkomst, kliederkerk / avondge-
bed / gespreksgroep rond thema als 
zingeving.
Ook bestaat de wens om ons als kerk 
meer op het dorp te richten en sa-
menwerking te zoeken met andere 
dorpsorganisaties.

Laten we danken voor de geweldige in-
zet die de werkgroep al voor ons heeft 
gedaan, en bidden voor de wijsheid die 
hun gegeven is, zodat PG-Akkrum nog 
meer gaat bloeien in de toekomst. 

Gosse Wielinga
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En nog steeds is alles anders… dan we 
gewend waren… door corona.
Ook weten we nog steeds niet wanneer 
we terug kunnen naar de tijd van vóór 
corona... je kunt het je al bijna niet 
meer voorstellen hoe dat toen was: 
een spontane handdruk, schouderklop 
of knuffel... dat staat inmiddels al zo 
ver van ons af.

We denken aan de zieken in onze ge-
meente, de mensen die moeten wach-
ten op een operatie en hopen dat die 
zo snel mogelijk kan gaan plaatsvin-
den, omdat die hopelijk verlichting of 
genezing gaat brengen; de mensen die 
wachten en hopen op herstel. Laten we 
met elkaar blijven meeleven en aan-
dacht hebben voor ieders situatie. Ook 
zijn er mensen die zorgen en verdriet 
hebben waarvan we niet weten. Ook in 
deze tijd kunnen we aandacht geven in 
ons gebed, met een telefoontje, stoep-
gesprekje of anders.

Onze gedachten zijn ook bij de familie 
Soepboer, hun familie en vrienden nu 
het leven weer verder gaat zonder hun 
geliefde Ulbe, die zo gemist wordt.
En wij denken aan de familie van me-
vrouw Willems-de Boer die hun mem 
en beppe moeten missen.

Er waren ook gebeurtenissen waarvan 
we blij werden: de doop van Hette 
van der Werff op 6 september en de 
geboorte van Jantsje Marije van der 
Gaast. Gelukwensen voor de ouders en 
broers!

Op 4 oktober namen we afscheid van 
3 wijkouderlingen: Jan Jetze van der 
Meulen, Wendy Velstra en Leo Boer-
mans; we zijn blij dat ze zich zo voor 
het werk van de kerk én voor de men-
sen hebben willen inzetten… bedankt 
daarvoor!
Helaas is het (nog) niet gelukt voor 
hen vervanging te vinden en willen we 
samen met de (ongeveer 25!) wijkbe-
zoekers nu proberen extra de “ogen en 
oren” te zijn binnen onze gemeente. 
Zo mogelijk en gewenst zullen ze wat 
vaker contact hebben met gemeente-
leden en signalen doorgeven aan de 
Pastorale Raad. Op deze manier willen 
we contact blijven onderhouden en 
aandacht hebben voor elkaar.

Ook willen wij u allen oproepen om con-
tact te zoeken of te melden wanneer u 
contact wilt hebben met een bezoeker, 
wijkouderling of pastoraal werker als 
u daaraan behoefte hebt of als u weet 
dat iemand anders die behoefte heeft.

Graag melden bij 
Mark Schippers: 
markschippers@outlook.com  
tel. 06 20450796
of bij
Thea Sevinga: 
mentsevinga@kpnmail.nl 
tel. 06 46458391 / 0566 652008

Met een hartelijke groet,
namens de Pastorale Raad

Thea Sevinga
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VAN DE DIACONIE

Beste lezers van het kerkblad. Een 
column vanuit de diaconie. De diaco-
nie, zoals eerder aangegeven is een 
prachtige tak van de kerk. We mogen 
mensen van veraf en dichtbij helpen. 
Dat doen we graag. Helaas breekt het 
ons in deze corona tijd wel eens bij 
de handen af. De krenten in de pap, 
gaan niet door. Denk aan de prachti-
ge boottocht, dit jaar ook nog samen 
met Aldeboarn, de soosmiddag en 
ontmoetingsmiddag moeten we uitstel-
len. Toch blijven we vertrouwen in een 
goede toekomst, waarbij ook vanuit 
deze situatie iets moois voortkomt.         
Onlangs kregen we een telefoontje 
van iemand die een mooie fiets had 
gewonnen, of de diaconie daar ook een 
goede bestemming voor wist. Deze 
fiets gaat heel goed terecht komen. 
Ondertussen spreken we al over kerst 
en een kerstattentie, we gaan door 
met het maken van de plannen. Soms 
benaderen we iemand voor de diaconie 
die dan verheugd reageert op dit ver-
zoek, blij dat jullie ook aan mij denken, 
maar helaas het lukt nu nog niet. We 
houden u zoveel mogelijk op de hoogte 
en hopen dat een ieder straks spon-
taan mee doet aan het weg brengen 
van de kerstattenties. We wensen u 
allen al vast een goede herfst toe en 
tot spoedig weerziens. Vergeet niet 
om ’s avonds een kaars te branden en 
een mooi boek te lezen. Dit kan veel 
vreugde, gezelligheid en voldoening 
geven, ook als u alleen bent. We ho-
pen dat onderstaand gedicht u mag 
bemoedigen en tot troost mag zijn.

Hartelijke groet, 
diaconie PKN te Akkrum:  

Fimke, Annemieke, Baukje en Immy.

De moerbeitoppen ruisten;’
God ging voorbij;
Neen, niet voorbij, hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;

Sprak tot mij in de stille,
De stille nacht;
Gedachten, die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef hij zacht.

Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;
‘k Voelde in zijn’ vaderarmen
Mij koestren en beschermen,
En sluimerde in.

De morgen, die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij

Nicolaas Beets
(pag.568 Nieuwe liedboek)
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Ulbe Pieter Soepboer

Op vrijdag 11 september is plotseling overleden Ulbe Soepboer. Echt-
genoot van Ellen, vader van Yente en Jurre. Het overlijden van Ulbe is 
aangekomen als een grote schok in het hele dorp. Ulbe was een man die 
niet graag op de voorgrond stond, maar overal zijn steentje aan bij droeg. 
Actief als vrijwilliger in het bestuur van de voetbalvereniging en ook bij de 
Sinterklaas intocht in Akkrum. 
Ulbe was geen trouwe kerkganger. Maar hij geloofde wel! Wars van alle 
religieuze regels maar wel overtuigd dat er meer was in het leven dan wat 
we nu om ons heen zien. In de gesprekken die ik mocht voeren met de 
familie kwam ook terug dat Ulbe altijd geïnteresseerd was in wat er in de 
kerk gebeurde. Op zondag ochtend, wanneer er koffie werd gedronken bij 
Pake, dan werd er altijd even geïnformeerd wat de dominee deze ochtend 
had verteld.
Het overlijden van Ulbe maakte ook veel los in de gemeenschap. Dat was 
goed te zien toen de begrafenisstoet vertrok vanaf zijn woning aan de 
W.J. Koopmanstrjitte naar het crematorium in Heerenveen. Langs de kant 
van de weg stonden vele mensen om Ulbe de laatste eer te bewijzen. 
Tijdens de uitvaartdienst hebben we stil gestaan bij het verhaal van Jezus 
en Petrus in de storm. Over hoe ons leven, onverwacht in een storm 
kan ontaarden. Over de rust en het vertrouwen dat we bij Jezus mogen 
vinden. 
We wensen Ellen en de kinderen veel sterkte en Gods nabijheid toe in 
deze moeilijke periode.

Mark Schippers
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Op zondagmorgen 22 november a.s. zullen onderstaande gemeente 
leden die in dit kerkelijk jaar overleden zijn, herdacht worden :

Overleden op 7 december 2019:
Dhr. Homme Zwaagstra op de leeftijd van 85 jaar

Overleden op 28 januari 2020:
Mw. Willempje Jantje Oenema - van de Velde op de leeftijd van 93 jaar

Overleden op 19 maart 2020: 
Mw. Folkertje van der Woud - Tamminga op de leeftijd van 87 jaar

Overleden op 30 april 2020:
Mw. Willemke (Willy) Feenstra op de leeftijd van 73 jaar

Overleden op 28 mei 2020:
Mw. Jitske de Lang - de With op de leeftijd van 84 jaar

Overleden op 31 mei 2020: 
Mw. Fokje Toering - Postmus op de leeftijd van 87 jaar

Overleden op 3 juni 2020:
Dhr. Hendrik Witteveen op de leeftijd van 66 jaar

Overleden op 11 september 2020: 
Dhr. Ulbe Pieter Soepboer op de leeftijd van 49 jaar

Overleden op 17 september 2020:
Mw. Cornelia Willems - de Boer op de leeftijd van 94 jaar

Overleden op 29 september 2020:
Mw. Hendrika Schuller - Nout op de leeftijd van 77 jaar

“Er is een land van louter licht, waar heil’gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht, in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lentetijd, in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt, ons van dat zalig land.”

Wij gedenken niet alleen deze broeders en zusters, maar ook de geliefden 
die ons ontvallen zijn en op deze plaats niet bij hun naam genoemd worden.
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Foto’s Startzondag

Fotoverslag Startzondag
20 september 2020
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PASTORIE

Vanaf medio oktober komt de pastorie 
weer leeg te staan. De huidige bewo-
ners (Murk-Jaep en Eva met hun kin-
deren) hebben een woning gekocht in 
Nes.
Omdat de pastorie voorlopig niet be-
woond zal worden door een predikant, 
is het mogelijk om deze wederom tijde-
lijk te verhuren. 
Eventuele belangstellenden kunnen dit 
tot 15 november kenbaar maken bij het 
College via info@pgakkrum.nl of door 
een briefje in de brievenbus van de 
Lantearne te doen. 
We zullen een selectie maken op basis 
van nader te bepalen criteria.

College van kerkrentmeesters

KERSTBOOM GEZOCHT

Over ca. 2 maanden is het alweer kerst 
en ook al hebben we momenteel heel 
andere zaken aan ons hoofd en zal het 
een heel andere kerst worden dan we 
gewend zijn, willen we toch proberen 
weer een kerstboom in de kerk te zet-
ten (en eventueel in de Lantearne). 

Hierbij de vraag of iemand een Spar 
of Lariks heeft die gerooid moet/mag 
worden. De gewenste lengte is tussen 
de 4 en 6 meter.
Heeft u een mooie boom gespot op 
particulier terrein? Laat het weten, 
dan kunnen wij contact zoeken met de 
eigenaar.  
Het melden van een kerstboom kan 
naar K.D. van der Heide, telefoonnum-
mer 06-22947228.

College van kerkrentmeesters

ACTIE SCHOON BELONEN: 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
 
Als vervanging van de oud-papier inza-
meling heeft de gemeente Heerenveen 
een nieuwe actie op touw gezet voor 
een schone leefomgeving. 
Het doel is om de openbare ruimte 
schoon te houden van zwerfafval door 
adoptie van een gebied in de gemeente 
Heerenveen.

Wij, PG Akkrum, hebben ons hiervoor 
aangemeld en in Akkrum het gebied 
rondom de kerk ter adoptie gekregen. 
Wij krijgen hiervoor een financiële bij-
drage van € 750,- per jaar!
De invulling van het schoonhouden van 
het gebied kan naar eigen inzicht wor-
den ingedeeld. Dit kan door elke week 
één of twee uurtjes een rondje te doen 
in het gebied, maar kan ook met 1x per 
maand een opruimactie.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die 
ons hierbij willen ondersteunen. Heeft 
u hiervoor interesse, dan kunt u zich 
aanmelden bij Antje Kneefel via e-mail 
a.kneefel@upcmail.nl 
Naast een gezonde wandeling draagt u 
ook bij aan een schoon milieu!  Win-win.

Indien u al een voorkeur heeft voor 
de invulling, dan kunt u dat ook alvast 
aangeven.

De jeugd van de JKC heeft al 
een begin gemaakt.



18 Contactblad voor de

Underweis

JEUGDWERK PG AKKRUM

Hallo allemaal,

Na startzondag zijn we weer volop met 
het jeugdwerk begonnen.
De kindernevendienst is nu bijna de 
gehele dienst in de Lantearne, ze ko-
men voor de zegen naar de kerk. Het 
is echter nog wel een kleine groep door 
corona.
Ook de JKC is van start gegaan, zij 
zijn de gehele dienst in de Lantearne. 
In verband met de maatregelen tegen 
corona mogen maar 30 personen in de 
kerk en door de jeugd gelijk naar de 
Lantearne te laten gaan, voorkomen 
we een probleem met de aantallen.
Ook de clubs zijn begonnen, zij hebben 
hier zelf een stukje over geschreven.
En er is nieuws over en uit Roemenië.

Mirjam en Henk, jeugdouderlingen

REGENBOOGCLUB

Na een heel abrupt einde in maart zijn 
we op 21 september met een nieuw 
clubseizoen begonnen. Dat iedereen er 
weer zin in heeft is wel duidelijk: met 
in totaal meer dan 60 kinderen worden 
de avonden allemaal druk bezocht! 
Op maandag en op donderdag zijn de 
2 meidengroepen, en op dinsdag en 
woensdag beide groepen jongens.
Corona maakt het wel allemaal wat 
spannend. Want hoe houd je je tijdens 
de clubavonden aan alle maatregelen? 
We doen ons best: we zetten ramen 
open om te ventileren, we ontsmetten 
onze handen direct bij binnenkomst, de 
clubleiders dragen een mondkapje en 
we proberen zoveel mogelijk afstand te 
houden. Maar dat laatste is tijdens het 
knutselen soms wel erg lastig…..vooral 
als de kinderen wat hulp nodig hebben.
Eind oktober houden we met zijn allen 
een spannende Halloween speurtocht. 
Buiten de deur. En in december vieren 
we Kerstklaas. Maar deze keer vieren 
we dit alleen met de eigen groep, zodat 
we niet met 60 kinderen en 16 leiders 
binnen in een zaaltje hoeven te zitten. 
In maart organiseren we een dropping, 
en als alles goed gaat, gaan we eind 
april weer op kamp naar Appelscha!
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DROKTEMAKKERS

Beste lezers, hier volgt weer een ver-
slagje van de droktemakkers-club. De 
droktemakkers komen elke vrijdag-
avond om 20.00 uur bijeen op de zolder 
van de Lantearne. Het nieuwe clubsei-
zoen is weer van start gegaan en we 
hebben inmiddels weer 3 clubavonden 
gehad. De club is wederom groter ge-
worden, er zijn zo’n 11 nieuwe jongens 
en meiden vanuit groep 8 bij gekomen. 
De droktemakkers hebben we in twee 
groepen verdeeld met een +12 groep 
en een +14 groep. Tijdens de eerste 
avond waren er in totaal 35 kinderen. 
Bij de start van dit seizoen hebben we 
met z’n allen een kennismakingspel 
gedaan, waarbij beroemde/bekende 
koppels elkaar moesten vinden, bijv. 
Bassie en Adriaan, Donald en Katrien, 
Nick en Simon, enz. Het doel was om 
elkaar beter te leren kennen. Na een 
pauze met frisdrank en chips zijn we 
verder gegaan met de bingo. Daarbij 
waren heuse prijsjes te winnen! Na de 
gezamenlijke bingo ging elke groep 
naar zijn eigen ruimte om verder te chil-
len. Al met al weer een gezellig begin. 
Helaas kwam in de opvolgende week 
het bericht dat de corona maatregelen 
moesten worden aangescherpt. Een 
van de regels is het feit dat je niet met 
meer dan 30 personen in een ruimte/
gebouw mag zijn. Daardoor hebben we 
besloten om de groep, die immers al 
in tweeën was opgedeeld, om de week 
te ontvangen te beginnen met de +12 
groep. Deze 2de clubavond hebben 
we twee spellen gedaan ”de burgers 
van wakkerdam” en een foto-spel. Bij 
dit foto-spel moesten de kinderen in 
groepjes een lijstje afwerken waarop 
allerlei voorwerpen op stonden om te 
fotograferen. 

Enfin, ook deze 2de clubavond was 
zeer geslaagd waarbij rond de 20 kids 
aanwezig waren.
De 3de clubavond, 9 oktober, was het 
de beurt voor de +14 groep. Ook deze 
groep was met bijna 20 kinderen aan-
wezig. Ze hebben het spel ‘30 seconden’ 
gedaan, een vraag en antwoordspel 
binnen een halve minuut dus snelheid 
geboden. En daarnaast hebben ze ook 
het fotospel gedaan net als de +12 
groep. Al met al ook weer een gezellige 
avond. Wat ook leuk is om te noemen 
is dat de +16 (meiden) groep ook weer 
een paar avonden hebben gepland. De 
dames (een twaalftal) zijn voornemens 
om 1x in de maand samen te komen. We 
hopen dat we de clubavonden kunnen 
blijven houden en dat de corona regels 
niet strenger worden. Maar goed, niets 
is zeker, we bekijken het per week.

ROEMENIË
Ook het project Roemenië-Manahaïm is 
door de corona niet doorgegaan. Nou 
ja niet doorgegaan, het jongenshuis is 
geplaatst, maar er moet nog wel veel 
gebeuren. Afgelopen week is de staf bij 
elkaar geweest om af te spreken wat 
we gaan doen. Het komt er op neer dat 
we gaan proberen in de meivakantie 
van 2021 naar Roemenië te gaan, in 
januari gaan we kijken wat mogelijk is. 
Wel is duidelijk dat er nog geld naar toe 
moet, afgelopen jaar hebben we enkele 
acties niet kunnen uitvoeren, waardoor 
niet genoeg geld is binnengehaald voor 
het project. Dus of we nu wel of niet 
gaan, er komen nog acties.
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BLOEMEN UIT DE DIENST

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

13 sept.  fam. Visser    Boarnsterdyk 2, Akkrum
20 sept.  fam. Riemersma   De Opstekker  20, Nes
27 sept.  Jorrit Kroes    Dr. Idzerdastr. 14, Akkrum
 4 okt.  mevr. Y. Lamsma - Akkerman  Boarnsterdyk 4, Akkrum
11 okt.  mevr. N. Appelo - van Helden  W.J. Koopmanstr. 72, Akkrum

RAAD VAN KERKEN AKKRUM/
NES.

Al sinds maart mogen we geen dien-
sten meer organiseren in Leppehiem 
vanwege corona.

Nu hebben we toestemming gekregen 
om een dienst te organiseren, maar 
dan mag er niet gezongen worden, het 
orgel/piano mag niet bespeeld worden 
en de tafels moeten blijven staan zoals 
ze staan. Er mogen niet meer dan drie 
mensen om 1 tafel zitten en we moeten 
1½ meter afstand van elkaar houden.

Aangezien we met een kwetsbare groep 
te maken hebben, die we ophalen en zo 
nu en dan een arm geven, valt dat niet 
mee. Ook voor de bewoners die in een 
rolstoel worden opgehaald.

Om al deze redenen bij elkaar heb-
ben we besloten dat we dit jaar geen 
diensten meer zullen organiseren in 
Leppehiem. We weten dat de bewoners 
de diensten missen. Wij missen ze zelf 
ook, maar het kan nu niet anders. In 
januari proberen we het opnieuw.

Ook de Kerstnachtdienst wordt een 
probleem.

We zouden graag weer een kerstnacht-
dienst organiseren, maar hoe en waar 
weten we nog niet. Zoals de situatie 
nu is, mogen er maar 30 mensen bij 
elkaar komen, terwijl we gewend zijn 
dat er 140 mensen komen. Misschien 
mogen er in december meer mensen 
bij elkaar komen, maar daar geloven 
we zelf eigenlijk niet in. We moeten 
afwachten en het is een heel onzekere 
toekomst. 

Namens alle medewerkers van de Raad 
van Kerken Akkrum/Nes wens ik ieder-
een heel veel gezondheid en kracht toe 
in deze vreemde en moeilijke tijd.

Akke Heerschop
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ZWO - UPDATE

PKN Classisring Heerenveen vergadering 13 oktober 2020

Op 13 oktober jl. zou de vergadering van de PKN Classisring Heeren-
veen voor wat betreft de ZWO’s worden gehouden in de Lantearne in het 
kader van ons voorzitterschap. Helaas kon deze vergadering niet op de 
traditionele wijze doorgaan. Maar ook wij gaan met onze tijd mee, een
 

online ZWO-ontmoeting ring Heerenveen!

Niet alleen in Nederland zijn de zorgen groot, maar ook in Rwanda. Als we 
ons samen inzetten kunnen we steun bieden. Als teaser voor het programma:

• Een filmpje over het leven van Rwandese jongeren in corona-tijd 
• Als het lukt: live in gesprek met jongeren in Rwanda
• Een nieuwe roman 
• Mini-magazine over de projecten die we steunen
• Leren van en met elkaar - hoe kunnen we met elkaar in actie komen?

Hoe dit is afgelopen zullen we in de volgende Underweis aan u meedelen, we ho-
pen in ieder geval dat de live-verbinding met Rwanda gaat slagen. Spannend!!!

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, niet alleen in tijden van corona maar eigenlijk altijd !!!! Amen.

groeten en tot ziens: Baukje, Grietje Willy, Hielke, Kees & Tsjebbe 
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GEBED VOOR ARMOEDE IN DE WERELD

Eeuwige God, 2020 is een jaar vol spanning en verandering.
Een druppel in de geschiedenis, maar met zoveel impact op ons allen.
Velen van ons leven in angst en onzekerheid. Eenzaamheid, gebrek aan ma-
teriële zaken, zekerheid en aanraking.
Wat zal de toekomst brengen, kunt U ons daar ook nu bij geleiden?
We zoeken onze hulp bij U en roepen U aan: Help ons, Heer.

In Uw boek lezen we de oproep, simpel maar radicaal.
Bijvoorbeeld in Jesaja 58: ‘Deel je brood met mensen die honger hebben. Geef 
arme mensen een plek in je huis. Geef kleren aan mensen die naakt zijn. Zorg 
goed voor de mensen om je heen!’
In dat licht willen we leven en zijn. Vandaag en altijd. Helpt U ons, Heer, om 
daar vorm aan te geven - echt te zoeken en echt te kiezen voor gelijkwaardig-
heid in onze wereld? We roepen U aan: Help ons, Heer.

In de stilte van dit gebed denken we aan ieder die geen baan heeft
Aan allen die met weinig rond moeten komen Voor wie zelfs de simpelste 
dingen luxe zijn - beleg op het brood, kleding en vervoer.
Voor hen is de confrontatie met ongelijkwaardigheid een dagelijkse realiteit.
Laat ons in woord èn daad uiting geven aan onze solidariteit.
Daarom roepen we U aan: Help ons, Heer.

Als jij het bent, hier, vandaag, die met ons bidt voor mensen in armoede,
maar eigenlijk weet dat je zelf steun nodig hebt: God is met je, en samen zijn 
we er juist voor jou.
Samen bidden we dat je je gedragen weet en omringd weet door Gods steun.
Dat Hij je helpt om vol te houden en je steunt als je hulp wilt vragen.
Als gemeenschap hopen we je te helpen op welke manier dan ook. Wees 
welkom. Daarom bidden we vandaag samen: Help ons, Heer.

Armoede is overal ter wereld.
Daarom denken we vandaag aan alle plekken waar armoede heerst.
Waar honger, ongelijkheid en gebrek is, en waar de toekomst onder druk 
staat. Zo denken we bijvoorbeeld aan de mensen op Lesbos, die nog steeds 
niet weg kunnen. En aan mensen op zoveel andere plekken ter wereld - van 
India, Rwanda, Sudan tot aan Moldavië - waar coronamaatregelen tot honger 
leiden, en nog grotere armoede. Aan al die plekken ter wereld waar jarenlang 
geen voedselhulp werd gegeven, maar nu noodzakelijk is.
Laat ons een steen bijdragen, luisteren naar Jesaja en er zijn voor hen.
Samen staan we op tegen armoede en roepen wij u aan: Help ons, Heer.

Amen.



23Protestantse Gemeente te Akkrum

Op Weg

GROENE KERK EN EEN TWEEDE LEVEN

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten
U kunt postzegels, ansicht- en geboortekaarten sparen voor het zendingswerk 
van Kerk in Actie. Vrijwilligers (zoals wij van de ZWO) sorteren de postzegels 
en ansichtkaarten met veel zorg, kennis en aandacht. Vervolgens worden de 
postzegels verhandeld via verkoopadressen in Nederland en nationale- en 
internationale beurzen. De ansicht- en geboortekaarten worden verkocht aan 
verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Markt-
plaats. Anton Pieck-kaarten, zelfgemaakte kaarten en kaarten van de Stichting 
Kinderpostzegels en Voor het kind zijn altijd welkom.

Let er wel op dat je de postzegels ruim uitknipt uit de envelop 
en knip aub geen postzegels van de ansichtkaarten!!!

Wat is een ansichtkaart:
- NB. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding 
en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. Dit zijn verhandelbare 
kaarten, ongeacht de afbeelding.
- (Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop verzonden 
worden, zijn oud papier. Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten 
van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels.

Oude mobieltjes, cartridges en toners
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. 
Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Via het inzamel-
programma van het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor veel ingeleverde 
telefoons, cartridges en toners een vergoeding. 

Vraag er ook eens naar bij u/je op het werk, school of (sport)vereniging. 

U kunt het 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 te regelen.

- Geen opladers, hoesjes, huistelefoons aub, deze zijn niet van toepassing. 
We stimuleren hergebruik (bijvoorbeeld de kringloopwinkel en anders naar 
Omrin).

Gebruikte brillen kun je inleveren bij bepaalde opticiens voor hergebruik in 
Afrika. Vraag hiernaar.

U kunt buitenlands geld en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen 
voor Kerk in Actie. We verkopen die aan banken, handelaars en verzamelaars.
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Wat levert zoiets nou op?
In 2019 was de opbrengst € 23.482. Met de opbrengt kan Kerk in Actie weer 
veel mensen ondersteunen. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen!

Wilt u meehelpen?
Extra handen zijn altijd welkom! We zijn op zoek naar mensen die het leuk 
vinden om ansichtkaarten en postzegels uit te zoeken. Die naar extra inza-
melpunten en naar vrijwilligers gaan en af en toe een rit naar Utrecht willen 
maken met het ingezamelde materiaal. Iets voor u? Neem dan contact op met 
Kerk in Actie via info@kerkinactie.nl of 030 - 880 1880. 

Op de hoogte via Facebook
Benieuwd wat er mogelijk is en waar in Nederland mensen actief zijn? Ga dan 
naar Facebook: www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie en 
laat een like achter.
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DOE MEE MET DE HUIS-AAN-HUIS COLLECTE VAN KERK IN ACTIE

Een primeur! Voor het eerst organiseert Kerk in Actie een landelijke 
huis-aan-huiscollecte. Samen zetten we ons dit jaar in voor vluchtelingen-
kinderen in Griekenland. We geloven dat mensen van harte bereid zijn om 
hiervoor te geven. Doet u mee om de collecte tot een succes te maken?

Samen voor vluchtelingenkinderen In de week van 29 november t/m 5 
december 2020 wordt er in meer dan 600 plaatsen in Nederland aan de deur 
gecollecteerd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Duizenden bange kinderen wachten in Griekse vluchtelingenkampen op de 
winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het 
Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek 
waar ze eindigen? De situatie van deze kinderen is urgenter dan ooit. Samen 
staan we op, omdat we geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter 
leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een 
betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een 
beter leven voor kinderen.

Waarom een huis-aan-huiscollecte? Kerk in Actie organiseert een landelij-
ke huis-aan-huiscollecte, omdat we willen opstaan voor kwetsbare vluchtelin-
genkinderen in Griekenland. Hun situatie is nu urgenter dan ooit. Niet alleen op 
Lesbos, maar ook op andere plaatsen waar vluchtelingen in Griekenland vaak 
lange tijd moeten wachten voor ze weten hoe hun toekomst er verder uitziet. 
Onzekerheid, uitzichtloosheid, slechte leefomstandigheden, geweldssituaties 
en geen onderwijs: het overkomt vele duizenden vluchtelingenkinderen. We 
geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. Daarom gaan we 
in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland huis aan huis collecteren.  

KERK IN ACTIE ZOEKT COLLECTANTEN

Collectant worden, wat houdt het in? Als collectant gaat u in de collecte-
week in uw eigen woonplaats (of wijk) langs de deuren om te collecteren voor 
Kerk in Actie. In hoeveel straten u collecteert, overlegt u met  uw collectecoör-
dinator. U bepaalt zelf hoeveel tijd u erin steekt. We zijn dankbaar voor ieders 
persoonlijke inzet! Natuurlijk corona-proof!!!

Doet u mee? Om de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie tot een succes 
te maken, zijn er veel mensen nodig. Doet u mee? Hieronder kunt u zich 
aanmelden als collectant. Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 

Meer informatie? Als u meer informatie wilt over de collecte en wat het 
betekent om collectant te zijn, stuur een mail naar collecte@kerkinactie.nl 
Wij nemen dan contact met u op.
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HERFST
In de natuurlijke kringloop is de herfst het jaargetijde dat wel het minst 
aanspreekt. Het voorjaar en de zomer zijn weer voorbij. De dagen worden 
wat licht betreft weer steeds korter. Het is ‘s avonds half 8 alweer bijna 
donker. Als straks eind oktober de wintertijd weer ingaat dan zit je met het 
avondeten alweer met de lamp aan te eten. De kachel gaat weer de eerste 
branduren maken, omdat het weer kil wordt in de kamer. Voor veel mensen 
is dit soms een moeilijke tijd. Ze worden depressief en moeten soms pillen 
slikken om het hoofd wat boven water te houden. Volgens deskundigen 
heeft dit vooral te maken met de lichtintensiteit. Er worden lichttherapieën 
toegepast om de geestelijke toestand wat te verbeteren. Gelukkig gaat het 
na een poosje gewenning in de herfst vaak weer wat beter. In het voorjaar 
zie je vaak dezelfde cyclus als het weer langer licht wordt.
Is het dan alleen maar kommer en kwel in de herfst. Nou dat lijkt mij niet, 
er zijn genoeg bijzondere dingen te beleven, maar je moet het wel zien en 
soms moeite doen om het te ervaren. Thuis op de bank bij de kachel gaat 
veel in de natuur aan je voorbij. Trek er op uit en je zult van veel dingen 
kunnen genieten. Denk alleen al aan die prachtige kleuren van de bladeren 
in de bomen. Het zoeken van kastanjes voor je herfsttafel.

Wat is er nou bijzonder aan de 
herfst. De natuur maakt zich op 
voor de winter. Nou ja winter? De 
laatste jaren worden de winters 
steeds warmer.  Rondom de mo-
lens op het eiland de Burd is het in 
de herfst een drukte van belang. 
Grote groepen vogels verzamelen 
zich, waaronder kievieten en grut-
to’s die zich klaarmaken voor een 
lange tocht naar het warme zuiden. 
Wat is het toch een wonder 
dat zulke kleine vogels zo’n 
afstand overbruggen en op de 
juiste tijd weer terug zijn in het 
voorjaar. Ook de wilde ganzen 
arriveren weer in groten getale 
vanuit het noorden om hier te 
overwinteren. Je ziet dat er hier 
steeds meer blijven het hele jaar. 
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De hekkelmachines zijn weer druk bezig om de sloten schoon te maken. Je 
kunt je bijna niet meer voorstellen dat dit vroeger allemaal met de hand 
moest gebeuren. Zo nu en dan doe ik met de hand een stukje rondom de 
molens. Dan lig ik avonds wel stil en de volgende dag stijf als een plank. 
Ik kan met plezier terugdenken aan de herfstactiviteiten uit mijn jeugd. De 
koeien kwamen weer op stal. Voor het eerst weer melken in een lekkere 
warme stal, terwijl de regen tegen de ramen sloeg. Heerlijk knus was dat. 
Er kwam een wintervoorraad aardappels in de kelder. Op de planken tegen 
de muur stonden weckflessen met boontjes en snijbonen op voorraad. Die 
snijbonen mochten we dan door het molentje halen om te snijden. In de 
schuur kwam een voorraad eierkolen te liggen voor de kachel. We leefden 
in die tijd dichtbij de natuur en dat bepaalde dat we streekproducten aten. 
Iets wat op dat moment in de natuur voorradig was of wat we konden con-
serveren. Er waren nog geen supermarkten die verse boontjes of groente 
uit Marokko of Egypte leverden in de winter. Allemaal actie in de herfst, om 
klaar te zijn voor de winter, wat een eensgezinde samenwerking gaf dat en 
gezelligheid alom.

Ook in het leven van de mens breekt de herfst aan. Ook de menselijke boom 
verliest op een gegeven moment bladeren. Vergeetachtig, stijve spieren en 
kwalen liggen op de loer. Ook hier alleen kommer en kwel? Wat mij betreft 
niet. Er is nog zoveel om van te genieten in deze levensfase. Wat te denken 
van het pensioen dat elke maand keurig arriveert. Vroeger stierven ze ach-
ter de mestkruiwagen, omdat er anders niks binnenkwam. De vrijheid die je 
hebt om zelf te bepalen wat je wel of niet meer wilt uitvoeren. Genieten van 
je kinderen en kleinkinderen. Allemaal kleurige bladeren aan de menselijke 
boom in de herfst. Je kunt je belevenissen opschrijven, zodat kleinkinderen 
later een goed beeld van hun Pake en Beppe krijgen als die er niet meer 
zijn. Ook is er zoveel vrijwilligerswerk te doen. Dat kan zoveel voldoening 
en plezier geven. Want ook na onze herfst komt de ijzige winter van de 
dood. Het enige wat voor iedereen opgaat. In de natuur komt altijd weer 
het voorjaar terug. En voor de mens? Ik geloof stellig ook voor ons weer 
een nieuw begin. Hoe en wat, dat ligt verborgen bij God en wordt eenmaal 
geopenbaard op Zijn tijd. Deze belofte geeft moed en kracht in onze herfst.
Eens als de bazuinen klinken… een nieuw voorjaar voor altijd. 
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BRENGT DE BIJBEL DICHTBIJ

Eind deze maand, op 25 oktober is het 
Bijbelzondag. Een jaarlijks weerkerend 
gebeuren in onze Protestantse Kerken. 
Meestal organiseren we dan een Bij-
belquiz. De laatste jaren op diezelfde 
zondagavond.
Dit jaar zijn de omstandigheden ietsje 
anders. Het corona-virus beperkt ook 
de kerkelijke activiteiten.
Toch hebben we in overleg met de Ker-
kenraad besloten deze avond te beleg-
gen. We weten dat er in de Lantearne 
niet meer dan 30 personen mogen. En 
natuurlijk willen we ons dan ook aan 
deze overheid-maatregel houden. Dus 
kom en maak er met ons een mooie 
avond van. Een avond ter verrijking 
van onze kennis van de Bijbel.
De opmerking: ik weet te weinig van 
het woord van God, mag eigenlijk niet 
gesteld worden, want na iedere Bij-
belquiz keert u verrijkt naar huis terug. 
Natuurlijk is uw kennis van de Bijbel van 
groot belang, daar doen we het voor. 
“Bijspijkeren” is ook je verrijken. Want 
laten we eerlijk zijn, die kennis krijgen 
we eigenlijk alleen door zelfstudie.
Het motto van deze tijd is: We hebben 
uit onszelf toch wijsheid genoeg menen 
we. Ook bepalen we zelf of de kennis 
van de Bijbel wel zo nodig is. Is de 
honger naar kennis van de inhoud van 
de Bijbel nog wel aanwezig? Mogelijk is 
die honger toch groter dan we denken.
[14] Maar zoals de zee vol water 
is, zo zal de aarde vol kennis van de 
grootheid van de HEER zijn. En als 
Habakuk dat vindt, dan mogen we 
echt wel aan de slag, vindt u niet? 
Gelukkig gaat het in de Quiz niet vaak 
over waar bepaalde teksten in de Bijbel 
staan. Wel verwijzingen naar Bijbel-
gedeelten en dat is juist leerzaam.

De Bijbelkennis van de oudere gene-
ratie onder ons, stoelt op de Bijbelse 
geschiedenis van de lagere school en 
de jongeling - en meisjes vereniging uit 
het verleden. En ik ken nog de Knapen 
vereniging in de jaren ”48 -“50.
Het waren de jaren dat de (M)
ULO-meester in mijn dorp zo spannend 
kon vertellen over Abraham en Mozes 
en over vele andere geloofshelden. Die 
vertelde dat Paulus in zijn nekvel werd 
gegrepen, je zag het gebeuren, om 
discipel van Jezus te worden, in plaats 
van zijn volgelingen te grijpen en naar 
de gevangenis te sleuren.

Qua Bijbelkennis waren dat nog eens 
tijden!!

Kortom, kom op 25 oktober in de 
Lantearne en beleef het mee

Trouwens, als u meer teksten in de Bij-
bel wilt ontdekken of wilt zoeken: Via : 
DeBijbel.nl vindt u veel meer!

Wat wel belangrijk is:

Meld uzelf vooraf even als mede 
Quizzer. Het is ook een maatregel 
waar we ons aan willen houden.

Mocht de overheid in de loop van deze 
maand met strengere maatregelen ko-
men i.v.m. het aantal mensen dat mag 
samenkomen, kunnen we mogelijk de 
Quiz ook digitaal gaan houden.

Tjisse
Mobiel: 06 45 96 37 07

Thuis: 0566 65 1462
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AGENDA

Datum/tijd   Activiteit   Plaats

02 nov. / 20.00 uur  Pastorale Raad  de Lantearne
02 nov. / 20.00 uur  Diaconale Raad  de Lantearne
02 nov. / 20.00 uur  Col. v. Kerkrentmeesters de Lantearne
09 nov. / 20.00 uur  Moderamen   de Lantearne
24 nov. / 20.00 uur  Kerkenraad   de Lantearne
01 dec. / 20.00 uur  Pastorale Raad  de Lantearne
01 dec. / 20.00 uur  Diaconale Raad  de Lantearne
01 dec. / 20.00 uur  Col. v. Kerkrentmeesters de Lantearne
07 dec. / 20.00 uur  Moderamen   de Lantearne

Diverse (of alle) vergaderingen vinden digitaal plaats.

BLIJF KALM MET EEN PSALM

Eeuwenoud en toch heel vertrouwd: de Psalmen 
zijn voor menigeen de longen van de Bijbel. 
Je hoeft niet eens een gelovige te zijn om je in de teksten en liederen van de 
Psalmen te herkennen. Maar je moet ze wel lezen of aan willen horen.
Gevoelens van wanhoop, verdriet of juist van vreugde en dankbaarheid: je komt 
het allemaal tegen.  

Iedere keer staat een nieuwe Psalm centraal met daarbij een korte meditatie. 

Een podcastserie en alle 150 Psalmen komen de komende maanden aan bod.
Je kunt het ook gewoon in tikken “Blijf kalm met een Psalm”

Blijf kalm…… meer is niet nodig om het te vinden op internet.
Simpel!
Succes!   

De volgende link kan ook:
https://www.mijnkerk.nl/blijfkalmmeteenpsalm?utm_source=nieuwsbrief_pe-
trus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=201010

Tjisse
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KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen:
dhr. en mw. A. Westra, Leppedyk 11C
mw. D. de Boer - Hoekstra, Leppehiem K 107

Gedoopt: 
op 6 september: Hette v.d. Werff, de Loads 8

Overleden:
op 11 september: Ulbe Pieter Soepboer, W.J. Koopmansstrjitte 26
op 17 september: mw. C. Willems - de Boer, Leppehiem K2

   FINANCIËN - OPBRENGST COLLECTEN

   Datum:      Giften/gemiste collecten Kerk:
    6 september 2020  €58,60  €44,10  €126,20   Ghana

   13 september 2020  €53,80  €47,37 

   20 september 2020  €120,30   Jeugdwerk

   27 september 2020  €41,99  €44,30  €62,00   Kerk in Actie

    4 oktober 2020  €71,20  €54,77  €69,10   Kerk en Israël

  11 oktober 2020  €35,30  €26,20 

   Giften/gemiste collecten Kerk - via bank: 
   31 augustus t/m 11 oktober         € 141,50

   Overige:
   Oud Papier - juli: 4.880 kg           € 199,10

   Oud Papier - aug.: 3.280 kg         € 133,82

   Allen hartelijk dank voor uw giften en collecten



31Protestantse Gemeente te Akkrum

Op Weg

Algemene gegevens
Kerkelijk werker: Mark Schippers

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

Voorzitter: Gosse Wielinga, It Finlân 6, 8491 GR  Akkrum. Tel.: 0566-651405
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 Mark Schippers, tel: 06 20450796
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. CvD Prot. Gem. 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 17 desimber.
(kopij ynleverje uterlik 6 desimber)
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