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Underweis

KERSTFEEST 2020
Op aarde werd een Kind geboren,
in donk’re tijden van weleer,
voor mensen zoekend en verloren,
kwam juist in deze nacht de Heer.
Maar in Judea’s wijdse dreven,
was licht en luister, overal,
waar herders met hun vee verbleven,
klonk ‘t grote nieuws door het heelal.
Ook wij mogen die Heiland zoeken,
in deze vreemde, donk’re tijd,
het staat geschreven in de Boeken:
wie Jezus zoekt, krijgt nimmer spijt.
Wij kunnen dit jaar niet luid zingen,
van Christus’ komst in Bethlehem,
maar wél getuigen van de dingen,
die herders spraken over Hem !
Lucas 2:8-18 - Micha 5:1
Wijze: Er is uit ‘s werelds duist’re wolken .
Aagje Lingen
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EEN NIEUW JAAR

Het begin van dit kerkelijk jaar is anders dan we gewend zijn. Misschien
is elk begin anders alleen merken we
dit niet gezamenlijk. Voor diegenen
die een nieuwe burger kunnen verwelkomen, is de komende tijd anders
dan afgelopen jaar. Voor diegenen die
elkaar gevonden hebben en een relatie beginnen, kan het een spannende
tijd zijn en anders dan afgelopen jaren. Voor diegenen waar de kinderen
volwassen worden en hun eigen pad
gaan bewandelen, is het komende jaar
anders dan de afgelopen jaren. Voor
diegenen die afscheid hebben moeten
nemen van hun geliefde is het een jaar
waar alles weer voor het eerst is, maar
dan zonder die ander. Zo beleeft een
ieder de afgelopen jaren anders en
gaat het nieuwe jaar anders in. Zo is
dit ook voor de kerk. Het samenzijn is
anders dan voorgaande jaren.
Ook bestuurlijk is er een verandering.
Er zijn mensen die afscheid hebben
genomen, er zijn nieuwe mensen voor
in de plaats gekomen. Dit betekent
andere gedachten, een andere aanpak
en andere discussies. Dit betekent automatisch dat we moeten wennen aan
veranderingen en dat is iets waar we
vaak moeite mee hebben. Veranderingen brengen onzekerheden met zich
mee. We horen liever slecht nieuws dan
te leven in onzekerheid. Wachten op
de trein waarvan je niet weet wanneer
die komt, is vervelender dan te horen
dat de trein niet komt.
Protestantse Gemeente te Akkrum

Het begin van dit nieuwe kerkelijk jaar
is eigenlijk net zo. Wanneer kunnen we
vol vertrouwen elkaar weer de hand
schudden, wanneer kunnen we weer
gezamenlijk zingen, wanneer kunnen
we naast elkaar staan en de zegen ontvangen en wanneer kunnen we weer
gezamenlijk van gedachten wisselen,
zoals we gewend zijn.
De gemeenteavonden komen terug in
een andere vorm. Niet iedereen tegelijk, in kleinere groepen. We werken
digitaal en kunnen daar steeds beter
mee omgaan. We vergaderen en wisselen van gedachten in groepen bij elkaar
en op afstand.
Het nieuwe kerkelijk jaar brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee waar
we anders nooit aan gedacht zouden
hebben. We vieren kerst op een manier zoals we nog nooit eerder hebben
gedaan.
Mijn wens voor het nieuwe jaar is dat
we gezamenlijk bouwen aan een welvarende toekomst als gemeente. Waarbij we ons niet uit het veld laten slaan
en waar we van onzekerheden willen
leren, zodat we doelgericht, slagvaardig en gezamenlijk uit deze corona tijd
komen, vertrouwend op God.
Gosse Wielinga
Voorzitter PKN Akkrum
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KERKDIENSTEN IN DE TERPTSJERKE
Het corona-virus en de maatregelen hebben een grote impact op onze samenleving en onze kerkelijke gemeente. Op het moment van dit schrijven, hebben
we net weer een persconferentie gehad, waarin de minister-president niet heel
positief was en waarin de gedeeltelijke lockdown werd verlengd. Dit betekent
ook dat er voorlopig nog geen reguliere diensten in de Terptsjerke gehouden
zullen worden. Wel zijn er regelmatig online vieringen terug te vinden op ons
eigen Youtube kanaal (beamerteam Akkrum). Ook is er elke week een dienst
te volgen via Omrop Fryslân. We hebben besloten rond kerst wel een aantal
diensten doorgang te laten vinden, hierover vindt u hieronder meer informatie.
In januari staat ook nog een bevestigingsdienst gepland, waarvan we hopen dat
deze door kan gaan, maar of dit lukt is nog onzeker. Omdat er nog zoveel onduidelijkheid is over de diensten vanaf half januari, schrijven we hier nog niets over
in deze Op Weg. In de wekelijkse nieuwsbrief, op onze website en facebooksite
zullen de eventuele diensten aangekondigd worden. Mocht u de nieuwsbrief nog
niet ontvangen, maar dat zou u wel willen, dan kunt u een bericht sturen naar
info@pgakkrum.nl en voegen we uw (e-mail)adres graag toe aan de lijst! De
nieuwsbrief is in principe digitaal, maar het is ook mogelijk om een papieren
versie te ontvangen.
We hebben afgesproken te gaan werken met opgave voor de kerkdiensten. Dus als u naar de dienst wilt komen, is het van belang om dit door
te geven en dan aan te geven met hoeveel personen u wilt komen. Dit
kan via de mail (info@pgakkrum.nl) of telefonisch (tel: 0566-650650)
bij onze scriba (Wilma Hooghiemster). We laten maximaal 30 personen
toe in de kerkdienst, exclusief medewerkers aan de dienst.
24 december

22:30 uur

KERSTNACHTDIENST (donderdag)
Voorganger: ds. Johannes v.d. Meer, Akkrum
Organisatie door Raad van Kerken

25 december

09:00 uur
en
10.30 uur

1e KERSTDAG (vrijdag)
ds. G. Martens, Oldeberkoop
Collecten: Diaconie en Kerk
Deurcoll.: Kerk in Actie - vluchtelingenkinderen Griekenland
Organist: Gerard van Norel
Koster: Sytze Vellema

Protestantse Gemeente te Akkrum
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27 december

9:30 uur

Ds. T.J. de Heer, Oosterzee
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Hendrik Oosterhoff
Koster: Klaas v.d. Schaaf

31 december

19:30 uur

OUDEJAARSAVOND (donderdag)
Ds. P.J. de Buck, Heerenveen
Collecte: Kerk
Organist: Hendrik Oosterhoff
Koster:Maaike Verhoef

01 januari

NIEUWJAARSDAG
Géén nieuwjaarsbijeenkomst

03 januari

Géén kerkdienst in de Terptsjerke
10:00 uur kerkdienst te volgen via Omrop Fryslân
Collecte: Diaconie en Kerk

10 januari

Géén kerkdienst in de Terptsjerke
10:00 uur kerkdienst te volgen via Omrop Fryslân
Collecte: Diaconie en Kerk

17 januari

9:30 uur

Ds. B. G. Keizer, Oostrum
(o.v.b.: Bevestingsdienst ambtsdragers)
Verdere informatie bij het ter perse gaan van dit nummer nog
niet bekend. Info volgt in de nieuwsbrief, zie ook pagina 5.

24 januari

9:30 uur

Ds. Boschma, Drachten
(o.v.b.: Heilig Avondmaal)
Verdere informatie bij het ter perse gaan van dit nummer nog
niet bekend. Info volgt in de nieuwsbrief, zie ook pagina 5.
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VOORUITBLIK
Hieronder een vooruitblik op de
diensten. In het overzicht staan
ook de collectes die gehouden
zouden worden tijdens de diensten die nu geen doorgang vinden. 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 DECEMBER
1e KERSTDAG
Liturgische kleur: Wit
Deurcollecte - Kerk in Actie:

27 DECEMBER
Liturgische kleur: wit
Ds. de Heer begon in 1972 zijn loopbaan als predikant in Akkrum en zal in
deze dienst voor het laatst voorgaan
in een kerkdienst. Wat mooi dat hij nu
zijn loopbaan af kan sluiten in de kerk
waar hij ook begonnen is!

25 december 2020

Zie ook de toelichting door de ZWO op
pagina 17.
Protestantse Gemeente te Akkrum
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WEROM NEI DE BASIS

VAN DE REDACTIE
Een welgevuld laatste nummer van dit
jaar, van dit vreemde jaar. Een jaar,
waarin u al maanden lang bv. nauwelijks nog kerkdiensten vermeld ziet
staan. Geen bijeenkomsten, weinig
persoonlijke contacten, enfin, u weet
het uit eigen ervaring.
Ook uw redactie kwam het afgelopen
jaar maar enkele keren echt bij elkaar:
zoals bij veel zaken verliepen onze
beraadslagingen meestal digitaal/online. Voor deze uitgave hebben we een
uitzondering gemaakt, niet omdat deze
uitgave nou zo uitzonderlijk is, maar
af en toe wil je elkaar toch weer eens
een keer “in de ogen kijken”. Dat kwam
overigens ook goed uit, want zo konden
we een nieuw redactielid in levende
lijve welkom heten: Gosse Wielinga als
afgevaardigde van de kerkenraad.
Welkom Gosse!
Dit welkom betekent ook het afscheid
van de redactie van Bertus Sieperda.
Jarenlang (zo lang was hij ook voorzitter van de kerkenraad) maakte hij deel
uit van ons team. Bertus, bedankt voor
je inzet, ook op deze positie.

Alles is oars nei de oerhaal dy’t ik yn
juny krigen ha. Ik wie tige fit, koe fan
alles oan en fielde my net âlder as
50 jier. Wy hienen in moaie pastorale
groep mei útstrieling. In tsjerkerie mei
plannen foar de takomst. Op ien fan de
dagen dat wy yn ‘e Tynje wienen om ús
te besinnen op dy takomst, sjoch ik my
no sels werom. Bin werom op de basis:
Wa is Jezus foar my? Hoe stiet it mei
myn Godsfertrouwen? Wat seit de bibel
my? Wat docht in gebed? Kin ik noch
sjonge?
Tige dank foar alle kaarten en moaie
wurden dy’t ik krigen ha. It wie in hiele
protte en dat hat my tige goed dien.
Bin tige bliid dat it lichamelik al wer
goed giet. Alles funksjoneart, kin fytse,
rinne, yn de tún wurkje, boetseare, tennisje, enz. Allinnich myn holle wol noch
net. Kin my net lang ynspanne, dan
krij ik pineholle. En dat is spitigernôch
noch sa. Ik kin net gearkomsten liede,
net swiere dingen oan de holle ha, gjin
frustraasjes, gjin hurde lûden ensfh.
Dêrom moat ik ek myn taak as foarsitter fan de Pastorale Rie dellizze. It is
net oars en dan bin ik wer werom by it
begjin yn jannewaris 2018.

Het wordt een Kerst en jaarwisseling
anders dan anders. Met en ondanks
alle beperkingen wenst de redactie u
gezegende Kerstdagen en een gezond,
corona-vrij nieuw jaar toe.

Ik krige in moaie tekst mei: Voel je
gedragen door de zegen van onze God,
dat zijn licht je de juiste weg zal wijzen.
Dat zijn liefde je zal verwarmen. Dat
zijn vreugde je kracht zal zijn bij alles
wat je hoort en ziet. Dat zijn vrede je
omarmt bij moeite en verdriet. Dat je
steeds mag ervaren: het is God die ons
leidt.

Redactie Op Weg/Underweis

Hertlike groetnis fan Rein Huitema
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EEN BLIJK VAN
WAARDERING..

KERSTZINGEN...
...GAAT NIET DOOR !

..voor iedereen (Mark Schippers,
kerkenraadsleden, cameramensen
en verdere vrijwilligers) die in deze
moeilijke tijd van corona, ondanks
alle belemmeringen, proberen
het “gemeente zijn” in stand te
houden, met alle inventiviteit die
in hun vermogen ligt, o.a. met de
nieuwsbrief, de online diensten,
etc.

Helaas heeft het Moderamen moeten besluiten dat het kerstzingen
op kerstochtend dit jaar niet door
kan gaan. Het is verboden om buiten de woning in groepsverband te
zingen.

Petje af!
Een bedankje vanaf deze plaats,
Cor en Mien v.d. Meer

Daarnaast vinden wij het risico
op besmetting te groot. Er kwam
de afgelopen jaren een groep bij
elkaar van 35 personen. Hopelijk
kunnen we het volgend jaar weer
oppakken.

Huwelijksjubilea:

LIEVE GEMEENTELEDEN
Vorige maand mocht Jannemarije
gedoopt worden in de kerk. Deze
keer geen volle kerk met zowel gemeenteleden, familie en vrienden.
We zijn desondanks zo dankbaar
voor de creatieve medewerking
van Mark Schippers, de gemeenteraad en andere meewerkende
gemeenteleden! Het was een bijzondere dienst die te volgen was
(is!) via een scherm. Mede door
jullie videoboodschappen en de
vele appjes, mailtjes en kaartjes
hebben we ervaren dat jullie er bij
waren. Heel hartelijk dank allen!
Hartelijke groet,
Hielke en Antsje,
Watse, Tsjidsger en Jannemarije
Protestantse Gemeente te Akkrum

24 oktober - 25 jaar
dhr. en mevr. van Ittersum
De Silo 2, Akkrum
24 oktober - 45 jaar
dhr. en mevr. Zandstra
de Seine 7, Nes
7 november - 45 jaar
dhr. en mevr. Bouwer
Ljouwerterdyk 71, Akkrum
17 november - 25 jaar
dhr. en mevr. Fokkinga
U.T. wei 70, Akkrum
25 november - 50 jaar
dhr. en mevr. Koolwijk
de Rolpeal 3, Nes
3 december - 45 jaar
dhr. en mevr. v.d. Meer
de Wurdze 20, Nes
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UIT DE
KERKENRAAD
De afgelopen weken hebben we de
kerkgang naar de Terptsjerke moeten
missen. Daarvoor in de plaats hebben we een digitaal aanbod kunnen
brengen.
De overdenkingen en beide digitale
kerkdiensten worden boven verwachting bezocht. Gemiddeld hebben we
ruim twee keer zoveel digitale bezoekers dan bij een gemiddelde kerkdienst.
Het besluit om voorlopig geen reguliere
kerkdiensten te houden is genomen
met de gedachte van veiligheid voor
ons allen, met de gedachte van saamhorigheid en met de gedachte van
vertrouwen.
We worstelen met de vraag wanneer de
kerkdiensten weer opgestart kunnen
worden en welke uitdagingen we moeten overwinnen. We kijken uit naar de
volgende momenten van samenzijn in
veiligheid en vertrouwen. De kerkenraad heeft besloten dat we tijdens kerst
een aantal diensten zullen houden die
kunnen worden bezocht door aanmelding vooraf. Meer informatie hierover
volgt nog.
Deze adventsweken zullen anders zijn
dan we gewend zijn. Het uitkijken naar
de kerstperiode en het herdenken van
de geboorte van Jezus heeft een andere
dimensie gekregen. Deze komende tijd
kan als somber en donker ervaren
worden, dit is voor ons niet het geval.
Wij gebruiken deze tijd om naar voren
te kijken en te onderzoeken waar de
mogelijkheden liggen zodat wij in de
toekomst als gemeente weerbaarder
en sterker worden.
10

De digitale diensten zijn al een succes
en die zullen we verder uitbouwen. We
hebben ook gezien dat de bijbelquiz via
het digitale medium velen van ons niet
heeft weerhouden om mee te doen.
Medio januari willen we de gemeente
graag informeren over het beroepingsproces. We zullen dat organiseren in
de Lantearne en via de digitale weg.
Halverwege februari willen we u graag
informeren over het proces van de
herinrichting van de Tsjerkebleek, dit
zal ook in de Lantearne en via de digitale weg plaatsvinden. Ook hierover
volgt t.z.t. meer informatie.
We hopen u zo eerst voldoende op de
hoogte te hebben gebracht; voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij 1
van de kerkenraadsleden terecht.
Namens de kerkenraad,
Gosse Wielinga
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Zend ons een engel in de nacht
Als alles ons een raadsel is,
Als ons de zekerheid en kracht
Ontvallen in de duisternis
(uit NLB 259)

UIT DE GEMEENTE
Ook in deze tijd waarin we nog steeds
minder contact en ontmoetingen met
elkaar kunnen hebben dan we zouden
willen, proberen we zoveel als mogelijk is, aandacht en oog voor elkaar te
hebben met een telefoontje, (stoep)
gesprekje en bezoekjes met wederzijds
goed vinden.
De bloemengroet van de gemeente
wordt wekelijks bij een gemeentelid
gebracht om zo onze aandacht en betrokkenheid te benadrukken.
Onze gedachten gaan uit naar gemeenteleden die te maken hebben met
tegenslagen en ziekte en die hiervoor
behandelingen ondergaan die hopelijk gaan zorgen voor herstel en/of
verlichting.
Ook denken we aan de mensen die hun
leven veranderd zien worden door andere omstandigheden; de confrontatie
met het feit dat het leven zo anders kan
verlopen dan gehoopt en verwacht…..
en dat zo duidelijk ervaren wordt dat
het leven niet “maakbaar” is…..en dat
we hiermee toch moeten omgaan.
Laten we denken aan en bidden voor
hen: Liesbeth Bosch en haar familie;
de families de Klein, Broers, Huitema,
Soepboer, Riemersma en van Zinderen.
En voor de mensen van wie we niet
weten welke zorgen er zijn.
Protestantse Gemeente te Akkrum

Als gemeente “vierden” we in november een paar bijzondere diensten. Op
15 november werd Jannemarije van
der Gaast gedoopt; het werd een mooie
dienst in kleine kring, maar veel gemeenteleden hebben de dienst kunnen
meebeleven via de livestream.
Hetzelfde geldt voor de twee diensten
die in onze kerk gehouden konden
worden op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar: Eeuwigheidszondag. Fijn
dat we toch op deze dag de gemeenteleden konden herdenken die ons in het
afgelopen jaar ontvallen zijn, samen
met hun naasten.
Ook hier bleken veel gemeenteleden
die dienst(en) mee te beleven.
Nu we het einde van het jaar naderen, hopen we op een paar bijzondere
diensten in de laatste week van december: Kerstavond, 1e kerstdag en
oudjaarsavond.
En zien we hoopvol uit naar de tijd
dat we elkaar weer meer kunnen gaan
ontmoeten.
We zijn blij dat Tryntsje Broers heeft
aangeven mee te willen gaan draaien
in de Pastorale Raad als ouderling, we
hopen op een bevestigingsdienst in
januari.
Namens de Pastorale Raad wens ik u
allen goede en gezegende Kerstdagen!
Met een hartelijke groet,
Thea Sevinga
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VAN DE DIACONIE
Beste lezers van het kerkblad.
We willen heel graag iedereen bedanken
die zegelkaarten heeft gebracht, welke
we kunnen inleveren voor een kerstpakket. Er was één gemeentelid die de
bonnetjes van iemand anders kreeg
en 36 kaarten heeft ingeleverd. Hier
zijn we erg blij mee. Ook zijn we erg
verheugd dat Maryon Ouwehand een
prachtige kerstkaart heeft gemaakt,
die samen met de kerstattentie voor
de senioren in onze gemeente worden
rondgebracht. Heel mooi gedaan Maryon, we doen graag weer eens een
beroep op jou.

Eén ster
maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars
maakt de nacht minder zwart.
Eén hand
maakt de weg minder eenzaam.
Eén stem
maakt de dag minder stil.
Eén vonk
kan het begin van een nieuw vuur
zijn.
Eén noot
het begin van een lied.
Eén Kind
het begin van een toekomst.

Ook is er een verzoek binnen gekomen
via buurthulp of we willen koken voor
een ernstige zieke moeder in Aldeboarn. Een één-ouder gezin met jonge
kinderen. Ook daar hopen we van dat
mensen zich willen aanbieden om bij
dit gezin thuis een keer in de zoveel tijd
te koken.
Tijdens de kerkdiensten die we af en
toe houden, krijgen we soms een grote
gift. Ook dit koesteren wij. De giften
via een “tikkie” in de nieuwsbrief gaan
ook gestaag door. Er is veel reden tot
dankbaarheid! Overigens kunt u het
boekje dankbaarheid gratis bestellen
bij de PKN Nederland, geheel kosteloos.
Graag wensen we u allemaal gezegende kerstdagen toe en een gezond 2021.
Hartelijke groet,
diaconie PKN te Akkrum:
Fimke, Annemieke, Baukje en Immy.
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KOSTERSWONING
Vanaf 1 januari 2021 zal de kosterswoning weer worden bewoond. Uit diverse
aanmeldingen is een echtpaar gekozen
dat momenteel in Yndyk woont. Het
zijn Piet en Lies Rodenburg. Ze zijn
beide net met pensioen en hebben 3
volwassen dochters en 3 kleinkinderen.
Ze hebben eerder in Akkrum gewoond
en waren al geruime tijd op zoek naar
een geschikte huurwoning in Akkrum.
In de zomer zijn ze veel op het water.
Piet is/was schilder van beroep en ze
hebben samen het dorpshuis in Friens
beheerd.
Wij denken dat ze prima in deze woning passen en het is goed dat er weer
mensen zijn die het huis verwarmen,
verlichten en bewonen.

NARCISBOLLEN
Op 21 november 2020 is er noeste arbeid verricht langs de paden van onze
Terptsjerke. Zowel langs de ingang
vanaf de Dringelstrjiite als vanaf het
Heechein zijn 1800 narcisbollen in de
grond geplant. De bollen zijn afkomstig
uit Noord-Holland uit de bollenstreek.

De vrijwilligersploeg van het oudpapier
heeft het klusje geklaard! We kijken
uit naar het voorjaar, hopelijk met
Covid-19 achter ons gelaten, naar een
bloempracht langs de kerkpaden.
(zie ook de foto’s op blz. 25)

College van kerkrentmeesters

OPROEP NIEUWE
VRIJWILLIGERS
SCHOONMAAKCOMMISSIE
Sinds jaar en dag maakt een groep enthousiaste dames in tweetallen iedere
week de kerk en de Lantearne schoon.
Dit jaar zijn twee dames na een jarenlange inzet gestopt en daarom zoeken
wij nieuwe vrijwilligers die ons willen
helpen met deze taak. Het gaat om een
inzet van circa 7 keer per jaar.
Heeft u hiervoor interesse, dan kunt u
zich aanmelden bij:
Grietje de Vries-Visser
grietjevisser74@xs4all.nl
Alvast dank!

hartelijke groet
Grietje

BLOEMEN UIT DE DIENST
De bloemen van de zondag gingen als groet van de gemeente naar:
18
25
01
08
15
22
29
06

oktober
oktober
november
november
november
november
november
december

:
:
:
:
:
:
:
:

mevr. Liesbeth Bosch
fam. Soepboer		
mevr. B. van Woudenberg
mevr. Sijke Bouwer		
fam. de Klein		
mevr. Matty de Jong
fam. Broers			
fam. van Bochove		

Protestantse Gemeente te Akkrum

It Finlân 11, Akkrum
W.J. Koopmansstrj. 26, Akkrum
S. Visserstrjitte 89, Akkrum
It Harspit 44, Nes
Buorren 6, Akkrum
Sake Visserstrjitte 6, Akkrum
It Finlân 13, Akkrum
Dr. Idzerdastrjitte 11, Akkrum
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JEUGDWERK PG AKKRUM

voor de tweede zondag

Hallo allemaal,

Een kaarsje, een kaarsje, een vlammetje gaat aan.
Maak plaats in je leven, want Kerstmis
komt eraan.
Het tweede lichtje brandt al, het zegt:
wees maar niet bang.
Het duurt nog maar drie weken, de
nacht duurt niet meer lang!

Helaas is er nog weinig veranderd aan
de situatie rondom het jeugdwerk van
PG Akkrum. De Regenboogclub is nog
niet weer begonnen.
Bij de Droktemakkers en JKC kan gelukkig nog online iets georganiseerd
worden al is dat niet ideaal. Meer hierover in onderstaand stukje.
En dan het kinderkerstfeest…
Het kinderkerstfeest gaan we dit jaar
niet in de kerk vieren, maar we willen
gaan proberen om voor de Regenboogclub iets buiten te organiseren. Zij kunnen onder leiding van de leiders van de
Regenboogclub een wandeling maken,
welke dan weer eindigt bij de kerk.
Ook jongere kinderen kunnen deze
wandeling lopen met hun ouders. De
maximum leeftijd hiervoor is 12 jaar.
De Regenboogjes en ouders van jongere kinderen zullen hiervoor nog benaderd worden.
Mirjam en Henk, jeugdouderlingen

voor de derde zondag
Een kaarsje, een kaarsje, een vlammetje gaat aan.
Maak plaats in de wereld, want Kerstmis komt eraan.
Het derde lichtje brandt al, het zegt:
blijf wakker hoor.
Het duurt nog maar twee weken, het
grote feest gaat door!
voor de vierde zondag
Een kaarsje, een kaarsje, een vlammetje gaat aan.
Maak plaats voor het Kindje, want
Kerstmis komt eraan.
Het vierde lichtje brandt al, de krans is
vol van licht.
En over een paar dagen krijgt God een
nieuw gezicht!

voor de eerste zondag

voor kerstmis

Een kaarsje, een kaarsje, een vlammetje gaat aan.
Maak plaats in je kamer, want Kerstmis
komt eraan.
Het eerste lichtje brandt al, het zegt:
let nu goed op.
Want over drie, vier weken, dan is er
nieuws van God!

Vier kaarsen, vier kaarsen, waar een
verhaal aan zit.
de cirkel is gesloten, het paarse lint
wordt wit.
Een Kindje wordt geboren, een nieuwe
tijd breekt aan.
Gods woord zal als een licht door onze
wereld gaan!
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DROKTEMAKKERS
Beste lezers, hier volgt weer een verslagje van de droktemakkers-club. De
droktemakkers komen elke vrijdagavond om 20.00 uur bijeen op de zolder van de Lantearne. Maar ja, helaas
onze laatste avond is alweer van 9
oktober. De extra corona maatregelen
hebben ons gedwongen er weer mee te
stoppen. We zijn daarom ook op zoek
gegaan naar alternatieven in de vorm
van online bijeenkomsten. Daarvan
hebben we er nu 3 gehad. De eerste
keer hebben we een bingo georganiseerd. Vanuit de Lantearne, waar de
bingoballetjes werden gedraaid, kon iedereen in zijn eigen (slaap)kamer mee
doen. Via in te loggen met zoom kon
de jeugd elkaar zien en horen, maar
vooral de gevallen nummers noteren.
Er waren echte prijsjes te winnen die
aan het eind van de avond thuis werden
gebracht bij de winnaars. Bij de tweede
online bijeenkomst hebben we een quiz
gedaan.
Ook de quiz hebben we vanuit de Lantearne geleid, waarbij we gebruik konden maken van de beamer. De vragen
bestonden uit multiple choice antwoorden A, B, C of D. De kids moesten na
de vraag het antwoord voor de camera
houden. Via het grote scherm konden
we zo alle deelnemers gelijktijdig zien
en de score bijhouden. Tijdens de
derde online avond was er meer actie.
Sint en Piet waren namelijk enkele
schoencadeautjes verloren in het dorp.
Gelukkig waren er foto’s van de plekjes
waar de presentjes lagen. Aan de hand
van die foto’s kon de jeugd gericht
zoeken en uiteindelijk de buit mee naar
huis nemen. We hebben wel gemerkt
dat er minder animo is om mee te doen
dan wanneer we echt bij elkaar komen.
Protestantse Gemeente te Akkrum

Met name de nieuwe clubleden waren
goed vertegenwoordigd, de ouderen
lieten wat vaker verstek gaan. Voor de
jeugd is online samenkomen dan ook
niet nieuw, ze hebben in de corona tijd
natuurlijk ook reeds veel schoollessen
moeten volgen op deze manier.
Naast de online clubavonden hebben we
ook online JKC bijeenkomsten gehad.
Op zondagochtend om 11.00 uur zijn
we nu 2x bijeen gekomen. Dit is voor
de jeugd natuurlijk een perfect tijdstip,
kunnen ze ook nog uitslapen. De programma’s die we volgen zijn door YFC
(youth for christ) speciaal toegevoegd
voor het online gebeuren. Inhoudelijk
beginnen we vaak met een spelvorm
om vervolgens naar een relatie met een
bijbeltekst toe te werken. Op zich is het
goed geslaagd alhoewel je als leiding
wel merkt dat er een stukje interactie
mist. Met elkaar bijeen kunnen zitten is
toch wel fijner.
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ZWO - UPDATE
Rwanda – corona update
Hoe gaat het nu in Rwanda?
We hoorden over veel ingrijpende maatregelen in Rwanda om corona te bestrijden, zoals de avondklok. Tijdens de lockdown mochten Rwandezen het
huis niet uit en kregen velen eten van de Rwandese overheid. Nu mag men
voor de helft van de tijd op kantoor werken en worden veel mensen ontslagen.
Zonder sociaal vangnet komt armoede dan snel om de hoek kijken. Kerk in
Actie heeft met haar partners in Rwanda afgesproken dat het geld van activiteiten die niet doorgaan tijdelijk ingezet kan worden voor voedselhulp.
Hoe gaat het met Rwandese jongeren?
In grote lijnen missen jongeren in Rwanda hetzelfde als wij in Nederland:
het gebrek aan vrijheid, niet zomaar naar buiten kunnen gaan, geen familie
en vrienden kunnen ontmoeten, niet naar school kunnen gaan. Dat laatste
is lastig in een land waar veel scholieren geen laptop hebben. Het aantal besmettingen in Rwanda loopt nu terug en is gelukkig nooit zo hoog is geweest
als in Nederland. Het is niet bekend waar dat door komt. Misschien door de
jonge bevolking of door hun ervaringen met andere ziekten, zoals ebola...
Hoe gaat het met de Rwandese kerken?
De kerken mogen nu weer open voor mensen van 12 tot 65 jaar, maar anderhalf à twee uur met een masker zitten is zwaar. Het zondagschoolwerk dat
Kerk in Actie ondersteunt, is stil gevallen. De Presbyteriaanse kerk probeert
op veel andere manieren contact met kinderen te krijgen.
Hoe gaat het met Rwandese kinderen?
Eén van de grootste zorgen is dat de kinderen niet of zeer beperkt naar school
kunnen. Door de pandemie is het aantal tienerzwangerschappen sterk gestegen. Directeur Samuel van Mwana Ukundwa vertelt dat zijn organisatie
sinds maart weinig kan. Met huisbezoeken en psychosociale ondersteuning
doen medewerkers wat ze kunnen, maar ze hebben grote zorgen over veel
kinderen.
We zijn op afstand
nog altijd dichtbij
lijken we samen alleen
we komen er samen doorheen
vertrouw maar op mij
we zijn altijd dichtbij
Syb van der Ploeg
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Nieuwe bak voor Cartridges, toners & mobieltjes
Nog steeds aan het thuiswerken of 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 te regelen.
In ieder geval bedankt!!!
Bij Nijdam is de opvangbak vervangen door een mooie groene !
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
En positief underweis nei Kryst en in nij jier !
groeten en tot ziens:
Baukje, Grietje Willy, Hielke, Kees & Tsjebbe

ZWO - COLLECTE KERST 25 DECEMBER 2020
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten...
Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de
winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig.
Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels
die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet
voor zwangeren, pasgeboren baby’s en chronische zieken.
Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld
tussen verschillende bevolkingsgroepen. Via partnerorganisaties helpt Kerk in
Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten,
krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie
over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen
krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.
Geef aan de collecte op 25 december of maak uw bijdrage over op NL49 RABO
0348 3189 95 t.n.v. ZWO PG Akkrum o.v.v. GEEF LICHT. Hartelijk dank!
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Protestantse Gemeente te Akkrum
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ONLINE BIJEENKOMST (MEETING) ZWO
CLASSIS HEERENVEEN 13 OKTOBER ‘20
Primeur met een online bijeenkomst.
Onder voorzitterschap van ZWO Akkrum beleefden we 13 oktober jl. onze
primeur met een online bijeenkomst van de Classis vergadering. Ook IJlst,
Oude- en Nieuwehorne, Oudehaske/Haskerhorne/Vegelinsoord, Joure en
Lemmer waren van de partij, evenals Evelien Vrolijk en Menno Hanse van
Kerk In Actie.
Welkom door Evelien Vrolijk met een lied en het aansteken van een kaars voor
Rwanda en vervolgens Tsjebbe Andringa met het voorlezen van het gedicht
voor de armoede, vervolgens een voorstelrondje van de deelnemers aan deze
bijzondere ontmoeting.
Murakase Nesa (dit is welkom in het Rwandees). Door de corona-perikelen is
de reguliere vergadering die gepland stond in de Lantearne te Akkrum geannuleerd. Als alternatief is er gekozen voor een online bijeenkomst voor en in
verband met Rwanda. Dit om het belang van Fryslân foar Rwanda nog meer
in de belangstelling / op de radar te krijgen. Er zijn 3 collectedoelen voor
Rwanda:
1. Steunen van de wezen i.v.m. de genocide;
2. Presbyteriaanse kerk en het jongerenwerk hierin;
3. Zendingsdiaconesse voor de landbouw op het platteland
ZO BIJZONDER – EEN ONLINE MEETING MET RWANDA ZELF
Vervolgens is er een fantastisch moment; aan de online meeting nemen ineens 3 jongeren uit Rwanda deel. Dit zijn:
Placide Ngendahayo (vice president jeugdwerk Presbyteriaanse kerk)
Marjorie Dukundane
Alan Musabeyezu
Het is een alternatief voor wat anders op dit moment zou spelen. Er zouden
namelijk 10 jongeren uit Rwanda in Fryslân komen. De vergunningen waren
rond, de financiering was rond, alleen was er geen rekening gehouden met corona. We steken allen een kaars aan om verbondenheid te tonen en voor onze
kennismaking. Er volgt een vragenrondje waarbij een ieder de mogelijkheid
krijgt om vragen te stellen in de chat, waarna Evelien de vragen stelt aan het
drietal. Marjorie is voorganger in diensten (worshipper).
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Alan is naast de zondagschool ook voorganger, dit ondanks zijn nog jeugdige
leeftijd van 24 jaar. Tot slot Placide, die een hogere functie betreedt bij het
overkoepelende orgaan, maar ook lokaal (parochie) werkzaam is. Ook houdt
hij zitting in een investeringscomité (micro-investeringen). Er is een groot
verschil met betrekking tot jongeren in de kerk. In Rwanda zijn de jongeren
prominent aanwezig. Er is sinds de genocide een andere denkwijze geweest
en sinds die aanpassing hebben de jongeren veel meer verantwoordelijkheden
gekregen. De volgende vraag gaat over de bijeenkomsten/kerkdiensten in
deze tijd: Er zijn wel meetings online, dat is een voordeel van deze tijd dat het
toch door kan gaan. Natuurlijk is het gemis er om dit in het ‘echt’ te doen. Het
is afhankelijk van het gebied, op sommige locaties kan er bij elkaar worden
gekomen om te bidden, om te dansen, om muziek te maken. Maar er zijn ook
delen waar de lockdown is en waar dus niets wordt georganiseerd. Als er wat
georganiseerd mag worden dan is het eveneens beperkt tot 30 personen. Op
de vraag waar zij denken waar de kerk over 10 jaar zal staan, zijn ze optimistisch, maar wel realistisch. Placido geeft wel aan dat het moeilijker zal gaan
worden. Er worden al wel veel verantwoordelijkheden gegeven aan de jeugd
en hier gaan ze mee verder de komende 10 jaar. Zowel in de diensten als in
de verdere activiteiten. Ze zijn allen hoopvol voor de toekomst en met behulp
van de Corona-lessen willen ze er een positieve draai aan geven. Marjorie
noemt het ‘no fear, but joy’. Een andere mooie tekst is: ‘faith instead of fear’.
Er is wel vertrouwen in de techniek, zodat er ook andere soorten activiteiten
kunnen worden gegeven. Volgens Alan die ontzettend enthousiast over komt,
is God de enige manier om er door heen te komen. De digitale wereld helpt
ze daarbij in de komende jaren. Op deze wijze kan er een veel breder publiek
bereikt worden. In deze periode heeft een mens wel tijd om na te denken over
de ‘purpose of life’. Tot slot een gebed en de Rwandezen nemen afscheid, we
zwaaien ze digitaal uit.
Afsluiting:
We krijgen het speciaal
geschreven
Rwanda-lied te horen, waarbij
Evelien als niet Fries een
hele goede versie voordraagt, waarna anderen
het tweede couplet voor
hun rekening nemen.
Een mooie afsluiting van
een bijzondere avond/
bijeenkomst.
De mooiste zin van de avond = FAITH INSTEAD OF FEAR
Protestantse Gemeente te Akkrum
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HOE GIE IT TA BY IT BEROPPEN FAN IN NIJE DÛMNY?
De synoade fan Doardt hie besletten dat de manslidmaten in nije dûmny
keazen. Yn Fryslân binne de beslúten fan Doardt net útfierd.
Yn Fryslân gong it yn de measte doarpen sa. Fan âlds keazen de eigners fan
de stimhawwende pleatsen de pastoar en letter de dûmny.
Akkrum en Terherne foarmen in kombinaasje. Nes hie in kombinaasje mei
Aldeboarn.
Akkrum hie 58 stimmen en Terherne 20 stimmen. Net alle stimmen wiene
jildich. Roomsken en menisten mochten by in beropping net meistimme.
As der in fakatuere wie dan waarden stimberjuchtigen oproppen om yn de
tsjerke gear te kommen. Der waard dan yn in folchoarder mûnling stimd. De
doarpsrjochter lei de útslach fêst.
Op de earste woansdei fan de moanne hie de klassis sitting yn It Hearrenfean. De beide doarpsrjochters brochten ferslach út. Der waard neisjoen oft
de stimmen wol jildich wiene. Dy’t de measte stimmen hie, krige it berop.
De beropsbrief koe dan skreaun wurde en de skoalmaster brocht de brief
dan te plak.
Letter is it feroare. Beide doarpen koenen in ferskate kandidaat kieze. De
klassis beslette dan wa’t it berop krige. Hjirtroch krigen de lytsere doarpen
mear ynspraak.
Ek de grytman krige berjocht.
As men der net útkomme koe, wa’t der beroppen waard, dan koene Deputearre Steaten in dûmny tawize. Ien dy’t it net iens wie mei it beroppen,
hie it rjocht om oan Deputearre Steaten te freegjen om it berop ûnjildich te
ferklearjen.
Wat ek wol barde wie dat de doarpsrjochter de te beroppen dûmny net lije
mocht. Hy sette dan mar in oare namme op it papier. As de klassis dat
goedkarde, moast men der mar tefreden mei wêze.
Soms koenen de liedingjaande famyljes it net iens wurde. Dat betsjutte
fakentiids in lang duorjende rûzje.
Abe Westra
(We kinne inoar noch net. Dêrom stel ik my efkes foar. Ik bin Abe Westra, we
wenje no alwer in skoftsje yn Leppehiem. Ik wurkje oan mear blêden mei.
Ik bin amateur-historikus. Dêrom like it my wol wat om ek yn Underweis te
skriuwen. Ik hoop dat jimme it mei nocht en wille leze meie. Mei freonlike
groetenis, Abe Westra)
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Kerstkleurplaat.
Protestantse Gemeente te Akkrum
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NBV VERNIEUWD PER 2021

WIST JE DAT…..
Dat het Bijbelgenootschap al meer dan
200 jaar de Bijbel dichtbij brengt.
Dankzij de hulp van leden zoals u!!
Dat doet het NBG voor mensen van nu
en dat is heel belangrijk, maar ook voor
de volgende generaties.
Lees meer over de missie of over onze
projecten op onze website.
In de jaarverslagen kun je lezen hoe
uw/jouw gift en ook het lidmaatschap
van het NBG wordt besteed.
Dankbaarheid overheerst wanneer we
realiseren dat we samen met zoveel
betrokken mensen de Bijbel uit mogen
delen. Ook mede dankzij u.
Tjisse

Waarom een nieuwe bijbel?
De NBV21 is de vernieuwde versie van
de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004.
Bij de presentatie van de NBV heeft het
Nederlands Bijbelgenootschap beloofd
om na verloop van tijd een vernieuwde
versie uit te brengen waarin de reacties
van de lezers zouden worden verwerkt.
Deze belofte lost het NBG nu in, met
dankbaarheid voor de duizenden
reacties die ons hebben geholpen de
vertaling te verbeteren en bij te sturen.
Daardoor is de NBV21 nu een bijbel
van ons allemaal geworden.
Met twee miljoen verkochte exemplaren
is de NBV de meest gebruikte vertaling
in het Nederlandse taalgebied.
In 2016 werd de NBV door het Nederlandse publiek verkozen tot het ‘Belangrijkste Boek’.
Het Bijbelgenootschap riep bij de verschijning ervan bijbellezers op om deze
vertaling te gebruiken en reacties in te
sturen.
Ook beloofde het Bijbelgenootschap om
na verloop van tijd met een verbeterde
editie te komen.
De complete tekst van de NBV21 wordt
naar verwachting begin volgend jaar
vastgesteld.
Daarna zal die worden klaargemaakt
voor druk en digitale publicatie in het
najaar van 2021.
2021 wordt een bijzonder jaar: in oktober verschijnt de NBV21.
De bijbel voor de 21e eeuw.
Beter, scherper en krachtiger dan de
eerste versie uit 2004, mede dankzij
reacties van duizenden bijbellezers.
De NBV21 brengt je dicht bij de
bron.
Tjisse
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DE BIJBEL ONLINE LEZEN DOE
JE OP DEBIJBEL.NL
Met debijbel.nl brengen het Nederlands
Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij.
Op deze website vind je de
• Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de
• Bijbel in Gewone Taal (BGT), de
• Herziene Statenvertaling (HSV)
en vele andere vertalingen.
Naast vertalingen lees je er uitleg over
de Bijbel en de wereld van de Bijbel.
Je vindt er antwoorden op vragen als:
• Wie is Jezus?
• Wie is God?
• Wanneer is de Bijbel ontstaan?
• Wie heeft de Bijbel geschreven?
Ook helpen we je meer te ontdekken
over onderwerpen als:
• Liefde
• Troost
• Bidden en
• Vergeving
Verder vind je er de aantekeningen uit
de Jongerenbijbel, de NBV Studiebijbel
en de Studiebijbel in Perspectief.
En heb je een bijbelillustratie nodig?
Kijk dan eens hier naar de afbeeldingen
uit de
• Samenleesbijbel
• Prentenbijbel en de
• Jeugdbijbel
Al deze en nog veel meer Bijbels kun je
bestellen in onze shop.
Wil je weten hoe iets werkt op de website, raadpleeg dan de gebruikersgids.
Bij debijbel.nl hoort de app Mijn Bijbel.
In deze gratis Bijbel app lees je de Bijbel ook offline.
Zo heb je altijd de Bijbel in Gewone
Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling
bij de hand.
Download de app in Google Play of
de App Store.
Protestantse Gemeente te Akkrum

SCHEMA UITGAVEN
OP WEG 2021
Nummer 1
Inleveren kopij: 10 januari
Verschijningsdatum: 21 januari
Nummer 2
Inleveren kopij: 14 februari
Verschijningsdatum: 25 februari
Nummer 3
Inleveren kopij: 21 maart
Verschijningsdatum: 1 april
Nummer 4
Inleveren kopij: 2 mei
Verschijningsdatum: 12 mei
Nummer 5
Inleveren kopij: 20 juni
Verschijningsdatum: 1 juli
Nummer 6
Inleveren kopij: 22 augustus
Verschijningsdatum: 2 september
Nummer 7
Inleveren kopij: 10 oktober
Verschijningsdatum: 21 oktober
Nummer 8
Inleveren kopij: 5 december
Verschijningsdatum: 16 december
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EINDEJAARSCOLLECTE 2020
Het goede leven - leven in het perspectief van Gods licht
Wat is het goede leven? Het wordt al snel geassocieerd met welvaart, mindfulness en je fijn voelen. In de kerk en als christenen geloven we dat het goede
leven alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed! Hij zet ons
leven - met al zijn vreugde en verdriet - in zijn licht. In ons samenleven met
anderen laat Hij iets van zichzelf zien. Dát alles geeft zin aan ons bestaan en
maakt ons leven goed.
Als kerk mogen we leven in dit perspectief van Gods licht en daarvan getuigen. We hopen dat het doorklinkt in onze activiteiten en ons inspireert om
onze verantwoordelijkheid voor elkaar, en de mensen om ons heen, dichtbij
en ver weg, op ons te nemen.
Om de activiteiten in onze gemeente voor jong én oud, zoals bijvoorbeeld
gespreksgroepen, catechisatie, pastoraat, jeugd- en ouderenwerk, mogelijk
te maken, is er geld nodig. Daarom vragen we u aan het eind van het kalenderjaar om een extra gift, zodat we ook in het nieuwe jaar ons mooie en
belangrijke werk kunnen voortzetten.
Geef aan de eindejaarscollecte of maak uw bijdrage over via een bankoverschrijving op NL50RABO 0348302584. Bij de Op Weg/Underweis zit een envelop voor uw gift. Over enkele dagen zal deze envelop weer worden opgehaald
door uw bezorger van Op Weg/Underweis.
Als kerkenraad danken we u bij voorbaat heel hartelijk voor uw betrokkenheid
en steun!
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Het planten van de narcisbollen,
bij de tekst op pagina 13.
Protestantse Gemeente te Akkrum
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KERKELIJKE STAND
Gedoopt:
op 15 november: Jannemarije v.d. Gaast, Lange Miente 9
Adreswijziging:
fam. Wind, De Oper 3, Nes naar Jinshuzen 1, Akkrum
fam. Soepboer, W.J. Koopmansstrjitte 26 naar W.J. Koopmansstrjitte 27

AGENDA
Datum/tijd			Activiteit			Plaats
05
05
06
12

jan.
jan.
jan.
jan.

/
/
/
/

20.00
20.00
20.00
20.00

uur		
uur		
uur		
uur		

Pastorale Raad		
Diaconale Raad		
Coll. v. Kerkrentmeesters
Moderamen			

de
de
de
de

Lantearne
Lantearne
Lantearne
Lantearne

Diverse (of alle) vergaderingen vinden digitaal plaats.
FINANCIËN - OPBRENGST COLLECTEN
Datum:

Giften/gemiste collecten Kerk:

15 november 2020

€

37,07 €

22 november 2020

€ 164,45

12,50

€ 14,40 Jeugdwerk

€ 151,77

Giften/gemiste collecten Kerk - via bank:
12 oktober t/m 6 december

€ 330,50 (Diaconie)

12 oktober t/m 6 december

€ 635,20 (Kerk)

Overige:
Oud Papier - sept: 2.340 kg

€ 95,47

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: dinsdag, woensdag en vrijdag.

Voorzitter:

Gosse Wielinga, It Finlân 6, 8491 GR Akkrum. Tel.: 06 23570063

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 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. 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

Aris Hardeman,

tel. 652392

Gosse Wielinga, tel. 06 23570063
Jan Schilstra,
E-mail / Website

Eke Bosma,

tel. 651759

Adri Stevens,

tel. 841007

tel. 652702

Mail : redactie@pgakkrum.nl

Internet : www.pgakkrum.nl

It kommende nûmer fan Underweis komt út op 21 jannewaris.
(kopij ynleverje uterlik 10 jannewaris)
Protestantse Gemeente te Akkrum
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