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UW LEVENSTEKEN 

Wanneer Uw zon
de dag weer doet ontwaken
ontwaakt in mij een nieuw gevoel van Pasen,
stralend vanwaar het binnenkomt
omhoog, bogend het hemelrond
als Grote Zomerbode
naar waar Uw lichtkring ondergaat,
de aarde raakt, begraaft
wat is gedragen
van oost naar west
alsof U zegt
ook morgen mag je
rein in wit
weer opstaan
in Mijn levenslicht.

Coby Poelman - Duisterwinkel
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EEN NIEUW BEGIN

“Aan bijna alles komt een eind” zei 
broeder Andries Wedzinga, toen we 
de coniferenhaag en de bomen rooi-
den in de tún achter de Lantearne. 
De coniferenhaag moest er af, want 
een gedeelte was dood en dor en zou 
gemakkelijk willen branden. Het viel 
nog niet mee om met zijn tweeën deze 
haag neer te halen. De kettingzaag 
was gewillig, alleen de takken waren 
vergroeid met elkaar en zo hield de 
haag stand. Broeder Andries, al ver 
over de pensioengerechtige leeftijd, 
liet zich niet uit het veld slaan en de 
haag ging neer. “Nu is er ruimte voor 
iets nieuws en jongs”, zei broeder An-
dries. We zijn nu bijna een jaar verder 
en de sterke broeder is niet meer. 

Ik denk veel aan de mensen die ons 
zijn voorgegaan en aan de wijsheid 
die zij voor ons hebben achtergela-
ten. Ook denk ik vaak aan de wijsheid 
die we niet hebben opgepakt, die we 
hebben laten liggen. Vaak om redenen 
die op dat moment logisch waren en 
waar je achteraf van denkt, had ik 
dat nou maar opgepakt of gevraagd, 
dan was het iets gemakkelijker nu. 

Bij een nieuw begin hoort altijd een 
leercurve. Ik weet nog hoe mijn vader 
mij geleerd heeft om snert te koken en 
hoe hij dat van zijn vader had geleerd. 
Ik weet zeker dat de smaak van de 
snert in de loop van de jaren is ver-
anderd, ik gebruik andere kruiden dan 
mijn voorgangers. Ook weet ik dat het 
vrijwel onmogelijk is om steeds dezelf-
de smaak te krijgen. Dit komt omdat er 
zoveel variabelen zijn en er altijd een 
ingrediënt is dat net iets anders smaakt. 

Hoe is dat nu met ons als kerkgemeen-
schap? Zijn wij een leerinstituut, dat 
hoe langer ze bestaat steeds wijzer 
wordt? Ooit hoorde ik een preek in de 
kerk van Hegebeintum. Deze ging over 
de ontwikkeling van mensen in het al-
gemeen en hoe sommige groepen zich 
niet ontwikkelen. Hier hoorde ik voor 
het eerst de term: het elfde gebod. 
“Het is altijd zo geweest, het is goed zo 
en het zal nooit anders worden”. Wat 
ik toen meekreeg, was dat dit elfde 
gebod het einde is van elke voortgang. 
De kerkgemeenschap is een leerinsti-
tuut, wij onderzoeken en behouden het 
goede en leren van onze daden. Dit be-
tekent eigenlijk dat elke dag een nieuw 
begin is om iets nieuws te leren en het 
goede te behouden. 

We zien dat de Covid pandemie ons 
behoorlijk uit ons doen haalt en dat er 
toch nieuwe initiatieven ontstaan. We 
leren elke dag en dat wat we doen kan 
eigenlijk altijd beter. Soms zijn we te 
hard voor onszelf en anderen. Dat is 
niet nodig zolang we vertrouwen dat de 
Bijbel ons verhalen geeft waardoor we 
kunnen vergeven, reflecteren en leren. 
Aan bijna alles komt een eind, niet aan 
het vertrouwen van de Heer in ons. 

Gosse Wielinga
Voorzitter PG Akkrum
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Op het moment van dit schrijven is er weer een persconferentie in aantocht en de verwach-
ting is niet dat er een einde komt aan de lockdown. Dit betekent dat er nog steeds geen 
reguliere diensten zullen zijn in de Terptsjerke. We hopen en bidden dat we elkaar over 
een aantal weken toch weer mogen zien in onze kerk, maar voorlopig moeten we het doen 
met online vieringen. Er is inmiddels afgesproken dat we de gastpredikanten die ingepland 
staan, zullen vragen of ze mee willen werken aan de online vieringen o.a. door een korte 
overdenking op te nemen. Eens in de 2 weken zal het mediateam deze overdenking verder 
‘aankleden’ met bijvoorbeeld de column ‘het lopend vuurtje’. 
Hieronder volgt een overzicht van de geplande vieringen. Omdat nog niet alle gastpredi-
kanten zijn benaderd, is het overzicht nog wel onder voorbehoud. Natuurlijk blijven we u 
ook informeren over de diensten via de wekelijkse nieuwsbrief. 
Mocht u deze nog niet ontvangen, maar zou u dat 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 nieuws-
brief is in principe digitaal, maar het is ook mogelijk om een papieren versie te ontvangen. 

1 april 2021: WITTE DONDERDAG – vieren Heilig Avondmaal
Ds. E. v.d. Sluis uit Joure gaat voor in deze dienst vanuit de Terptsjerke. De dienst wordt 
rechtsstreeks uitgezonden via ZOOM en begint om 19:30 uur. Bedoeling is om gezamen-
lijk, ieder vanuit zijn/haar eigen huis, het Heilig Avondmaal te vieren. U kunt dus voor uzelf 
en uw eventuele huisgenoten brood en wijn of druivensap klaarzetten. Een aantal leden 
van de Cantorij zal hun medewerking verlenen aan deze dienst (o.l.v. Alie van Veldhuizen). 
Collecte: Diaconie
Organist/pianist: Hendrik Oosterhoff 
Trombone: Gert van Veldhuizen
Liturgische kleur: wit

2 april 2021: GOEDE VRIJDAG
Ds. E. v.d. Sluis uit Joure gaat voor in een online viering. Een aantal leden van de Cantorij 
zal hun medewerking verlenen aan deze dienst (o.l.v. Alie van Veldhuizen).
Collecte: -
Organist/pianist: Hendrik Oosterhoff
Liturgische kleur: paars

 KERKDIENSTEN IN DE TERPTSJERKE
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4 april 2021: PASEN
Ds. E. v.d. Sluis uit Joure gaat voor in een online viering. Een aantal leden van de Cantorij 
zal hun medewerking verlenen aan deze dienst (o.l.v. Alie van Veldhuizen).
Collecte: Diaconie en Kerk
Deurcollecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat Zuid-Afrika
Organist/pianist: Hendrik Oosterhoff
Trombone: Gert van Veldhuizen
Liturgische kleur: wit

11 april 2021
Online viering met ds. G.P. den Hollander uit Oldeholtwolde
Collecte: Diaconie en Kerk

18 april 2021
Online viering met ds. P.L. Smilde uit Drachten
Collecte: Diaconie en Kerk

25 april 2021
Online viering met ds. Tj. Hiemstra uit Groningen
Collecte: Diaconie en Kerk

2 mei 2021
Online viering met ds. J.D. de Haan uit Beetsterzwaag
Collecte: Diaconie en Kerk

9 mei 2021
Online viering met ds. D. van Bochove uit Akkrum
Collecte: Diaconie en Kerk

13 mei 2021: HEMELVAARTSDAG
Online viering met ds. G.J.D. de Haan uit Oosterzee
Collecte: Kerk



6 Contactblad voor de

Underweis

OVER DE TOEKOMST VAN 
ONZE KERKELIJKE GEMEENTE/
VOORBEREIDING OP HET 
BEROEPINGSWERK

Alweer een tijd geleden berichtten wij u 
over de groep die zich bezig houdt met 
het maken van de profielschets van 
onze gemeente: waar staan we nu en 
wat verwachten we van de toekomst?        
Dit in samenspraak met de kerkenraad.

Wij hebben steeds het plan gehad om 
u hierover verder te informeren op een 
gemeenteavond.

Nu het houden van zo’n avond nog 
steeds niet mogelijk is, hebben we de 
uitkomsten van deze profielschets in 
een online presentatie verwerkt.

In deze presentatie zijn de profielschets 
en het toekomstplan verwerkt en we 
willen deze binnenkort delen met onze 
gemeenteleden via de online nieuws-
brief, die elke week wordt verspreid.

Als u geen computer heeft en dus niet de 
mogelijkheid heeft om deze presentatie 
online/via een computer te ontvangen 
en wel de informatie wilt krijgen, willen 
we hiervoor een oplossing bedenken. 
Gedacht wordt aan vertoning (in een 
kleine groep) in de Lantearne.

U kunt zich hiervoor aanmelden via 
Thea Sevinga 
tel. 0566 652008 / 06 46458391
Aanmelden graag vòòr 9 april a.s.

TOELICHTING DEURCOLLECTE 
PASEN – KERK IN ACTIE WE-
RELDDIACONAAT ZUID-AFRIKA

Een toekomst voor kansarme kin-
deren in Pretoria
Voor veel zwarte jongeren in de 
Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun 
toekomst een zwart gat. Zij groeien op 
in gebroken gezinnen in slechte buur-
ten omgeven door prostitutie, drugs, 
diefstal, geweld en vuilnis. De helft 
van de jongeren maakt de middelbare 
school niet af en 40 procent tussen de 
15 en 34 jaar is werkloos. Een christe-
lijke Zuid-Afrikaanse organisatie helpt 
deze kansarme kinderen met onderwijs 
en biedt hen een omgeving vol liefde 
en aandacht, zodat de spiraal van ar-
moede doorbroken kan worden.

Kinderwerk
De moeder van Kgaugelo, die in de 
Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, 
maakte zich terecht zorgen om haar 
8-jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoen-
de tijd om naar hem om te kijken. Wat 
was ze blij toen kinderwerkster Sue 
contact legde met haar zoon. Sue werkt 
voor een Zuid-Afrikaanse organisatie, 
die kansarme kinderen zoals Kgaugelo 
hulp biedt met huiswerk. Ze leert hen 
normen en waarden via bijbelonder-
wijs. Ze geeft hen zelfvertrouwen door 
theater, muziek en kunst.

Jongerenwerk
Als Kgaugelo ouder wordt, zal hij met 
zijn studie begeleidt worden door jon-
gerenwerker Zakhele, die vertelt: “We 
begeleiden onze jeugd net zo lang tot 
ze hun plek gevonden hebben en ver-
zekerd zijn van een vaste baan.” Stu-
diekampen, vakantiekampen, mensen 
ontmoeten die in je geloven en je blij-
ven stimuleren. Dat verandert levens!
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UIT DE 
KERKENRAAD

Het is duidelijk dat de corona pandemie 
ons beperkt. We kunnen nog niet alles 
doen wat we graag zouden willen. De 
besmettingskans is hoog en het proces 
van vaccineren heeft haar tijd nodig. 
Als kerkenraad weten we dan ook niet 
wanneer we bij elkaar kunnen komen 
als gemeente. Voorlopig zijn alle ac-
tiviteiten die gemeenteleden in een 
groep bij elkaar brengt, opgeschort. 
Dit betekent geen kerkdienst zoals we 
gewend zijn, geen gemeenteavond en 
andere activiteiten. We hebben goede 
hoop, we zien het licht aan het einde 
van de tunnel en gaan door met wat we 
te doen hebben.

Beroepingsproces 
Een vertegenwoordiging van de ker-
kenraad, de bezinningsgroep, heeft het 
gemeenteprofiel opgesteld. Dit profiel 
is afgelopen week gepresenteerd aan 
de kerkenraad. In dit profiel wordt 
beschreven wie we als gemeente PG 
Akkrum zijn op dit moment. Dit profiel 
zal op termijn digitaal aan u worden ge-
presenteerd. Aan deze presentatie zal 
een reactietermijn worden gekoppeld. 
U kunt reageren, deze reacties zullen 
door de kerkenraad worden besproken 
en verwerkt, waarna het beleidsplan 
kan worden opgesteld. In het beleids-
plan wordt omschreven wat de doelen 
zijn van onze kerk en van onze kerk-
gemeenschap voor de lange termijn. 
Er zal een werkgroep worden samen-
gesteld die het beleidsplan formuleert. 
Als u wilt meedenken en meeschrijven 
aan het beleidsplan kunt u zich vóór 1 
mei a.s. melden bij de scriba, Wilma 
Hooghiemster. 

Wanneer het beleidsplan klaar is, wordt 
dit aan de gemeente voorgelegd voor 
akkoord. Daarna kan een start wor-
den gemaakt met het profiel van de 
dominee.

Online Diensten 
Na de Pasen zullen we elke week een 
digitale dienst uitzenden. De gastpre-
dikanten worden gevraagd een korte 
overdenking te maken en die zal wor-
den opgenomen. Elk weekend kunnen 
we dan kijken en luisteren naar de 
overdenking. Om de andere week zal 
de mediagroep haar bijdrage leveren. 
We hebben kunnen zien dat de medi-
agroep vol enthousiasme gemeente-
leden hun verhaal laten vertellen. We 
zijn erg tevreden over de kwaliteit en 
de voortgang van deze groep. 

Gosse Wielinga
Voorzitter PG Akkrum
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UIT DE 
GEMEENTE

Met de komst van het voorjaar gaan 
we hopelijk toch meer zicht krijgen op 
versoepelingen van de coronamaatre-
gelen. De cijfers van besmettingen en 
ziekenhuisopnames zijn op dit moment 
nog zorgwekkend, maar toch…..er 
worden steeds meer mensen gevac-
cineerd. Dat geldt ook voor een heel 
aantal gemeenteleden gelukkig. 
Voorzichtig gaan de gedachten naar 
een viering en ontmoeting in de bui-
tenlucht met Pinksteren, wat zou het 
fijn zijn als dat mogelijk zou zijn!

Binnen onze gemeente waren er helaas 
ook weer verdrietige gebeurtenissen.
Onverwacht kwam het bericht van 
de verslechtering en uiteindelijk het 
overlijden op 13 maart van dhr. Hans 
Broers.
Hij had al heel lang te maken met een 
kwetsbare gezondheid, maar krabbelde 
bij tegenslagen toch altijd weer over-
eind. Na de val van de trap lukte het 
niet meer om van alle complicaties te 
herstellen. Wij leven mee en bidden 
voor Trientsje en haar kinderen en 
kleinkinderen.

Op 22 maart is dhr. Andries Wedzinga 
overleden, ook dit overlijden kwam nog 
tamelijk onverwacht.
Hij was enkele dagen daarvoor in het 
ziekenhuis geweest en het bleek dat 
zijn vooruitzichten slecht waren. Met 
zorg en in het bijzijn van zijn kinderen 
is hij thuis overleden. Ook voor hen, 
kinderen en kleinkinderen bidden wij.

Mevr. de Bruin is na een slechte periode 
weer aan het opknappen; ze is hoopvol 
en positief gestemd!

Dhr. Abe Westra (Leppehiem) is weer 
thuis na zijn ziekenhuisopname.

Laten we denken aan allen die bezig 
zijn met behandelingen en te maken 
hebben met het wachten op uitslagen; 
voor henzelf of voor hun naasten en 
familieleden en laten we waar het kan 
met hen meeleven!

KOM MET HET LICHT 
VAN UW VERTROUWEN
KOM MET HET LICHT VAN UW HOOP
KOM MET HET LICHT VAN UW LIEFDE
ONTFERM U, HEER, 
ONTFERM U OVER ONS.

(ds. Job de Bruijn)

Namens de Pastorale Raad, 
met een hartelijke groet,

Thea Sevinga

Huwelijksjubileum: 

9 maart – 55 jaar
Dhr. en mevr. Hardeman
It Weidlan 36, Akkrum
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VAN DE DIACONIE

Pasen 2021, Diaconie PKN  Akkrum

Afgelopen week mochten we onze stem 
uitbrengen voor de Tweede Kamer. De 
één vindt het milieu een belangrijke 
factor, de ander het onderwijs en de 
agrarische sector. Heden ten dage 
hebben we niet zoveel te kiezen op het 
gebied van elkaar opzoeken, winkelen 
of een feestje vieren. 
Vaak vonden we het heel  gewoon om 
op visite te gaan, iets uit te zoeken 
in de winkel of even rond te struinen 
in een boekwinkel. Alles is aan regels 
gebonden en aan het aantal personen 
dat daarbij betrokken is. Ook de kerk-
gang vonden we heel normaal, terwijl 
we nu de paasviering online moeten 
volgen (heel mooi dat dat toch kan) 
en zingen we op paaszondag uit volle 
borst “Christus onze Heer verrees”. 
Gelukkig blijft er één ding altijd zeker 
en vaststaand, we mogen altijd op de 
aanwezigheid van God vertrouwen, ook 
in deze vreemde tijd. Deze aanwezig-
heid wensen we u toe, waar u ook bent 
en wat u ook bezighoudt, onder welke 
omstandigheden u ook Pasen tegemoet 
gaat. Hoe troostrijk is het te weten dat 
deze God met ons mee wil gaan.

Het zal in alle vroegte zijn als toen.
De steen is weggerold. Ik ben uit de 
grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.
Ik loop en struikel niet.
Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet. 
Wij zijn in bekenden veranderd.

De ochtendmist trekt op.
Ik dacht een dorre vlakte te zien.
Volle schoven zie ik, lange halmen, 
aren, waarin de korrel zwelt.
Bomen omranden het bouwland.
Heuvels golven de verte in, bergop-
waarts, en worden wolken.

Daarachter, kristal geworden, 
verblindend,
de zee, die haar doden teruggaf.

Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste 
licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam 
heeft geroepen.

Uit: “Dan zal ik leven” Huub Oosterhuis

Gezegende paasdagen!

De diaconie,
Annemieke, Baukje, Immy en Fimke

BLOEMEN UIT DE DIENST

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

21 febr.     Annet Ouwehand  De Oper 29, Nes
28 febr.     Steven Zwaagstra  Meskenwier 1, Akkrum
  7 maart    dhr. A. Wedzinga  Leechein 17, Akkrum
14 maart    mevr. B. de Boer-Schouwstra Leppehiem, kamer 203
21 maart    mevr. A. Postmus-Glas  S.P. Hoytemastrjitte 5, Akkrum
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PAASCOLLECTE 2021

Het goede leven - Bloeien in Gods licht

Het is bijna Pasen, het feest van Jezus’ 
opstanding. Een feest om groots te vieren 
als gemeente van Christus, want door Zijn 
opstanding mogen wij bloeien in Gods licht. 
Dat geeft ons leven zin en geeft ons kracht 
om er voor andere mensen te zijn.

Als gemeente mogen we telkens weer 
getuigen van Gods liefde voor mensen. In 
deze coronatijd willen we deze boodschap 
van hoop delen met de mensen om ons 
heen.

Voorgangers, ambtsdragers en vele vrijwilligers zetten zich daar met hart 
en ziel voor in. Tijdelijk met online vieringen en zo mogelijk doordeweekse 
ontmoetingen. Met kaarten en bloemen bemoedigen we hen die een steuntje 
in de rug nodig hebben.

Om dit als gemeente te kunnen doen, is er naast de vele vrijwilligers die 
zich met liefde en tijd inzetten, ook geld nodig. Daarom vragen we u om 
ons gemeentewerk te steunen met een extra gift om nu en als straks de 
coronabeperkingen voorbij zijn, waardevolle activiteiten in onze gemeente 
mogelijk te maken.

Bij de “Op Weg/Underweis” ontvangt u de envelop van de jaarlijkse Paas-
collecte. Uw bezorger van “Op Weg/Underweis” zal voor het rondbrengen en 
ophalen zorgdragen. U kunt ook uw gift overmaken via internetbankieren.

We danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!
College van Kerkrentmeesters

Gift Paascollecte 2021

Bankrekening:   NL50 RABO 0348 3025 84
Ten name van:  Protestantse Gemeente Akkrum
Onder vermelding: Paascollecte
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UITSLAG KERKBALANS 2021

In de periode 16 januari t/m 30 
februari is de landelijke actie KERK-
BALANS 2021 gehouden. De actie is 
eind februari afgesloten.

De ontvangen toezeggingen zijn 
verwerkt en de uitkomst is als volgt:

Aantal enveloppen uitgegeven: 344

Aantal terugontvangen: 315

(Nog) niet ontvangen: 29.

Antwoordpercentage: 91,6%

Toegezegde bijdrage 2021: 68.085.

Begroting voor 2021 is 65.000. Daarmee ligt de toezegging 4,7% hoger dan 
begroot.

(2020: 66.900 toegezegd begin 2020, ontvangen over geheel 2020 67.650)

In dit coronajaar is uw toezegging extra waardevol. Heel hartelijk dank voor 
dit positieve signaal
Wanneer u nog geen toezegging heeft gedaan of het ophalen van de ant-
woordenvelop gemist, dan kunt u dit uiteraard alsnog doen. U kunt deze 
envelop bv. in de brievenbus van de Lantearne doen of aan een ambtsdrager 
meegeven of voor nadere informatie bellen met 0566-651523.

Een speciaal woord van dank voor de vrijwilligers die de kerkbalans hebben 
rondgebracht en weer opgehaald. Bedankt voor jullie inzet en ondersteuning.
“It moat dochs altyd mar weer gebeure.”

College van kerkrentmeesters
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NOG NIET VOORBIJ

We zijn nu al een tijdje verder maar de 
crisis is nog niet voorbij.
Om te doen en laten wat we willen daar 
is de weg nog niet voor vrij.
Ook al zijn de vooruitzichten positief en 
is het buiten prachtig weer,
is het advies blijf zo veel mogelijk thuis, 
club vieren kan een andere keer.
Het is nu erg jammer, maar het is echt 
maar even.
Hopelijk kunnen we dan binnenkort 
weer club geven.
Zolang we ons maar goed voelen en 
niet in de stress schieten.
En dankbaar mogen zijn voor de klei-
ne dingen waar we wel van kunnen 
genieten
Denk ook aan de tijd van Pasen, dat is 
alweer nabij.
Jezus is immers opgestaan voor ons 
allemaal, voor jou en mij.

Groeten van de clubleiders

hebben gespeeld. En ook de jongste 
groep heeft een clubavond gehad, 
waarbij ze het spel “wie ben ik” hebben 
gedaan. Uiteraard is de avondklok nog 
wel geldig dus zijn we vroeg begonnen, 
zodat iedereen weer voor 21:00uur 
thuis kon zijn. De jeugd was blij om 
echt weer fysiek bij elkaar te kunnen 
zijn, immers ze hadden reeds aange-
geven dat online (zoom) minder leuk is 
(wat we ook aan het aantal deelnemers 
konden merken). Enfin, we hopen op 
deze manier langzaam weer meer ge-
wone clubavonden te kunnen organise-
ren. Om alle clubleden (Droktemakkers 
en Regenboogclub) een hart onder de 
riem te steken, hebben (of krijgen nog) 
de kinderen wat lekkers thuis gekregen 
met een passend gedichtje:

JEUGDWERK PG AKKRUM

Hallo allemaal, gelukkig mogen we 
steeds weer wat meer, maar kunnen 
we nog weinig activiteiten ondernemen 
met de jeugd. Maar vergeten doen we 
ze niet. Zo hebben de kinderen van de 
kindernevendienst een paasattentie 
ontvangen en hebben we de jeugd van 
de clubs ook een verrassing gebracht, 
meer daarover in het stukje hieronder.
Het clubkamp van de Regenboogclub 
kan helaas niet meer doorgaan, hier-
door heeft het clubseizoen maar kort 
geduurd voor de Regenboogclub. Mis-
schien dat we nog een activiteit voor ze 
kunnen gaan organiseren.
Ook onze jeugdleden van 18 jaar en 
ouder zullen we niet vergeten, zij zul-
len ook in deze Paastijd aandacht van 
ons krijgen.

Mirjam en Henk, jeugdouderlingen

DE ACTIVITEITEN VAN DE 
DROKTEMAKKERS

Beste lezers, hier volgt weer een ver-
slagje van de Droktemakkers-club. In 
het vorige verslag hebben we aange-
geven dat er online activiteiten hebben 
plaatsgevonden. Maar inmiddels zijn 
er door het RIVM meer mogelijkheden 
toegestaan. Zo is ook voor het jeugd-
werk een samenkomst mogelijk met 
max. 30 kinderen excl. de leiding. Die 
regel was reeds geldig voordat het 
voortgezet onderwijs weer naar school 
mocht. Dus hebben we daar gebruik 
van gemaakt. Weliswaar hebben we 
niet elke vrijdagavond club (we zijn 
toch nog wel een beetje terughoudend) 
maar per gelegenheid. Zo is de oudste 
jeugd een keer samengekomen, waar-
bij we het spel “de zwakste schakel” 



13Protestantse Gemeente te Akkrum

Op Weg

JKC

Er is ook weer een online JKC geweest, 
dit doen we zo nu en dan op zondag-
ochtend om 11:00uur, zodat iedereen 
lekker kan uitslapen. Deze keer was 
het thema “1,5 Meter samenleving”. 
Tijdens deze JKC was het de bedoeling 
om te ontdekken dat Jezus krachtig 
door afstand heen werkt.

KINDERNEVENDIENST 

Kindernevendienst zoekt 
vrijwilligers
We hopen dat er snel weer gewone 
kerkdiensten zullen zijn. Maar voor 
de kindernevendienst hebben we een 
probleem. Vanaf september komen we 
echt vrijwilligers tekort om wekelijks 
de kindernevendienst draaiende te 
houden. We doen bij deze dan ook een 
dringende oproep aan ouders of ver-
zorgers om zich aan te melden om met 
enige regelmaat op zondag de kinder-
nevendienst te draaien. Als je daar niet 
altijd tijd voor hebt, wil je dan helpen 
bij projecten, zoals de veertigdagentijd 
en kerst? We hebben echt een paar 
extra vrijwilligers nodig, omdat anders 
deze diensten niet meer kunnen wor-
den gehouden. Dit zou betekenen dat 
kinderen niet meer naar de kerk mee 
kunnen, omdat de reguliere dienst nu 
eenmaal te lang voor ze is. Dit willen 
we natuurlijk voorkomen dus meld je 
aan als je kunt en wilt helpen. Als je 
informatie wilt of je wilt je opgeven om 
te helpen, mail dan naar Mirjam Drost, 
drostme@gmail.com 

Hartelijke groet namens de leiding van 
de kindernevendienst

EINDEXAMEN
KANDIDATEN

Ondanks alle coronamaatregelen gaan 
sommige dingen gewoon door zoals de 
examens.
Wij willen als diaconie natuurlijk de 
examenkandidaten namens de PKN 
Akkrum heel veel succes wensen en ze 
even in het zonnetje zetten.
Kent u iemand in uw omgeving die dit 
jaar examen gaat doen, geef dan de 
naam door aan:
Annemieke Riemersma
Email: 
annemieke.riemersma@hotmail.com
Telefoonnummer: 
0566-650735 

NU, STRAKS EN TOT IN DE 
EEUWIGHEID

Kijk naar de toekomst
met een positieve blik.
Wat nu mis gaat daar leer je van.
Leef in het nu.
Want dan leef je echt.
Leef intens alsof het,
het laatste is wat je doet.
Veel liefde voor nu en straks tot
in de eeuwigheid.
Veel liefde toegewenst voor een 
ieder die je ontmoet.

Geschreven door Anna Romkema
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Wijk West :  (= incl. Jirnsum)
Grietje van der Meulen   Rommy Wassenaar
Kanadeeskestrjitte 30   Tsjerkebreed 2
Tel. 0566-651306    Tel. 0566-841995
grietje.meulen@gmail.com   rommywassenaar@upcmail.nl

Wijk Zuid :  (= incl. Terherne)
Thea Sevinga
It Swee 20
Tel. 0566-652008
mentsevinga@kpnmail.nl

Kerkelijk werker :
Mark Schippers
Tel. 06-20450796
markschippers@outlook.com

Jeugdouderlingen :
Mirjam Blaakmeer
Tel. 06-45065482
mblaakmeer@gmail.com
 
Henk Strooisma
Tel. 06-20739015
h.strooisma@gmail.com

DE PASTORALE RAAD WIL ER ZIJN VOOR MENSEN

De Pastorale Raad bestaat uit: ouderlingen, wijkbezoekers en de 
pastoraal/kerkelijk werker. Zij zijn graag bereid met u in gesprek 
te gaan. Bij u thuis, of ergens anders.
De ouderlingen hebben hun aandachtsgebied in een bepaald 
gedeelte van de gemeente volgens onderstaande wijkindeling.
U kunt ons altijd bereiken via een telefoontje of via de mail. 
Dit geldt voor als u zelf bezoek zou willen hebben of wanneer u 
weet dat een ander behoefte heeft aan een gesprek / bezoek.

Interim voorzitter: Thea Sevinga
Tel. 0566-652008
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Wijk Noord :
Vacant, waarnemer: Thea Sevinga

Wijk Oost :
Trientsje Broers
It Finlan 13
Tel. 0566-650678
tryntsjew@gmail.com

Contactpersonen wijk Leppehiem :
Jetske Willemsma
Tel. 0566-652310
Jaike Terpstra
Tel. 0566-652507

U ziet dat er nog “gaten” in het geheel zitten: 
wie voelt er voor om met ons mee te doen als 
wijkouderling of voorzitter? Kom eens met 
(één of meer van) ons praten…!
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ROMMY WASSENAAR EN 
GRIETJE VAN DER MEULEN, 
OUDERLING AKKRUM-WEST

Twee zussen, één gedachte
Al enige tijd werd binnen de gemeente 
gezocht naar nieuwe kandidaten voor 
de rol van ouderling. Toen de oproep 
nogmaals in “Op Weg” verscheen, had-
den wij, Rommy Wassenaar en Grietje 
van der Meulen, beide dezelfde gedach-
te, namelijk: “De enige die hier iets aan 
kan veranderen, ben ik”. Je zou kunnen 
zeggen: “Twee zussen, één gedachte”.  

Het komt vaker voor dat de functie van 
ouderling door meer dan één persoon 
vervuld wordt. Meestal is het dan door 
een echtpaar en niet zoals wij door 
twee zussen. Een unieke situatie. Het 
huisbezoek is ons op het lijf geschreven 
en de bijbehorende taken verdelen wij 
onderling. Samen durven wij het wel 
aan, te meer omdat wij ervaring heb-
ben in het kerkenwerk en over veel za-
ken gelijk denken. Wij vinden het dan 
ook fijn dat de kerkenraad ons voorstel 
heeft geaccepteerd. 

Door de beperkingen die het corona-
virus met zich meebrengt (voor het 
samenkomen in de kerk), zijn wij nog 
niet bevestigd voor u als gemeente. 
Met instemming van de kerkenraad 
zijn wij al wel enthousiast gestart 
met het doen van huisbezoeken 

in onze wijk Akkrum-West. Dit is de 
wijk met als buitengrenzen: It Finlân, 
de Sakevisserstrjitte en de Leppedyk. 
De Ljouwerterdyk ten noorden van de 
Riemersmabrug en het buitengebied 
(o.a. Jirnsum en Raerd) behoren ook 
tot deze wijk.

Vooral in deze moeilijke tijd is het erg 
belangrijk dat wij elkaar niet vergeten 
en naar elkaar omzien. Wij hopen op 
een goede samenwerking met de ker-
kenraad en de andere ambtsdrager en 
vooral met ú als broeders en zusters in 
onze gemeente. 

In de loop van het jaar hopen we een 
huisbezoek te kunnen brengen aan de 
meeste gemeenteleden in onze wijk. 
Wij stellen het ook zeer op prijs om 
van uw kant iets te mogen horen. Is er 
iets dat u met ons wilt delen of vindt u 
het fijn om op korte termijn kennis te 
maken? Dan horen wij dat graag van 
u op onderstaande telefoonnummers. 
Schroom niet om te bellen, want wij 
moeten het met elkaar doen.

Met een hartelijke groet,
Rommy Wassenaar, 
tel:  0566-841995

Grietje van der Meulen – Wassenaar,
tel:  0566-651306

Het zal duidelijk zijn dat Trientsje 
Broers nog niet gaat starten met haar 
werkzaamheden als ouderling voor 
Wijk Oost, nu zo kortgeleden haar man 
Hans is overleden.

We wensen Trientsje dan ook vanaf 
deze plaats alle sterkte en we geven 
haar nu eerst de rust en ruimte om 
later te bepalen of,- en hoe ze verder 
wil gaan als wijkouderling.
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Anna de Ruiter-Veenstra

Op 25 februari jongstleden is overleden onze zuster Anna de Ruiter-Veen-
stra in Leppehiem. Anna had een bewogen leven. Begin jaren ’60 besloot 
Anna met haar man Lute te emigreren samen met haar twee zoons naar 
Australië. Daar wilde zij een nieuw begin maken. Het leven in Australië 
was zwaar. In een land waar je de taal niet spreekt, moet je alles zelf uit-
vinden. Toch lukte het haar en haar man om een bestaan op te bouwen. 
Ook de zoons van Anna, Albert en Arie hebben hier definitief hun plekje 
gevonden en hebben hier hun eigen gezin gesticht. 
In 1988 overleed haar man Lute bij een noodlottig ongeval. Later vond 
Anna nieuwe liefde bij de broer van Lute, Frans. Frans nam haar mee 
terug naar Nederland waar zij samen nog mooie jaren hadden. 

Anna was een sterke vrouw met een eigen mening. Daardoor niet altijd 
even begrepen door de mensen om haar heen. Na het overlijden van haar 
tweede man Frans heeft Anna veel steun gehad aan haar neef Albert, die 
haar enkele jaren geleden nog heeft meegenomen terug naar Australië 
om haar kinderen te bezoeken. 

Tijdens de afscheidsdienst op 2 maart hebben we stil gestaan bij de woor-
den uit Psalm 23; de Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. 
Woorden die Anna zelf regelmatig sprak in Leppehiem; het ontbreekt mij 
hier aan niets. De goede zorg van het personeel, haar vriendin op de gang 
en de mensen die naar haar omkeken, gaven haar vervulling. 
Gelukkig konden, door een live videoverbinding, Anna’s zoons Albert en 
Arie en hun familie de afscheidsdienst mee beleven in Australië.

We bidden de familie veel sterkte en kracht toe om het verlies te dragen

Warme groet,
Mark Schippers
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INTERNET
Gloeiende, gloeiende, een minder geschikt woord om op te schrijven komt 
uit mijn mond. Wat voor rotzooi zit er nu allemaal weer in mijn mailbox. 
De zoveelste grote prijs die je kunt winnen. Reclame te over, omdat je wat 
hebt zitten zoeken. Je wordt bedolven onder niet gevraagde aanbiedingen. 
Een ontzettende lieve Lisa die je toch zoveel liefde wilt schenken. Maar pas 
op voor naar liefde hunkerende mensen, die liefde reikt niet verder dan je 
beurs.
Internet een zegen of een vloek. Deze vraag hoor je nogal eens rondzingen.
We zitten met z’n allen in het digitale tijdperk. Hoe we daar ook over denken, 
we zullen met de tijd mee moeten gaan, anders word je buitengesloten.
Veel communicatie gaat tegenwoordig via internet en de berichten via 
de postbezorging drogen langzaam op. Dat wordt te duur en is veel om-
slachtiger. Alle onderwerpen kunnen opzoeken en ontvangen op een klein 
schermpje voor je is toch geweldig. We besparen veel papier en het gaat 
ontzettend snel. De ontwikkeling op dit gebied kent geen grenzen meer. 
Het lijkt allemaal prachtig. Maar zijn we wel kritisch genoeg om het geheel 
te beoordelen, omdat we er niet meer zonder kunnen in de maatschappij. 
En iedereen verdient er op een of andere manier wel wat aan. Kan het ook 
zijn dat internet een wolf is in schaapskleren? Daar zal vast verschillend 
over worden gedacht. Ouderen zullen de wenkbrauwen fronsen en jongeren 
vinden een nieuwe IPhone met super mogelijkheden top. Ouderen hebben 
vergelijking zonder en met internet in hun leven. Jongeren onder de twintig 
kennen alleen het digitale tijdperk. Laat mij als oudere proberen een verge-
lijking te maken met of zonder internet.

Internet is betrekkelijk nieuw. Het komt voort uit militaire inlichtingendien-
sten in Amerika in de jaren ‘60 uit de vorige eeuw. Maar dat het massaal in 
gebruik wordt genomen door particulieren is van de laatste twintig jaar. Als 
ik in mijn kinderjaren uit school kwam, zat mem te wachten met een kop 
thee en een stuk koek. Even kletsen wat we gedaan hadden op school en dan 
snel weer naar buiten. Onze wereld was het dorp en de velden rondom. Daar 
speelde ons leven zich af en communicatie gebeurde op school. Een briefje 
in de zak van een leuk meisje stoppen en dan vol spanning afwachten. Van 
de grote wereld kregen we weinig mee en waren we ook niet mee bezig. 
Mijn heit zei: bemoei je niet met grote mensen zaken en ga spelen. Na-
tuurlijk waren we nieuwsgierig naar die wereld, maar duidelijke grenzen en 
geen spontaan aanbod maakte dat moeilijk. Er was een duidelijke scheiding 
tussen jeugd en volwassen zijn. We kregen de tijd om op onze eigen wijze 
op te groeien en werden niet overvoerd met allerlei onnodige communicatie. 
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Wel werden we gehard door spel en 
geen zoete koekjes van je ouders. In 
weer en wind op de fiets naar school, 
daar werd je weerbaar van. Die weer-
baarheid uit je jeugd kwam later van 
pas. Natuurlijk waren er ook fouten. 
Genegenheid en praten over diepe ge-
voelens bleef nogal eens achterwege. 
Dat hadden je ouders ook vaak niet 
echt geleerd. In hun jeugd was het 
leven nog harder en moesten ze niet 
zeuren, maar doorzetten. Hier was veel 
verborgen pijn.

Nu vele jaren later ben ik een pake geworden. Om me heen spelen de 
kleinkinderen. Wat is de wereld toch veranderd in al die jaren. Grootouders 
hadden vroeger een status van kennis en wijsheid. We liggen nu allang van 
de sokkel. Geen internet kennis en wijsheid…? Voor veel kinderen is internet 
het speelveld geworden. Gamen en Fifa 21 en weet ik wat is hun wereld. De 
wereldse activiteiten liggen aan hun voeten. Overvoerd en geprikkeld door 
onderwerpen waar ze vaak niet aan toe zijn. Op de bank kunnen ze de zaken 
regelen. En beweging? Een elektrische fiets mee naar school of gebracht 
door de auto. 
De hedendaagse ouders hebben het er niet gemakkelijk mee. Hoelang voor 
internet per dag? Kleinkinderen zeggen al: ‘beppe zegt we krijgen vier-
kante ogen van al dat kijken naar het beeldscherm en ga buiten spelen’. 
Hoe krijgen de ouders ze in beweging en weerbaar. Hoe blijven ze nog een 
beetje kind met al die informatie? Kindersloten op de computer, maar ga 
die nieuwsgierige kinderen maar eens stoppen. Kinderen zijn wel veel meer 
open geworden. Er wordt veel meer gepraat door ouders en kinderen. Dat 
is een verbetering ten opzichte van vroeger. Slaat ook wel eens door. Mijn 
ouders hadden het toen gemakkelijker, het was allemaal overzichtelijker. 
Breng in de hedendaagse chaos maar eens wat structuur aan. Internet een 
zegen of een vloek? Ik denk bij goed gebruik een zegen, maar zonder struc-
tuur aanbrengen, wordt het een vloek. We zouden er veel meer over kunnen 
spreken in onze eigen kring. Je kunt er zo een avond mee vullen voor jong 
en oud. Hoe gaan we er mee om en hoe kijk jij er tegenaan. Ik wens allen 
sterkte en wijsheid bij het gebruik van internet.



20 Contactblad voor de

Underweis

ZWO - UPDATE

Voorjaarsschoonmaak
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  (als 
het weer mag).
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 hier naar.
U kunt buitenlands geld en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen 
voor Kerk in Actie. We verkopen dit aan banken, handelaars en verzamelaars.

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 worden te koop aangeboden via websites als 
Marktplaats. Anton Pieck-kaarten, zelfgemaakte kaarten en kaarten van de 
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:

* Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding 
en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. Dit zijn verhandel-
bare kaarten, ongeacht de afbeelding.

* (Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop ver-
zonden worden, zijn oud papier. Momenteel is er nog wel handel in dubbe-
le kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels.
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Naast inleveren in de Terptsjerke en bij fietsspeciaalzaak Nijdam mag u nu ook 
de kaarten/postzegels/mobieltjes/cartridges in de brievenbus op Feansterdyk 
1 gooien (Kees Folkertsma). Past het niet? Leg het dan maar voor de voordeur. 

Ontzettend bedankt namens de ZWO.

Update bloemenactie voor Rwanda en de bij
Yes, het is gelukt. We hebben de voorkant van Middelpunt gehaald met de 
actie ‘Bloemenzaad voor Rwanda en de bij’. Heel blij en dankbaar met dit 
podium. We zouden eerst stoppen met de bestellingen, maar we gaan nu nog 
maar even door.
Op dit moment hebben we in Akkrum en buurdorpen de grens van 1.000 m2 
bloemenweide geslecht. Tussenstand:
1 zakje is ongeveer 6 m2 en we hebben er (tot ong. 18 maart 2021) 178 stuks 
aan de man/vrouw gebracht. Super resultaat en 2 doelen waar we met zijn 
allen ons steentje aan hebben bijgedragen. 

40-dagentijd 2021
Zoals al aangegeven in het vorige nummer van Under-
weis/Op Weg geen spaardoosjes dit jaar i.v.m. u weet 
wel. Maar natuurlijk is er tegenwoordig de mogelijkheid 
om digitaal een spaardoosje te vullen.  

U kunt de opbrengst overmaken op NL49 RABO 
0348 3189 95 t.n.v. ZWO PG Akkrum o.v.v. digitaal 
spaardoosje. 

MORIA
Nogmaals willen wij jullie aandacht vestigen op Moria, het vluchtelingkamp 
op Lesbos (Griekenland). Tijdens de huis-aan-huis collecte die Kerk in Actie 
onlangs heeft gehouden is er maar liefst € 540.000 opgehaald. ………en nog 
is het niet genoeg. De situatie verbetert nog niet en geld is nog steeds nodig. 
U mag nog steeds geven, dit mag op ons rekeningnummer NL49 RABO 0348 
3189 95 t.n.v. ZWO PG Akkrum o.v.v.  Moria.

Omtinken foar elkoar
Laten we met zijn allen bidden, niet alleen voor Akkrum, Fryslân, Nederland, 
Rwanda en Moria, 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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VERANDERT AKKRUM IN EEN BLOEMENZEE DEZE ZOMER?

Beste leden van de PG Akkrum, hallo allemaal,

De zomer lijkt nog ver weg, maar komt sneller dan we denken. Dit jaar zetten 
we ons als ZWO-commissie in voor Rwanda èn voor de bij. Vanaf begin febru-
ari kunnen jullie zakjes BIJ-vriendelijke bloemenmengels bij ons kopen. De 
opbrengst van de verkoop gaat naar Fryslân foar Rwanda. 
Doen jullie ook mee? 

WAAR TWEE OF DRIE 

Waar twee of drie in uw naam
geloof delen, hoop koesteren,
liefde schenken,
elkaar de hand toesteken, 
elkaars zwakte dragen,
elkaar levenskracht geven,
daar bent U in hun midden
als bron van leven. 

Met maar twee of drie 
durft U het aan
een nieuw begin te maken,
een andere weg te wijzen,
de toekomst te openen
voor het gedeelde brood,
voor het levende water,
voor de klare wijn.
Zo verandert u eenlingen
in een volk dat samengaat. 

Uit: Medemens 5, Kerk in Actie
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Er is keuze uit drie verschillende mengsels met elk 
meer dan 20 verschillende bloemsoorten, zodat 
er op elke grondsoort genoeg bloemen op zullen 
komen: 

* Vlindermengsel: hier komen zowel vlinders
   als bijen op af, een genot om te zien.
* Kindertuin-mengsel: met lager-groeiende
   bloemen die niet giftig zijn. Geen zorgen of klei-
   ne kinderen de bloemen plukken en in de mond
   stoppen. 
* Bijenmengsel: het mengsel dat het meest
   gericht is op bijen, met ook prachtige bloemen.

Het zaadzakje wordt geleverd door een gerenommeerde zaadteler, bevat 
uiteraard zaai-instructies en er zit 2 gram zaad in. Dat is genoeg voor zeker 
6 m2. Eén zakje kost € 2,50 en drie zakjes kosten € 7,00. 

De zaden kunnen besteld worden door een e-mail te sturen naar: 
famandringa@hotmail.com

o.v.v.  naam, adres, mengsel-keuze en aantal zakjes. 

Betaling vooraf door het bedrag over te maken naar: 
NL49 RABO 0348 3189 95 t.n.v. de CvD Prot. Gem. Akkrum
o.v.v. Wees erBIJ Rwanda

De zakjes worden dan zo snel mogelijk thuis bezorgd. 

Bestellingen ontvangen we graag voor 22 
maart, zodat jullie rond Pasen (4 april) kun-
nen gaan zaaien! Bestelt u liever per telefoon? 
Dit kan bij:
Tsjebbe Andringa 06-34930071
Kees Folkertsma 06-13942283

Alvast bedankt voor jullie steun aan Rwanda,
ZWO commissie PG Akkrum 

In Rwanda worden ze blij, door onze verkoop van zaden voor de bij !
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STIL WÊZE, KINNE WY DAT?

Wy neame de wike foar Peaske: de 
stille wike.
In wike weryn wy betinke dat ús Ferlos-
ser lije en ek stjerre moast.
Hy hong oan in krús tusken de Himel 
en de ierde.
Wie fan God en alle minsken ferlitten.
Ek hy rôp: werom hawwe Jo my ferlit-
ten. Hy raasde it út.

En wy.., wy hiene it lef in pear dagen 
derfoar te roppen: 
Hosanna hij dy’t komt yn de namme 
fan...

En no binne wy stil. Wy binne d’r stil 
fan...
Hoe moatte wy dat eins omskriuwe.
As earste moatte wy ús mar ris stil hâl-
de, want as wy ús stil hâlde, kinne wy 
ek better lústerje. 
Lústerje nei wat d’r bard is.

As we ris in kear op wei gean en sykje 
nei wysheit, nei wat dit barren yn dizze 
stille wike ús te sizzen hat.

Stilte is lústerje

Stilte is ûnthâlde

Stilte is oefenje yn ferwûndering.

En dan kinne wy mei Peaske wat te 
fertellen ha.
As wy mar even stil binne en lústerje 
wolle. 
Want…… ús Skepper hat ús gâns wat te 
fertellen. 

Tjisse

DE BIJBEL.....

De Bijbel…... 
....hoe zou jij deze zin afmaken?
Voor veel mensen speelt de Bijbel een 
belangrijke rol in hun leven. Dat willen 
we zichtbaar maken! Zodat het ande-
ren inspireert, aan het denken zet, of 
bemoedigt.

De verschijning van de NBV21 dit na-
jaar is hiervoor een uitgelezen moment.
2021 wordt een bijzonder jaar: in okto-
ber 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.
En ook dichter bij uw/jouw Schepper!

Tjisse
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PODCAST DAGVERS

Wil jij je dag beginnen met de Bijbel en 
ontdekken wat dit bijzondere boek voor 
jouw leven te zeggen heeft? 
Dan is deze podcast voor jou. Elke dag 
lezen we een stukje uit de Bijbel, geven 
we een korte toelichting en eindigen 
we met een inspirerende vraag of op-
dracht. Alles om je te laten raken door 
de verhalen uit de Bijbel. 

“Zo komt de Bijbel echt dichtbij!”

‘Podcasts zijn een mooie manier om 
de Bijbel dichtbij mensen te brengen’, 
zegt uitgever Stefan van Dijk van het 
NBG. ‘Een bijbeltekst komt heel anders 
binnen wanneer je ernaar luistert dan 
wanneer je de passage leest. We zijn 
er enthousiast over en hopen dat ‘Dag-
vers’ mensen helpt om elke dag met de 
Bijbel te leven.’
Naar de podcast luisteren tijdens je 
ontbijt of onderweg naar je werk. Het 
kan allemaal. Het is vaak niet te “zware 
kost” maar zet de uitleg over een Bij-
beltekst je simpelweg aan het denken. 
Vaak ook met de vraag; hoe zou u of 
jij met de bewuste tekst of opdracht 
willen en kunnen omgaan.
Kortom nieuwsgierig. 

De Bijbel in Gewone Taal wordt als ver-
taling gebruikt in de podcast. Luisteren 
naar Dagvers duurt ongeveer 3 minu-
ten. Aanmelding kan nu al via Spotify 
en andere podcast-apps. 
Het is het proberen waard. Maak jezelf 
eens nieuwsgierig!!

Meer informatie is te vinden op 
www.debijbel.nl/dagvers.

Tjisse
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KERKELIJKE STAND

Overleden:
op 25 februari –  mw. A. de Ruiter – Veenstra, Leppehiem BW 9 
op 13 maart    –  dhr. H. Broers, It Finlân 13
op 22 maart    –  dhr. A. Wedzinga, Leechein 17

Binnenverhuizing
mw. H. Oenema – de Boer, Leppedyk 19C naar leppehiem BW 4

   FINANCIËN - OPBRENGST COLLECTEN

   Datum Diaconie Kerk Bijz. Coll.    Doel
   13 febr. t/m 19 febr.  €  64,00  €  14,00 
   20 febr. t/m 26 febr.  €  84,00  €  22,50  €  40,00   Wereld diacon.
   27 febr. t/m 5 mrt  €  34,00  €  14,00  €  15,00   Binn. diaconaat
   6 mrt t/m 12 mrt  €  25,00  €-   €  65,00   Wereld diacon.
   13 mrt t/m 19 mrt  €  31,50   Binn. diaconaat

   Overige:
   Giften ivm collecten Kerk - 13 feb. t/m 19 maart    €   80,00
   Gift Kerk                                                             € 250,00

   Allen hartelijk dank voor uw giften en collecten.

AGENDA

Datum/tijd   Activiteit   Plaats
06 april, 20.00 uur  Pastorale Raad  de Lantearne
06 april, 20.00 uur  Diaconale Raad  de Lantearne
07 april, 20.00 uur  Coll. v. Kerkrentmeesters de Lantearne
13 april, 20.00 uur  Moderamen   de Lantearne
11 mei,  20.00 uur  Pastorale Raad  de Lantearne
11 mei,  20.00 uur  Diaconale Raad  de Lantearne
12 mei,  20.00 uur  Coll. v. Kerkrentmeesters de Lantearne
De meeste (of alle) bijeenkomsten vinden digitaal plaats.
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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: Antje Kneefel : tel: 06-23657066
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
Gosse Wielinga,  tel. 06 23570063          Adri Stevens,        tel. 841007
Jan Schilstra,                tel. 652702
Mail :  redactie@pgakkrum.nl             Internet :   www.pgakkrum.nl

It kommende nûmer fan Underweis komt út op 12 maaie.
(kopij ynleverje uterlik 2 maaie)
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