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EEN ZOMERGEBED

O God,
waarmee Gij mij niet verrast 

licht op het water, handen vol strelend licht,
bomen zachtmoedig ruisend in de wind,
een zwerm vogels hoog en geheimzinnig boven mij.

O God, geprezen zijt Gij

om de geur van lavendel,
de tederheid van een beginnende schemering,
de warmte van een paard,
openhartige bloemen zomaar op mijn weg 

traktaties van U,
blijken van uw genegenheid.

Als ík niet van geluk mag spreken.

Hans Bouma
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LEREN

Als we iets nieuws leren, zeggen 
we soms “je bent nooit te oud om 
iets te leren”. Als je van een afstand 
naar jezelf zou kunnen kijken, dan 
kan het bijna niet anders dat je moet 
constateren dat je elke dag wel iets 
nieuws hoort en leert. Leren is als 
iets ontdekken, iets wat je nog niet 
wist. Heb je een nieuwtje wat een 
ander nog niet weet, dan zijn er altijd 
nieuwsgierige toehoorders te vinden. 

Het grote nieuws is nu dat de maat-
regelen rondom de corona versoepe-
len en dat ons dit allemaal wat meer 
ruimte geeft om elkaar te bezoeken en 
te begroeten. De eerste kerkdiensten 
zijn alweer geweest en het ziet er naar 
uit dat we op een zeker moment weer 
dicht tegen elkaar in de kerk kunnen 
zitten. Ook dat zullen we opnieuw 
gaan leren. Ik hoor van verschillende 
broeders en zusters dat het met slof-
fen aan in de eigen huiskamer wel 
genoeglijk online kerkdienst volgen is. 

We zullen ook leren dat de tijden zijn 
veranderd, dat het niet zo zal zijn zoals 
het altijd geweest is. De digitale dien-
sten werden volop bezocht, meer dan 
een gemiddelde zondagdienst. Zullen 
we ons aan onze opdracht houden, 
dan kan het bijna niet anders dan dat 
we dit medium ook gaan gebruiken 

in de toekomst. We hebben de ver-
schillen kunnen zien en horen tussen 
de uitzendingen van de mediagroep 
en onze digitale kerkdienst. We zijn 
ons bewust dat we kwalitatief stappen 
moeten maken om een betere digi-
tale registratie te kunnen verzorgen. 

Het werk van de werkgroep “gemeen-
teprofiel” is gedaan. We zijn nu bezig 
met de volgende stap, het beleidsplan. 
We hebben Laura Kooiker, Philip Schip-
pers en Jan Jetze van der Meulen be-
reid gevonden om het beleidsplan van 
PG Akkrum aan te passen met de uit-
komsten van het gemeenteprofiel. De 
beleidsgroep heeft zich tot doel gesteld 
om voor de zomervakantie de eerste 
versie van het beleidsplan naar de ker-
kenraad te sturen. Dan kunnen we na 
de zomer direct aan de slag met het 
domineesprofiel voor onze gemeente. 

Ik zou graag willen dat we een lerende 
gemeente worden, dat we dingen leren 
van broeders en zusters die ergens be-
ter in zijn dan wijzelf. Dat we ons eigen 
niveau naar een hoger plan kunnen 
brengen en dat we daar als gemeente 
en dorp de vruchten van kunnen pluk-
ken. Zo kunnen we allemaal zeggen dat 
we nooit te oud zijn om iets te leren.

Gosse Wielinga,
Voorzitter PG Akkrum 
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“Zomerviering”

Dominee Peter Smilde in de Trigreppel tijdens 
de online zomerviering van 27 juni j.l.
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Wat is het fijn dat we weer bij elkaar kunnen komen en een kerkdienst kunnen vieren. We 
mogen ook weer met elkaar zingen! De diensten zijn dus bijna weer als vanouds, de enige 
maatregel is nog dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Ook moet nog worden 
bijgehouden wie de dienst bezoeken. Belangrijkste is dat iedereen die naar de kerkdienst 
wil komen, kan komen! 
We bieden in principe elke zondag de mogelijkheid om koffie te drinken na de dienst. 
In verband met onderbezetting van de kindernevendienstleiding is er helaas voorlopig geen 
reguliere kindernevendienst. 

Hieronder een overzicht van de verschillende diensten in de komende periode.

Zondag 4 juli : OVERSTAPDIENST
9:30 uur, Dhr. Mark Schippers, Zalk
Collecte: Jeugdwerk eigen gemeente
Deurcollecte: Actie Vakantietas (binnenlands diaconaat)
Organist: Gert Gatsma
Koster: Ale Strooisma

Zondag 11 juli 2021
11:00 uur,  ds. A.C. Meesters, Steggerda
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Sietze Kraak
Koster: Feike Heerschop

Zondag 18 juli 2021
9:30 uur, Ds. P. den Hollander, Oldeholtwolde
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Hielke v.d. Meulen
Koster: Sytze Vellema

 KERKDIENSTEN IN DE TERPTSJERKE
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Zondag 25 juli 2021
9:30 uur, da. Tj. Hiemstra, Groningen
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Hendrik Oosterhoff
Koster: Klaas v.d. Schaaf

Zondag 1 augustus 2021
9:30 uur, da. Tj. Hiemstra, Groningen
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Gerard van Norel
Koster: Maaike Verhoef

Zondag 8 augustus 2021
9:30 uur, ds. B.G. Keizer, Oostrum 
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Sietze Kraak
Koster: Geert de Jong

Zondag 15 augustus 2021
11:00 uur, ds. H. Wagenaar, Jorwert
Collecte: Diaconie en Kerk
Deurcollecte: Kerk in Actie - Pakistan
Organist: Gerard van Norel
Koster: Jan Schilstra

Zondag 22 augustus 2021
9:30 uur, Mw. A.I.S. de Vries, Ureterp
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Hielke v.d. Meulen
Koster: Ale Strooisma
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Zondag 29 augustus 2021
9:30 uur, ds. A.H. Boschma, Drachten 
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Hendrik Oosterhof
Koster: Feike Heerschop

Zondag 5 september 2021: HEILIG AVONDMAAL 
9:30 uur, Ds. J.D. Kraan, Burgum 
Collecte: Diaconie 
Organist: Gert Gatsma
Koster: Sytze Vellema

TOELICHTEN DEURCOLLECTEN

deurcollecte 4 juli:
Actie vakantietas

Je zult maar elke zomer je klasgenoot-
jes op vakantie zien gaan, terwijl jouw 
ouders geen geld hebben om erop uit 
te trekken. Wat duurt een zomerva-
kantie dan lang! Een vrolijke rugzak 
vol speelgoed, toegangskaartjes en 
een tegoedbon voor een ijsje is voor 
kinderen uit kwetsbare gezinnen extra 
welkom. Elke zomer deelt een groot 
aantal protestantse gemeenten deze 
rugzakjes uit aan kinderen in hun om-
geving. Actie Vakantietas is één van 
de projecten waarmee Kerk in Actie 
kinderen in armoede helpt.

Meer informatie is te vinden op: 
www.kerkinactie.nl/vakantietas

TOELICHTEN DEURCOLLECTEN

deurcollecte 15 augustus: 
Kerk in Actie – Pakistan

In het islamitische Pakistan heb je het 
als christen niet gemakkelijk. Je wordt 
beschouwd als tweederangs burger, 
gediscrimineerd en geregeld kritisch 
bevraagd op je geloof. Dit maakt 
veel christenen onzeker. Kerk in Actie 
steunt een bijbelschool die hen door 
middel van trainingen meer over de 
Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je 
als christen staande kunt houden in de 
maatschappij. Jaarlijks doen ruim zes-
duizend mensen aan deze trainingen 
mee. Onder hen zijn veel jongeren!

Meer informatie is te vinden op: 
www.kerkinactie.nl/christeninpakistan 
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Gelukkig…..! Nu we aan het begin 
staan van de zomer komt de overheid 
met vergaande versoepelingen van 
de coronamaatregelen. Niet dat alle 
regels overboord gaan……de 1,5 meter 
afstand blijft nog even, maar er gaat 
weer zoveel meer mogelijk worden in 
ons onderlinge contact! We kunnen 
weer meer mensen thuis uitnodigen, 
elkaar treffen in grotere gezelschap-
pen, met elkaar koffie drinken, zingen 
in de kerk en in koorverband! Het zal 
allemaal moeten wennen om ons hierin 
weer vrijer te gaan voelen, maar wat is 
het fijn dat het weer kan en mag! 

De kerkdiensten zijn weer hervat en 
geleidelijk aan treffen we weer heel 
wat gemeenteleden op zondag in de 
kerk en bij de koffie daarna. De eerste 
dienst die weer gehouden werd was op 
6 juni. Binnen een kring van voorna-
melijk familieleden en vrienden werd 
de belijdenisdienst gevierd van Daniël-
le Bax en Jesper Muitjens. Een mooie 
dienst en ook vanaf deze plaats onze 
gelukwensen met de stap die jullie 
hierbij gezet hebben!

Laten we ook nu bij elkaar stil staan 
en elkaar de ruimte geven om de draad 
weer op te pakken. We denken aan 
onze gemeenteleden die bezig zijn met 
behandelingen in het kader van herstel 
van hun ziekte: Froukje Schilstra is vol-
op bezig met haar behandelingen met 
chemotherapie, gelukkig heeft ze niet 
veel last van nadelige bijwerkingen en 
is ze vol goede moed!

Dirk Riemersma heeft goede uitslagen 
gekregen en wacht op zijn herstel-
operatie, helaas is er nog geen datum 
bekend in deze tijden-na-corona. Lies-
beth Bosch heeft ook goede berichten 
gekregen na haar behandelingen en 
operatie, ze is nu bezig met de laatste 
fase van bestralingen. We wensen jullie 
alle goeds toe en geduld, er wordt aan 
jullie gedacht! Ook zullen er gemeente-
leden zijn van wie we niet weten welke 
zorgen en problemen er zijn. Wel weten 
we dat er ook zorgen zijn bij Dicky en 
Steven van Zinderen, nu Steven moet 
herstellen van zijn heupfractuur. Beter-
schap gewenst en sterkte!

Laten we zo allemaal op onze plek de 
zomer ingaan en of we thuis blijven of 
elders op vakantie gaan weten dat God 
met ons meegaat:

Ga met God en hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en hij zal met je zijn.

Namens de Pastorale Raad, 
met een hartelijke groet,

Thea Sevinga

BEDANKT

Voor alle kaarten en het getoonde 
medeleven na het overlijden van 
Hans, wil ik iedereen nog heel har-
telijk bedanken.

Trientsje Broers - Willemsma
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Huwelijksjubilea: 

22 mei - 40 jaar: 
Dhr. en mevr. Andringa, 
Boarnsterdyk 111, Akkrum

25 mei - 45 jaar: 
Dhr. en mevr. Bark, 
S.vd Vegstrjitte 15, Akkrum

4 juni - 50 jaar: 
Dhr. en mevr. Terpstra, 
W.J. Koopmanstrjitte 7a, Akkrum

21 juni - 25 jaar: 
Dhr. en mevr. Riemersma, 
de Opstekker 20, Nes 

In de vorige Op Weg stond ver-
meld dat dhr. en mevr. Terpstra 
(S. Visserstrjitte 9) op 12 april 
jl. 60 jaar getrouwd waren; deze 
datum klopte niet, die ligt nog in 
het verschiet…

BLOEMEN UIT DE DIENST

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

  9 mei  mevr. J. Oosterhoff-de Boer Ljouwerterdyk 57B, Akkrum
16 mei  dhr. S. de Boer    UT-wei 5, Akkrum
23 mei  bewoners van “it Pakhus” Galemaleane 22, Akkrum
30 mei  dhr. en mevr.  Folkertsma    Feansterdyk 1, Akkrum
  6 juni  mevr. Y. Lamsma    Leppehiem kamer 27, Akkrum
13 juni  dhr. en mevr. Speerstra    Dr. Idzerdastrjitte 1, Akkrum
20 juni  dhr. en mevr. van Zinderen  S. Visserstrjitte 83, Akkrum

STARTZONDAG

Eind september hopen we met elkaar 
startzondag te vieren. Traditiegetrouw 
is er dan een ochtend vullend pro-
gramma, waaronder een (alternatieve) 
kerkdienst. Dit moet echter wel voor-
bereid worden… 

Wie biedt zich aan om hierbij te helpen? 

Laat het weten via info@pgakkrum.nl !
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VAN DE DIACONIE

Leeg zijn (Bij Matteüs 5:3)

Mijn laatste blog voor de zomervakan-
tie. Over leeg zijn, want ons woord 
vakantie komt van het Latijnse vacare, 
leeg zijn. Ik maak mijn agenda leeg, 
regel een vervanger voor werkzaam-
heden die door moeten gaan, lever 
alle schrijfopdrachten alvast in zodat 
ik geen deadlines meer heb. Ik zorg 
ervoor dat ik drie weken niets heb. 
Niets dan tijd en ruimte om me te 
verwonderen over wat me in die tijd 
en ruimte geschonken wordt. Een vin-
geroefening voor het echte werk, want 
eigenlijk is dat de grote roeping voor 
ieder die een levend geestelijk leven 
wil leiden: leeg zijn, ruimte zijn. Jezus 
zegt het zo: ‘Zalig de armen van geest, 
want van hen is het koninkrijk der 
hemelen.’ Een mozaïek aan gedachten 
en vragen die deze woorden oproepen.
Arm, dat ben je als je niets hebt. Ver-
gelijk het even met je huis. Wie veel 

spullen, weinig ruimte. Wie geeste-
lijk veel heeft, heeft een volgepropte 
geest: veel geestelijke zaken, weinig 
ruimte. Ik ga niet schrijven dat je 
die dingen moet wegdoen, al kan 
dat zeker helpen. Ze zíjn er: spullen, 
geestelijke zaken. De vraag is: welke 
houding neem jij aan ten opzichte van 
je geld, je huis, je bezittingen? Welke 
houding neem jij aan ten opzichte van 
je overtuigingen, beelden, verwach-
tingen? Welke houding neem jij aan 
ten opzichte van vriendschap, liefde, 
inspiratie? Ten opzichte van God?

Welke houding neem je aan, welke be-
weging maak je innerlijk? Reik je uit? 
Beweeg je naar voren om te pakken, 
te grijpen en je toe te eigenen? Dan 
vul je jezelf, je leven, met van alles en 
nog wat waar jij toevallig naar verlangt 
of ooit verlangd hebt. Het alternatief is 
rechtop staan, met open, lege handen. 
Niet uitreiken om te pakken, maar 
afwachten en bereid zijn te ontvangen 
wat je geschonken wordt.

Nogmaals: het gaat om je innerlijke 
houding ten opzichte van de dingen. Je 
huis en je bezittingen, je overtuigingen 
en beelden – ze zijn er. Je hoeft ze niet 
weg te doen en je hoeft ook niet te 
doen alsof ze er niet zijn. Maar welke 
innerlijke houding neem jij ten opzichte 
van die dingen aan? ‘Heb’ jij ze en houd 
jij ze? Of stromen ze door jouw leven 
heen? Zie je jezelf als eindstation of als 
doorvoerkanaal?

En dan: heb jij vrienden of ontvang je 
vriendschap van mensen? Heb jij een 
geliefde of ontvang jij liefde van een 
bepaald persoon? Wil jij God hebben en 
reik je uit om hem te pakken, al is het 
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maar bij de zoom van zijn kleed? Of 
sta je open en ontvankelijk – actief en 
afwachtend maar met lege handen – 
om te ontvangen wat je geschonken 
wordt? Ook al is het niet dat wat je 
verwachtte of waarop je hoopte of wat 
je je ingebeeld had.

Misschien is het wel zo: de waardevolle 
dingen in het leven kun je niet pakken 
of voor elkaar boksen. Ze vallen je 
toe. Liefde, vriendschap, toewijding, 
God, het koninkrijk – dat alles is een 
geschenk.

Ervaar jij jezelf als hebbend? Of ervaar 
jij jezelf als ‘arm’, als open ruimte 
waarin wie dan ook kan schenken wat 
hij of zij maar wil? En ben jij tevreden 
met wat je gegeven wordt, zelfs als dat 
niets is? En is dat dan armoede? Niets 
nodig hebben om in vrede te zijn, om 
het goed te hebben – dat is echte rijk-
dom. Of, zoals Johannes van het Kruis 
schrijft: Wil je alles hebben, wil niets 
hebben.

Het is een levenslange oefening: in-
nerlijk met lege handen staan en ont-
vangen wat God je als geschenk geeft 
– al herken je het in eerste instantie 
misschien niet eens als geschenk. Maar 
oefen het. Verwonder jezelf over wat je 
in de ruimte die jij bent, geschonken 
wordt. Zie je hele leven als één grote 
oefening in op vakantie zijn.

Marga Haas, 
Parelduiken in de bijbel

De diaconie wenst u een gezegende 
zomer toe en graag tot ziens.

Hartelijke groet, 
Fimke, Annemieke, Baukje en Immy

BESTE 
MENSEN

Hierbij zal ik mij even voorstellen.
Ik ben Trientsje Broers - Willemsma. 
Geboren en (met een tussenpoos van 
11 jaar woonachtig in Steenwijk) geto-
gen in Akkrum.

Eind vorig jaar is mij gevraagd of ik 
ouderling wilde worden. Ik heb daar 
even over na moeten denken en heb 
tenslotte toch toegestemd om dit op 
mij te nemen. Is het roeping of plicht - 
wie zal het zeggen. In het verleden ben 
ik ouderling van Leppehiem geweest, 
dus het komt mij niet onbekend voor. 

In overleg met de kerkenraad ben ik al 
gestart met mijn taak als ouderling. De 
bevestiging zal in de loop van dit jaar 
plaats vinden. Nu de corona maatrege-
len versoepelen en de meesten van ons 
gevaccineerd zijn, kan ik wat bezoeken 
gaan afleggen om kennis te maken. 
Het is vrijblijvend en bij diegenen die 
er behoefte aan hebben, kom ik graag 
op bezoek. Ook als er ziekte is of ande-
re zaken zijn die u met mij wilt delen, 
dan hoor ik het graag van u. U kunt mij 
altijd bellen.

Heel hartelijke groeten van
Trientsje Broers – Willemsma

Tel : 0566-650678
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Verkort Overzicht
Begroting

2020
Rekening

2020
Rekening

2019
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen
Opbrengsten levend geld
Door te zenden collecten en giften
Totaal baten A

Uitgaven en Kosten
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk wereldwijd
Afdrachten door te zenden collecten en giften
Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)

Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

Resultaat naar Algemene reserve (D)

16 1 16
- - 2.436

5.640 5.565 6.856
250 225 283

5.906 5.791 9.591

150 26 81
780 747 778

50 - 0
120 127 119

3.881 1.919 3.280
0 577 0

1.525 2.095 1.232
6.506 5.490 5.490

-600 301 4.101

- - -
- - -
- - -

-600 301 4.101

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

-600 301 4.101

Protestantse gemeente te Akkrum
College van Diakenen - Jaarrekening 2020

Conceptversie 19-06-2021 21:41 1
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SOLIDARITEITSKAS 2021

Voor gemeenten die omzien naar elkaar!

“En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers 
waarin God behagen schept.” Hebreeën 13: 16

Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek waar mensen God 
kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen 
zijn voor hun omgeving. Ons kerkelijk leven wordt hard getroffen door de 
coronapandemie. Ondanks alle maatregelen doen we ons best om samen 
gemeente te zijn via online vieringen, online ontmoetingen, en door elkaar te 
bemoedigen met een kaartje of een bloemetje.

Heel voorzichtig kunnen we hoopvol naar de toekomst kijken en plannen 
maken om weer volop gemeente te zijn, op zondag en doordeweekse dagen. 
Om samen een vindplaats te zijn van geloof, hoop en liefde voor jong en oud.

Voor het uitvoeren van nieuwe plannen zijn niet alleen ideeën en mensen no-
dig, maar ook financiële middelen. Daar ontbreekt het sommige gemeenten 
helaas aan. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas 
van de Protestantse Kerk.

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

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

De automatische incasso is eind juni uitgevoerd. Voor degene die 
geen machtiging heeft afgegeven vragen wij om de bijdrage van € 
10,- per belijdend lid over te maken op onze bankrekening: NL50RA-
BO 0348302584

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de 
kerkenraad, of kijk op www.pkn.nl/solidariteitskas.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
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FINANCIEEL VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Dit jaar is er door de bekende maatregelen geen Gemeenteavond geweest. 
De jaarcijfers 2020 zijn daardoor ook niet met u gedeeld. Graag willen wij u 
daar via Op Weg over informeren. Bijgaand de verkorte staat van baten en 
lasten.
Wanneer u de uitgebreide versie wilt hebben dan kunt u contact opnemen 
met Sjoerd Hannema. E.mail: administratie@pgakkrum.nl of tel. 652393

Toelichting Jaarrekening 2020
Door het coronavirus en de daardoor ontstane crisis is het jaar 2020 een zeer 
bijzonder jaar geworden. Ook de Protestantse Gemeente Akkrum heeft de 
gevolgen daarvan ondervonden.
Gelukkig is ons operationeel resultaat nog € 9.678 positief (2019: € 1.908). 
T.o.v. de begroting is dit € 10.000 lager dan begroot.

Door een herwaardering op het onroerend goed (nieuwe richtlijn PKN) is het 
onroerend goed gewaardeerd op WOZ-waarde. Het kerkgebouw De Terptsjer-
ke blijft gewaardeerd op € 1,-. 

Opbrengsten
De exploitatie van ons kerkelijk centrum De Lantearne is over 2020 voor 
een hele periode stil komen te liggen. Buffetopbrengsten en verhuur Lante-
arne en Kerk zijn in relatie met 2019 € 11.973 lager. Vrijwillige bijdragen en 
opbrengsten collecten zijn nagenoeg gelijk aan 2019. Collecten die minder 
binnenkwamen in de diensten zijn gecompenseerd door gemeenteleden die 
rechtstreeks hun collecte/gift overmaakten op de bankrekening.

Uitgaven en kosten
In de begroting 2020 was ook opgenomen het groot onderhoud aan de pas-
torie (Feansterdyk) voor € 45.000. Dit onderhoud is vertraagd naar het jaar 
2021.

Resultaat
Het operationeel resultaat van € 9.678 is toegevoegd aan de algemene 
reserves.

Bestemmingsreserves en fondsen
In 2020 zijn er geen acties geweest. Door de beperkingen a.g.v. de corona 
crisis zijn o.a. de bloemenmarkt en de kerstmarkt niet doorgegaan.

Toevoegingen Restauratiefonds Terptsjerke in boekjaar:
• Bij: Termijn BRIM subsidie € 3.020
• Bij: Opbrengst oud papier € 2.198
• Af: Gift aan onderhoud toren en uurwerk € 1.000.
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JEUGDWERK PG AKKRUM

Hallo allemaal
Het jeugdwerk seizoen loopt langzaam 
ten einde nu de schoolvakanties weer 
in zicht komen. Het is voor iedereen 
een vreemde tijd geweest, zo ook 
voor het jeugdwerk. We hebben een 
pas op de plaats moeten maken voor 
besmettingsgevaar, lockdowns, leiders 
die in de zorg werken, avondklok, enz. 
Uiteindelijk konden we niet alle activi-
teiten doen die we voor ogen hadden, 
vooral bij de regenboogclub was weinig 
mogelijk. Online bijeenkomsten is een 
alternatief maar kunnen de gezellig-
heid van de clubzolder niet evenaren. 
Voor de regenboogclub staat nog een 
seizoensafsluiting activiteit gepland. 
De Droktemakkers hebben op gepaste 
wijze toch bijeenkomsten kunnen hou-
den. We hopen in september het sei-
zoen weer “gewoon” te kunnen starten 
zonder al te veel beperkingen!

Mirjam en Henk, jeugdouderlingen

Hieronder staat het voorstel uitgebreid 
beschreven:
• De kindernevendienst gaat 1x per 
maand plaatsvinden, bijvoorbeeld de 
tweede zondag in de maand.
• De kinderen worden van tevoren 
aangemeld door de ouders, zodat we 
weten hoeveel kinderen zullen komen.
• Aan de hand van de beschikbare 
programma’s van Kliederkerk zal een 
programma van maximaal twee uren 
worden samengesteld.
• Om binding te houden met de kerk 
beginnen de kinderen in de kerk en 
gaan ze na het openingsgebed en een 
kinderlied naar de Lantearne.
• De kinderen komen niet in de kerk 
terug voor de zegen.
• De kinderen kunnen om half twaalf 
opgehaald worden door de ouders.

Natuurlijk kan het zijn dat u het hier 
helemaal niet mee eens bent en vindt 
u dat er elke week kindernevendienst 
moet zijn. In dat geval is er meer lei-
ding nodig dan de twee leidsters die er 
nu zijn. Meldt u zich dan aan als leiding 
voor de kindernevendienst, ook pakes 
en beppes zijn welkom als leiding!

Als u wilt reageren op bovenstaande, 
kunt u contact opnemen met Mirjam 
Blaakmeer (mblaakmeer@gmail.com) 
of Henk Strooisma (h.strooisma@
gmail.com) 

VAN DE KINDERNEVENDIENST

Met Pasen en Pinksteren hebben we 
twee kinderdiensten gevierd, inhoude-
lijk naar het voorbeeld van de Klieder-
kerk; een soort Kindernevendienst XL. 
De huidige leiding van de kinderne-
vendienst vindt deze vorm van leiding 
geven erg leuk en ook van de kinderen 
(en ouders) krijgen we positieve reac-
ties. Het voorstel is dan ook om door te 
gaan met Kindernevendienst XL. 
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REGENBOOGCLUB

Het clubseizoen is eigenlijk al een poos 
voorbij..... Met nauwelijks clubavon-
den, geen gezamenlijke feestavonden, 
geen kamp.
Wel hebben we vlak voor Pasen met 
zijn allen een online spelcircuit gedaan, 
georganiseerd door de YMCA. We deden 
bingo met spullen in en rond het huis, 
vormden met zijn allen een zin voor de 
webcam en scoorden maximale punten 
bij de quiz!
De corona maatregelen zijn inmiddels 
flink versoepeld. Daarom houden we 
op 3 juli gezamenlijk een vet tuinfeest. 
Dan gaan we een aantal leuke spellen 
doen en gezellig bbq-en met disco! We 
maken er een super gezellig feest van! 

Tot snel!

aantal spellen/opdrachten konden wor-
den gedaan. Het begon met een op-
dracht waarbij een vlog moest worden 
gemaakt rondom het geboorteverhaal 
van Johannes de Doper. Die vlog kon 
via social media worden ingestuurd. 
Er volgden zo nog een aantal puzzels, 
spelletjes, quizvragen en een finale 
spel “geef de goede boodschap door”. 
Zinnen moesten aan elkaar door wor-
den verteld door te fluisteren waarbij 
onderweg hindernissen werden opge-
worpen. Het was uiteindelijk een zeer 
leuke avond waarbij de Droktemakkers 
op een verdienstelijke 79ste plek is 
geëindigd (van de 400). 
Een korte impressie is te vinden via: 
https://vimeo.com/558527662
Met de oudste jeugd hebben we de 
laatste keer een EK voetbalwedstrijd 
gezien. Het was een klein clubje met 
voornamelijk jongens die zelf ook op 
voetbal zitten. Ook een relaxte leuke 
avond.

Er is met Pinksteren JKC geweest waar-
bij we ook fysiek bijeen zijn gekomen. 
Uiteraard hebben we het pinksterver-
haal besproken met de jeugd. Uitein-
delijk wel een lastig verhaal voor hen 
om je er iets bij voor te stellen. Maar 
goed, met behulp van het Solid Friends 
programma van YFC hebben we er toch 
een mooie ochtend van gemaakt.

DE ACTIVITEITEN VAN DE 
DROKTEMAKKERS

Beste lezers, hier volgt weer een ver-
slagje van de Droktemakkersclub. We 
zijn de afgelopen periode weer een 
aantal keren bijeengekomen op de 
zolder van de Lantearne. Nog steeds 
om en om met de jongste en de oudste 
groep om zo de groep niet te groot te 
laten worden. Een hoogtepunt was de 
deelname aan Sirkelslag met de jong-
ste groep. Dit spel werd op 28 mei ge-
lijktijdig gespeeld door heel Nederland 
met uiteindelijk een deelname van 400 
clubs. Het spel was online te volgen 
(dat hebben wij via de beamer in de 
grote zaal van de Lantearne gedaan) 
via internet en werd gepresenteerd 
door Klaas van Kruistum, bekend van 
verschillende tv-programma’s. Het spel 
nam ons mee in het verhaal van een 
profeet waar tijdens het verhaal een 
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PASTORIE

Sinds een aantal weken staat de pasto-
rie aan de Feansterdyk in de steigers. 
Reeds in 2019 is vanuit de kerkenraad 
het besluit genomen om de dakgoten 
en kozijnen ( in totaal 28 stuks) te ver-
vangen. Door drukte van de bouwlie-
den liep de startdatum uit naar medio 
2020 maar door corona veranderde de 
situatie omtrent de reismogelijkheden 
van de Slowaakse bouwers waardoor 
hun onderhanden werk uitliep. Wij 
moesten aansluiten in de rij wachten-
den. In december 2020 is er nog een 
raam uitgewaaid, dit is dichtgemaakt 
met een plaat hout. De goten waren 
dusdanig verrot dat er stukken naar 
beneden vielen, deze zijn daarom uit 
voorzorg verwijderd. 
Inmiddels zijn de dakgoten opnieuw 
opgebouwd met hout en de zinken 
bakgoot is op zijn plek gesoldeerd. Het 
wachten is nu op de kunststof stroken 
die het hout afdekken. Hiermee worden 
ze nagenoeg onderhoudsvrij.
De kozijnen zijn ook geleverd door de 
fabriek en de timmermannen zijn druk 
bezig met het vervangen hiervan.  We 
hopen dat de klus voorspoedig verloopt 
en dat het werk medio juli gereed is. 
Dit is mede afhankelijk van de beschik-
baarheid van bouwmaterialen. Door de 
crisis zijn er grote tekorten ontstaan 
van hout en staal.  Wij houden u op de 
hoogte.

College van Kerkrentmeesters

VIDEO EN AUDIO OPNAMES

Sinds de corona periode is het belang 
van het uitzenden van beeld en ge-
luid toegenomen. Onze kerk beschikt 
al jaren over opname apparatuur en 
met behulp van een extra laptop en 
een youtube account is in 2020 een 
livestream gecreëerd die inmiddels 
meerdere keren dienst heeft gedaan 
bij kerkdiensten en uitvaarten. Door de 
uitzendingen van Omrop Fryslân en de 
hoge kwaliteit van onze mobiele came-
ra, die afgelopen lockdown is gebruikt, 
zijn de eisen aan de opname kwaliteit 
hoger geworden. 

Aangezien wij hebben gemerkt dat er 
een substantiële groep kijkers is van 
ons kanaal “Beamerteam Akkrum” en 
reeds het voornemen bestond om de 
kerkdiensten online te streamen wor-
den momenteel stappen gezet om de 
opname apparatuur te vervangen naar 
de huidige stand van de techniek. Dit 
betekent in grote lijnen dat de video 
apparatuur geheel wordt vervangen en 
de audio apparatuur wordt uitgebreid. 
De huidige apparatuur is sterk verou-
derd ná 12 jaar. 

Wij verwachten na de vakanties de 
nieuwe spullen in gebruik te kunnen 
nemen en houden u hiervan op de 
hoogte.

College van Kerkrentmeesters
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In het voorjaar van 2022 worden de 
vaste planten en struiken geplant en 
wordt de kruidentuin aangelegd. De 
oude kloostermoppen die we in de tuin 
hebben gevonden, krijgen een plaatsje 
in de kruidentuin. Tot slot wordt het 
hekwerk aan de Boerestege vervangen. 
In het hek komt de toegangsdeur tot 
de tuin.
De kerkenraad heeft ons een budget 
toegewezen, daarnaast hebben we 
verschillende fondsen en organisaties 
aangeschreven en gevraagd om sub-
sidie. Tot nu toe hebben wij € 2.000 
aan subsidie toegezegd gekregen. Dat 
is geweldig en we gaan door met het 
zoeken van sponsoren. Misschien wilt 
u ook ondersteunen? We zijn bijvoor-
beeld nog op zoek naar een zonnewij-
zer, houten bankjes, een regenton en 
een waterpomp. Heeft u dit staan en 
gebruikt u het niet meer? Of wilt u ons 
deze schenken, wij horen het graag.  
We kunnen altijd hulp en ideeën gebrui-
ken, dus kom gewoon langs of meld u 
aan bij Rein Huitema (06-28126146). 
Samen werken in de tuin is ontspan-
nend en een moment voor ontmoeting. 
U bent van harte welkom! 
 

Hartelijke groet, 
Nynke, Rein en Gepke  

DE LANTEARNE TÚN

Inmiddels is het hartje zomer en de 
Lantearne tuin begint haar vorm te 
krijgen.  
Er is een composthoop gebouwd, puin 
en groen zijn afgevoerd en de bloem-
perken zijn afgezet en ingezaaid met 
éénjarige en meerjarige bloemen. 
‘s Avonds wordt de tuin regelmatig 
beregend en het resultaat mag er zijn. 
Voorzichtig komen de eerste grassprie-
ten en bloemen omhoog.  
Een aantal mensen hebben aange-
boden om de tuin te onderhouden en 
om bepaalde klussen te doen. Zo heeft 
Hans Noppert al een prachtig bijenhotel 
gebouwd en geplaatst. Komende herfst 
wordt gestart met de bouw van de 
kapschuur. Deze wordt tegen de schuur 
van buurman Middendorp geplaatst. 
Het wordt een gedeeltelijk open schuur 
met een schuin dak waar sedum op 
groeit. Met dit groendak creëren we 
een mooie leefomgeving voor planten 
en dieren. Daarna gaan we aan de slag 
met het bouwen van de pergola. De per-
gola komt op het terras te staan, zodat 
we na afloop van de kerkdienst onder 
de pergola kunnen zitten die we laten 
begroeien met klimmende bloeiers. We 
zullen bankjes op diverse plekken in de 
tuin plaatsen en er zullen een aantal 
vogelkastjes worden gemaakt voor de 
vele verschillende vogels die de tuin 
bezoeken. Het stap aan de Trigreppel 
wordt aangelegd en in oktober zorgen 
de Droktemakkers en de Regenboogjes 
ervoor dat de bloembollen zoals kro-
kussen en sneeuwklokjes de grond in 
gaan. In de wintermaanden zullen zij 
klimrekken timmeren waar langs de 
bloeiende planten kunnen groeien.
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ZWO - UPDATE

Oproep foto’s bloemenactie voor Rwanda en de bij
Wat hadden we dit voorjaar een leuke actie ‘Bloemenzaad voor Rwanda en de 
bij’ en een pracht financieel resultaat. Maar.., waar wij nu benieuwd naar zijn 
is het volgende: Hoe mooi is je/uw bloemenzee geworden? Maak een foto en 
mail deze naar kees.folkertsma@planet.nl of app naar 06-13942283……en wie 
weet sta je volgende keer wel in de Underweis.

Giro 555
Wij willen nog steeds uw/jullie aandacht vestigen op giro 555. Onder het mot-
to van ‘samen in actie tegen corona’ kun je nog steeds jouw bijdrage storten 
om er voor te zorgen dat er in landen, die minder ver zijn dan wij hier, ook 
voldoende kan worden gevaccineerd. 

MORIA
De zomer is er, de vakantie nadert maar.., nogmaals willen wij jullie aandacht 
vestigen op Moria, het vluchtelingkamp op Lesbos (Griekenland). Nu met het 
mooiere weer komt de vluchtelingen stroom weer meer op gang. De situatie 
in Moria verbetert nog niet snel genoeg en geld is nog steeds nodig. U mag 
nog steeds geven. Dit mag op ons rekening-nummer NL49 RABO 0348 3189 
95 t.n.v. ZWO PG Akkrum o.v.v.  Moria.

Agenda ZWO
Op 5 juli is de online vergadering van classis Fryslân waarin we ons lock free 
kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen. Het lijkt nog ver weg, maar het 
komt er weer aan.., en lock free: daar zitten we echt op te wachten!

Omtinken foar elkoar.
Laten we met zijn allen bidden, niet alleen voor Akkrum, Fryslân, Nederland, 
Rwanda en tegen corona, maar voor elk volk en elk land en tegen de verschil-
lende ziekten op onze aarde. We hebben elkaar nodig, niet alleen in tijden van 
Corona maar eigenlijk altijd !!!! Amen

Tot slot voor een ieder: een hele fijne vakantieperiode toegewenst van ons 
met veel gezondheid en tot in het volgende seizoen. 

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

Op persoonlijke titel (Kees) wil ik jullie/u bedanken voor de bloemengroet die 
ik heb gekregen, fantastisch om te krijgen en het doet je echt goed om te 
weten dat er mensen aan je denken!
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Fryslân foar Rwanda - boektip voor de zomer:

“De boom met de bittere bladeren”, dat is de titel van een boek van Ruth Erica, een 
jeugdroman. (Uitgeverij Lemniscaat) Vóór in het boek zijn woorden van mensenrech-
tenactivist Alison Des Forges (1942-2009) opgenomen:

De erfenis van de Rwandese genocide.
Het is alsof je een familiefoto doormidden scheurt,
en daarna de twee helften weer aan elkaar probeert te plakken.
Zelfs met de beste lijm van de wereld zal het nooit meer hetzelfde zijn.

Het verhaal van het boek is gefantaseerd, maar de omstandigheden van het land zijn 
treffend geschetst. De lezer krijgt een breed beeld van het leven in Rwanda, 14 jaar na 
de genocide, van de cultuur, van de bloedgroepen ook al worden die officieel niet meer 
gehanteerd, van de situatie waarin daders en slachtoffers aan een toekomst proberen 
te bouwen.

Maridadi, een meisje van 17 jaar, werkt als verkoopster achter een stoffenkraam op de 
markt. Het liefst zou ze sociologie willen gaan studeren aan de universiteit in Butare, 
maar de aangevraagde beurs wordt afgewezen.
Alle dagen lijken hetzelfde, totdat Puck opduikt, een Nederlandse studente culturele 
antropologie, die Maridadi vraagt voor haar te tolken. Uit dit contact ontstaat een 
vriendschap die een stroom van gebeurtenissen in gang zet. 

Maridadi is een dochter van een Hutu-vader en een Tutsi-moeder. Ze was een peutertje 
van drie toen de genocide ook het leven van haar moeder opeiste. Veertien jaar later 
begint Maridadi zich vragen te stellen bij haar verleden en nog meer bij haar moeders 
dood. Ze gaat daar mee aan de slag, ze heeft een ruime portie moed nodig om het 
zwijgen van haar vader en zijn familie te weerstaan en verder te blijven zoeken.

Rwanda wordt aangeduid als het land van de duizend heuvels, maar voor Maridadi 
blijkt het het land van de duizend geheimen te zijn. 
Het begrip genocide kent iedereen, maar het wordt niet gebruikt, als men het wil 
aanduiden. Dan wordt er gesproken over De Gebeurtenissen. 
Over de bloedgroepen Hutu, Tutsi en Batwa wordt evenmin gesproken. Dat onderscheid 
mag niet meer worden gemaakt. 
In haar zoektocht loopt Maridadi steeds tegen de muur op, de stilte van de doden. Er 
wordt niet gepraat over wat er gebeurd is. Maar Maridadi houdt vol…..

Het boek is een jeugdroman, een boeiende gids voor het Rwanda van nu. Het geeft de 
nasleep, de doorwerking van genocide weer. 
Als je Mama Rose hebt ontmoet en als je het project Fryslân foar Rwanda steunt, dan 
geeft dit boek je meer inzicht in het leven in Rwanda na de genocide.
Het boek geeft inzicht in de cultuur, in de omstandigheden waarin de Rwandees zich 
op z’n toekomst moet richten, terwijl het verleden nog zwaar op de schouders drukt….
Ieder die zich betrokken voelt bij Fryslân foar Rwanda zou het moeten lezen, het 
verdiept je betrokkenheid en laat zien hoe het leven na de genocide in Rwanda verder 
gaat.
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Zomeropruiming
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 regelen.
* Geen opladers, hoesjes, huistelefoons aub, deze zijn niet van toepassing. 
We stimuleren hergebruik (bijvoorbeeld breng dit naar de kringloopwinkel of 
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
* 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.

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.
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WANDELEN
Al aan het begin van de Bijbel komen we dit woord tegen. In Genesis 3:8 
staat: aan het eind van de middag begon een frisse wind te waaien. God 
wandelde door de tuin. Even verder komen we Henoch tegen die met God 
wandelde. Hij leefde als een vriend van God. Op deze teksten komen we 
straks terug. Wandelen is een veel gedane bezigheid. Veel mensen zie je re-
gelmatig “kuierje”. Nu in deze corona periode veel activiteiten op slot zaten 
kon je altijd nog wandelen in de natuur. Bij ons hier was nog ruimte genoeg, 
in de stadsparken viel dat vaak tegen om zich aan de regels te houden. Maar 
je zult maar vierhoog op een flatje zitten - dan wil je graag wel eens even 
naar buiten. Wat zegt Wikipedia over wandelen. Ik citeer het volgende: 
“Wandelen is te voet gaan, in het bijzonder (mede) voor het plezier of de 
sport (in andere gevallen spreekt men vaker van het neutrale lopen). Dat 
kan op meerdere manieren gebeuren. Van een wandelingetje in het park of 
bos, tot meerdaagse tochten met een rugzak, waarbij grote afstanden wor-
den afgelegd. In een rustig tempo lopen, vooral ter ontspanning en zonder 
dat men per se naar een bepaalde bestemming moet en bovendien vaak in 
een bezienswaardige omgeving.” En vooral dat laatste, de omgeving, heb ik 
samen met mijn vrouw van genoten.

Zo in de loop van de jaren hebben we het Pieterpad gelopen. Te beginnen in 
Pieterburen Groningen en het eindigt in Maastricht op de Sint Pietersberg. 
Zo’n kleine vijfhonderd kilometer. Verdeeld over trajecten van gemiddeld 
22 kilometer. Tijdens de zomervakantie liepen we elk jaar wat afstanden. 
Een boekje met keurig aangegeven routes in de hand. Ook onderweg zie je 
regelmatig het Pieterpadteken, verdwalen kon bijna niet. Tijdens deze wan-
delingen leer je Nederland echt kennen met zijn diverse natuur en inwoners.
Je loopt op plekken waar je anders nooit zult komen. De paden zijn soms 
alleen geschikt voor lopers. Laten we er enkele ervaringen van ons uit-
halen. Wat opviel in Groningen is het veranderen van boerenland naar 
natuurgebieden. Pracht gezicht als de stad Groningen opdoemt in de ver-
te. Vervolgens krijg je Drenthe en Overijssel met de bossen (loopt hier 
lekker bij warm weer) en heidevelden. Over de Holterberg is het genieten 
vooral als de heide bloeit. Gastvrije mensen onderweg aan de route. Soms 
plotseling een poortje in een tuin met daarbij een bordje “koffie, thee + 
cake”. Er was niemand thuis maar je kon gastvrij bij een tafeltje zitten en 
je moest je zelf bedienen. Er stond een busje met gleuf waar je na afloop 
je gift in kon doen. Lopend door de Achterhoek, Gelderland met zijn vele 
prachtige oude eikenbomen. Hier hadden we een minder prettige ervaring. 
Onderweg in het bos een knallende onweersbui en we konden nergens 
schuilen. Drijfnat vervolgden we onze tocht maar we liepen gelukkig nog. 
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Dan ga je naar Hoog Elten 
in Duitsland met zijn ver-
gezichten. Vanaf hier daal 
je af naar het rivierenge-
bied rond Arnhem (Rijn) 
en Nijmegen (Waal). Hier 
moesten we een stuk 
lopen over een autoweg, 
ze reden de veters zowat 
uit je schoenen. Wat een 
verschil in gebied met 
de Achterhoek. Onder 
en rond Nijmegen is het 
gebied wat natuur betreft 
prachtig. Het landschap 
wordt hier zeer heuvel-
achtig. Velen kennen de 
“Zeven heuvelen weg” van 
de Nijmeegse 4-daagse. 
We naderen Limburg. In midden Limburg valt op de vele watersportplekken 
in en rondom de Maas. Lijkt Friesland wel. Zuid-Limburg is ook echt de 
moeite waard om er doorheen te wandelen. Dwars door weilanden en het 
heuvelige landschap. Voor ons Friezen leken het wel bergen. In het Geuldal 
is het prachtig wandelen langs een eeuwen oude rivier. Dan op naar Maas-
tricht. We kunnen iedereen deze tocht van harte aanbevelen, daar hoef je 
niet voor naar het buitenland.

We kunnen binnenkort ook dichtbij in alle rust wandelen in een fijne tuin.
Afstand speelt ook geen rol. Iedereen op twee benen kan dit ongeoefend 
opbrengen. Een wandeling door onze nieuwe Lantearne tuin in Akkrum. Een 
tuin met allerlei prachtige planten. Eind mei is er gezaaid en het zal vast 
deze zomer bloeien. Verder een plekje om rustig te zitten en teksten met 
uitleg over de planten te lezen. Als dan de avondzon zijn laatste stralen rond 
de kerktoren over de tuin laat schijnen en een fris windje steekt op, denk 
dan aan het begin van dit verhaal en de eerste wandelingen in de Bijbel. 
Misschien is God dan ook dichterbij dan je denkt. Er alleen al aan denken 
geeft mij een speciaal gevoel. Wandelen is gezond en je ziet en denkt aan 
zaken die anders voorbijgaan in dit jachtige leven. Ik wens iedereen een 
prachtige zomervakantie toe en vele prachtige inspirerende wandelingen.
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RAAD VAN KERKEN 
AKKRUM/NES

Leppehiem
Jarenlang hebben wij 1 keer per maand 
een dienst georganiseerd in Leppe-
hiem. Iets wat sinds maart 2020 niet 
meer mogelijk is. 
Nu is het volgende idee ontstaan: Lep-
pehiem heeft een eigen kanaal op de 
televisie en wij mogen daar 1 keer in 
de 14 dagen een half uur gebruik van 
maken met een live-uitzending van een 
half uur.
Sinds maart 2021 zijn we live op dins-
dag om de 14 dagen om 15.00 uur op 
kanaal 2 in Leppehiem. Met medewer-
king van de voorgangers ds. Joh. van 
der Meer, ds. Dick van Bochove, mevr. 
Boukje Bosscha, dhr. Lykele van der 
Ven en da. Corry Bark-Bakker. Douwe 
van der Meulen verzorgt de liederen.
Wat de data zijn, staat aangegeven op 
het weekrooster van Leppehiem.
We zijn blij, dat we deze mogelijkheid 
hebben gekregen.

Tentdienst
Omdat de merke in Akkrum ook dit 
jaar niet door gaat, kunnen we ook de 
tentdienst van 27 juni niet organiseren.
Aangezien we het niet aandurven om 
een Hagepreek te houden, omdat je 
dan van het weer afhankelijk bent en 
geen uitwijk mogelijkheden hebt, heb-
ben we besloten om er weer een online 
dienst van te maken (net zoals met de 
Kerstnachtdienst). Ds. Peter Smilde uit 
Drachten is heel enthousiast om hier-
aan mee te werken. Wij hopen dat dit 
een fijne dienst mag worden.

Douwe, Gea en Akke

OPEN KERK 2021

Nu de coronamaatregelen weer zijn 
versoepeld, is er besloten dat wij ook 
dit jaar weer de kerk in de zomerpe-
riode openstellen voor publiek. Hierbij 
zullen uiteraard de richtlijnen van het 
RIVM worden gevolgd.

De kerk is open van dinsdag tot en met 
zaterdag van 14.00 – 17.00 uur. Op 
deze middag is er een gastheer/vrouw 
aanwezig. Nu zijn er een aantal gast-
heren/vrouwen gestopt en zijn wij op 
zoek naar nieuwe gastheren/vrouwen. 
Het is op een vaste middag in de week 
en dan meestal 1 keer per twee weken, 
maar dat is ook even afhankelijk van 
hoe groot de groep is.

Wie hiervoor belangstelling heeft of 
meer informatie wenst, kan zich aan-
melden via info@pgakkrum.nl

Organisatie Open Kerk Akkrum
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EEN NIEUW LOGO

Door een intensere samenwerking van 
het Nederlands Bijbelgenootschap en 
het Vlaams Bijbelgenootschap is ook 
een nieuw logo gekozen.
Toch blijft het logo zo we dat kennen 
van het NBG vooreerst ook bestaan en 
zal zo nu en dan ook gebruikt worden. 
De missie is en blijft dat iedereen 
wereldwijd de Bijbel kan ontdekken, 
ervaren en doorgeven. 
Het Bijbelgenootschap vertaalt en ver-
spreidt de Bijbel. 
Dat kunnen we doen dankzij de steun 
van leden en donateurs.
Lees meer over onze projecten in Ne-
derland, maar ook in het buitenland.

DICHT BIJ DE BRON

Ontdek deze zomer de Bijbel opnieuw 
met het gratis bijbelmagazine “Dicht bij 
de bron!”
In dit eenmalige magazine vind je meer 
over de ontstaansgeschiedenis van de 
Bijbel, leer je wat er komt kijken bij het 
bijbel vertalen en lees je persoonlijke 
verhalen van bijbelvertalers en beken-
de christenen. Een leesplan om nieuwe 
parels te ontdekken in de NBV21 en 
dat alles afgewisseld met allerhande 
puzzels en mooie quotes om over te 
mijmeren. 

VOORPROEFJE

“Dicht bij de bron” biedt een voorproef-
je van de NBV21, de verbeterde Nieu-
we Bijbelvertaling’, zegt NBG-directeur
Rieuwerd Buitenwerf. ‘Je krijgt een 
kijkje achter de schermen en wordt 
uitgenodigd om zelf met de Bijbeltekst 
aan de slag te gaan. Ik hoop, aldus Bui-
tenwerf, dat de NBV21 die in oktober 
verschijnt mensen dichter bij de bron 
brengt: bij de bronteksten en bij de 
Bijbel als inspiratiebron.’
Verder bevat “Dicht bij de bron” een 
interview met NBV21-projectleider 
Matthijs de Jong. Het magazine is kos-
teloos aan te vragen bij het NBG.
Bestel “Dicht bij de bron” via het Ne-
derlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
(info@e.bijbelgenootschap.nl)
Nog steeds zijn er nog heel veel men-
sen die de Bijbel niet zelf kunnen lezen. 
Bijvoorbeeld omdat ze analfabeet of 
blind zijn, omdat er nog geen vertaling 
in hun moedertaal is, of omdat ze geen 
bijbel kunnen betalen. Samen met 150 
andere Bijbelgenootschappen vertalen 
en verspreiden we de Bijbel waar dat 
het meest nodig is. Daarom is ook uw 
steun hard nodig.
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OP WEG MET DE NBV21

Wat hebben Bijbelverhalen 21e-eeuwse 
Nederlanders en Vlamingen te zeggen? 
En waarom zijn er verbeteringen aan-
gebracht in de Nieuwe Bijbelvertaling? 
Hierover laten inspirerende sprekers als 
Almatine Leene, Frank Bosman, Henk 
Stoorvogel en Jona Lendering hun licht 
schijnen, 
In de podcast ‘Op weg met de NBV21’ 
van het Nederlands-Vlaams Bijbelge-
nootschap (NBG). De eerste aflevering 
is nu beschikbaar. 
De genoemde negen gasten gaan in op 
de betekenis van een Bijbelverhaal of 
Bijbelboek aan de hand van de NBV21, 
de verbeterde versie van de Nieuwe 
Bijbelvertaling die in oktober verschijnt. 
Het doel van de NBV21 is de betekenis 
beter uit de verf te laten komen.
De podcastserie opent met Matthijs de 
Jong, die leiding gaf aan de totstandko-
ming van de NBV21. ‘Deze vertaling is 
geen compromis’, aldus De Jong, ‘maar 
doet recht aan hoe de Bijbelteksten 
geschreven zijn én hoe ze door een 
modern publiek ervaren kunnen wor-
den’. In de podcast wordt Job 42:2-6 
besproken. Buigt Job daar voor God, of 
houdt hij zijn rug recht? 
Job: verkeerd begrepen
Cultuurtheoloog Frank Bosman gaat in 
aflevering twee in op het boek Job. ‘Job 
stelt een fundamenteel vraagteken bij 
de twee standaardantwoorden op de 
vraag naar het kwaad en het lijden. 
Daarom vind ik het zo’n leuk boek’, 
zegt Bosman. Maar het wordt volgens 
hem vaak verkeerd begrepen. 

Humor in Jona
De derde aflevering is een gesprek over 
Jona met Mirjam Kollenstaart-Muis, 
geestelijk verzorger bij het Leger des 
Heils. Jona blijkt een boek vol humor 
te zijn. Daarin schuilt een diepere laag: 
‘Geloven betekent veel voor Jona, maar 
dat God ook iets betekent voor de rest 
van de wereld, vindt hij heel moeilijk 
te geloven. Dat God genadig is voor 
de wereld, ook buiten ieders eigen 
“bubbel”, blijft iets heel moeilijks voor 
mensen.’
Volgende afleveringen gaan over Ruth 
(met Karin van den Broeke, NBG-voor-
zitter en predikant op Noord-Beve-
land), de Bergrede (met historicus 
Jona Lendering), Kaïn en Abel (met 
theoloog Alain Verheij) het boek Gene-
sis (met Henk Stoorvogel, voorganger 
en oprichter van de 4e Musketier), de 
Psalmen (met Theoloog des Vaderlands 
Almatine Leene) en het vertalen van 
het Nieuwe Testament (met vertaler 
Ilse Visser).
Zodra je begint te graven in de Bijbel, 
blijf je nieuwe schatten ontdekken’, 
zo licht Jannica haar bovengenoemde 
uitspraak in het magazine toe. ‘Schat-
ten die je nooit kunt ontdekken als je 
verwacht dat ze boven de grond liggen.’
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AGENDA

Datum/tijd   Activiteit   Plaats

06 juli, 20.00 uur  Pastorale Raad  de Lantearne
31 aug, 20.00 uur  Moderamen   de Lantearne

KERKELIJKE STAND

Overleden
op 1 mei, mw. T.S. Elzinga - Monsma, S.P. Hoytemastrjtte 24
op 16 juni, mw. H. Haak - de Ruiter, Leppehiem BW 7

Binnenverhuizing
Marrit Oosterhoff, Sinnebuorren 59 naar Kanadeeskestrjitte 31a
mw. Y. Lamsma, Boarnsterdyk 4 naar Leppehiem K 27
dhr. G. Schaap, U.T. wei 90 naar U.T. wei 32
Fam. G. Feenstra, It Finlân 11 naar Boarnsterdyk 49
rectificatie: dhr. O. Postma, U.T. wei 38a moet zijn 30a

Vertrokken
dhr. J. Adema, Buorren 25 
mw. B. v.d. Veen, Lange Miente 14
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   FINANCIËN - OPBRENGST COLLECTEN

   Datum Diaconie Kerk Bijz. Coll.    Doel
   03 april t/m 09 april  €  31,50  €30,00  €  65,00  W. diac. Afrika
   10 april t/m 16 april  €  21,50  €20,00 
   17 april t/m 23 april  €  11,50  €10,00 
   24 april t/m 30 april  €  57,50  €82,50 
   01 mei t/m 07 mei  €  16,50  €15,00 
   08 mei t/m 14 mei  €  37,50  €12,50 
   15 mei t/m 21 mei  €  66,50  €20,00 
   22 mei t/m 28 mei  €  25,00  €  42,50  ZWO Egypte
   22 mei t/m 28 mei  €122,50  Corona Noodhulp
   29 mei t/m 04 juni  €20,00 
   05 juni t/m 11 juni  €  50,65  €55,00 
   12 juni t/m 18 juni  €  70,01  €54,35 
   19 juni t/m 20 juni  €116,55  €56,55 

   Overige:
   Giften ivm collecten Kerk - 1 mei t/m 18 juni   €  93,00

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

markschippers@outlook.com / tel. 06 20450796 
Bereikbaarheid: 
De werkdagen van Mark zijn: 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: 06-23650766
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 2 septimber.
(kopij ynleverje uterlik 22 augustus)
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“De Regenboogclub”
doet mee aan het online YMCA spelcircuit

“Droktemakkers”
in actie voor “Sirkelslag”


