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ZOLANG WIJ ADEMHALEN

Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:

elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten,
het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Sytse de Vries
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HOE BLIJVEN WE MET ELKAAR VERBONDEN

Met veel nieuwe moed zijn we gestart 
met het opnemen van online vieringen 
en het maken van digitale nieuwsbrie-
ven. Toch leeft bij veel gemeenteleden 
het idee dat er geen sprake meer is 
van een gemeenschap. Het gebrek 
aan een plaats en een tijd om samen 
te komen, schept afstand tot elkaar. 
Het niet meer samen de kerkdienst 
kunnen beleven, geeft het gevoel dat 
we steeds meer zijn teruggeworpen 
op onszelf. Hoe hecht is de gemeente 
eigenlijk? Lukt het ons om iedereen in 
het oog te houden? En voelen wij ons 
alleen met elkaar verbonden als we sa-
men vieren tijdens een kerkdienst? Zo-
maar wat vragen die bij mij opkomen. 

Het missen van de geloofsgemeenschap 
heeft ook te maken met ons idee van 
kerk. Krijgt de kerkelijke gemeenschap 
alleen vorm wanneer wij bij elkaar ko-
men voor een dienst? Of vindt de kerk 
ook plaats in het onderlinge gesprek 
waarin geloof en leven bij elkaar komen? 

De sleutel tot betrokkenheid bij een 
geloofsgemeenschap zit in de moge-
lijkheid om met elkaar geloof, bezieling 
en inspiratie, maar ook zorgen en 
verdriet te kunnen delen. Een kerke-
lijke activiteit waar ‘zenden’ centraal 
staat, waar alles van één kant komt, 
biedt weinig mogelijkheden voor in-
teractie en verbondenheid met elkaar.  

Het vraagt nu nog meer initiatief, in-
spanning en creativiteit om tweerich-
tingsverkeer op gang te brengen. Het 
vraagt om een investering de komende 
tijd om ons in te zetten voor de verbin-
ding onderling. 

Kerk als netwerk
Onlangs sprak ik hierover met dr. 
Marten van der Meulen, godsdienstso-
cioloog aan de PThU in Groningen en 
ervaringsdeskundige rond gemeen-
schapsopbouw. Hij zegt: “gemeenschap 
vindt op verschillende niveaus plaats”. 
Hij onderscheidt vier verschillende 
groepen binnen de kerk:

Publieke ruimte (meer dan 70 
personen)
Bijvoorbeeld een festival of zondagse 
kerkdienst. Er is weinig ruimte voor 
dialoog of interactie en het is vrijwel 
onmogelijk om alle bezoekers persoon-
lijk te kennen.

Sociale ruimte (25 tot 70 personen)
Bijvoorbeeld een dorpsgemeente. Er is 
genoeg plek om gezien te worden en 
nieuwe mensen te ontmoeten. 

Persoonlijke ruimte (8 tot 15 
personen)
Bijvoorbeeld een cursus of bijbelkring. 
Er is ruimte om het eigen verhaal te 
delen.

Hoe blijven we met elkaar verbonden als (geloofs)gemeenschap in 
Akkrum? Het is een vraag die bij veel gemeenteleden speelt. De in-
vloed van corona op het gemeenteleven is nu nog moeilijk te over-
zien. Ontmoetingen die we als vanzelfsprekend beschouwen, zoals 
koffiedrinken na de kerkdienst of dat gesprekje op het kerkpad, zijn 
verdwenen. Er is een enorm gemis aan ‘gezien worden’. 
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Intieme ruimte (2 tot 3 personen)
Bijvoorbeeld vrienden die elkaar ont-
moeten of de geborgenheid in pasto-
rale gesprekken. Er is veiligheid om 
persoonlijke emoties en gevoelens te 
delen. 

Deze observatie van verschillende 
groepsgroottes van gemeente-zijn kan 
helpen om de gemeente te versterken. 
Kerk-zijn is niet afhankelijk van met 
hoeveel gemeenteleden je bij elkaar 
komt, maar van het geloof dat God 
aanwezig is. Daar vindt gemeenschap 
plaats. Dat vraagt om een ander beeld 
van hoe de kerk eruit kan zien. Is de 
kerk een optelsom van gemeenteleden 
of is het een netwerk van verschillende 
groepen (en groepsgroottes) die op 
zichzelf én samen volwaardig kerk zijn? 

Wat als de Terptsjerke zou bestaan uit 
verschillende groepen die samen één 
gemeenschap vormen? Groepen waarin 
ruimte is voor persoonlijke gesprekken 
over leven en geloof. Kleinere groepen 
waar ruimte is om geloof te leren. Waar 
gemeenteleden oog hebben voor elkaar 
en zorg kunnen geven op de momenten 
in het leven, wanneer dit het hardste 
nodig is. Wanneer we kleine groepen 
leren waarderen als volledig kerk, kun-
nen we mee blijven bewegen in de tijd 
om geloof levend aanwezig te houden 
in ons dorp.

Ik ben blij dat we de eerste stappen 
hierin hebben gezet. Met het tweespo-
renbeleid dat de kerkenraad heeft 
voorgesteld, scheppen we ruimte voor 
nieuwe initiatieven en andere vormen 
van kerk zijn. Zoekend en biddend om 
mensen in contact met elkaar en God 
te brengen.

Hartelijke groet, Mark Schippers
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Het blijft allemaal erg onzeker wanneer reguliere diensten weer mogelijk zijn. Op dit moment 
gaan we ervan uit dat we alleen nog online vieringen houden; we willen geen onnodige 
risico’s nemen met de huidige hoge besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. We zijn erg 
blij dat de gastpredikanten tot nu toe allemaal mee wilden werken aan de online vieringen 
en zijn enthousiast over de bijdragen van het mediateam. 

Het idee is wel om met Pinksteren een alternatieve viering te houden, met fysieke ontmoe-
ting in de buitenlucht. In het overzicht hieronder vindt u meer informatie hierover. Daarnaast 
zijn er twee gemeenteleden, Jesper Muitjens en Daniëlle Bax, die de wens hebben om 
belijdenis te doen. Zeer waarschijnlijk zal dit op 30 mei plaatsvinden met een beperkte 
groep in de Terptsjerke. Het idee is nu dat deze dienst via een livestream gevolgd kan 
worden. Dit alles is nog wel onder voorbehoud.
We houden u op de hoogte via de nieuwsbrief over de precieze invulling van de vieringen. 
Mocht u de nieuwsbrief 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 nieuwsbrief is in principe digitaal, maar het is ook mogelijk om een papieren versie 
te ontvangen. 
Hieronder volgt een overzicht van de geplande vieringen, dit alles dus onder voorbehoud 
van wijzigingen / versoepelingen.

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

16 mei 2021
Online viering met ds. Bark Bakker uit Akkrum
Collecte: Diaconie en Kerk

 KERKDIENSTEN IN DE TERPTSJERKE
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23 mei 2021: PINKSTEREN! 
Viering met Mark Schippers: Wandelen, praten en ontmoeten – 10.00 uur vanaf de 
Tsjerkebleek
Het is lang geleden dat we elkaar als gemeente hebben kunnen ontmoeten. En nog 
steeds zijn er veel beperkingen vanwege het corona virus. Toch willen we als Protes-
tantse gemeente Akkrum kijken naar de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten met het 
Pinksterfeest.
We starten om 10 uur voor de kerk. Daar kunt u koffie en een stuk taart afhalen (rekening 
houdend met de 1,5 meter afstand). Vanaf de Tsjerkebleek wandelen we twee aan twee 
voor een klein uur. U wordt aan een ander gemeentelid gekoppeld voor de wandeling. 
Tijdens deze wandeling krijgt u twee opdrachten mee. De eerste is een gespreksvraag 
gerelateerd aan het pinksterverhaal waar we in tweetallen over na kunnen denken. De 
tweede opdracht is om samen te wandelen naar een plek die voor u belangrijk is in het dorp 
en daar iets over te delen tijdens de wandeling.
Om 11.15 uur lopen we weer terug naar de kerk. Daar wordt de ontmoeting afgesloten met 
een kort gebed en de zegen. 
We kijken er naar uit om elkaar op veilige afstand te ontmoeten! Wandelt u mee?

Collecte: Kerk in Actie – Zending Egypte
Toelichting collecte: Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en 
daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenoot-
schap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Tijdens een groot bijbelfestival 
op verschillende plekken in het land worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er 
een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo 
kan de hele familie bijbellezen! Meer informatie: kerkinactie.nl/bijbelcompetitie
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30 mei 2021
Livestream dienst met Mark Schippers en ds. D. van Bochove, waarin Jesper Muitjens en 
Daniëlle Bax belijdenis hopen te doen.
Collecte: eigen jeugdwerk

6 juni 2021
Online viering  met Ds. B. Keizer
Collecte: Diaconie

13 juni 2021
Online viering met Ds. J. van den Herik uit Drachten
Collecte: Diaconie en Kerk

20 juni 2021
Online viering met Mw. Ds. Tj. Hiemstra uit Groningen
Collecte: Diaconie en Kerk

27 juni 2021
Dienst / viering georganiseerd door Raad van Kerken

JIERDEI RUDGER BROERS

Op 9 juny hopet Rudger syn ber-
tedei wer te fieren.
Fansels hearre dêr kadootsjes en 
taart by.
Mar Rudger fynt it ek altyd gewel-
dich om post te krijen.
Stjoere jimme ek in kaartsje?
Syn adres is:

Rudger Broers
App. 2 – 003
Breewijd 2
8602 CK  Snits
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UIT DE 
GEMEENTE

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling, 
en toch blijven zingen 
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden 
als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden.
En zolang zal God je 
in zijn handen houden.

Henri Nouwen

Bovenstaand gedicht trof me in deze 
tijd, waarin we zoveel hopen.
Hopen dat we verder op weg zijn naar 
een samenleving met minder corona-
maatregelen, dat we weer meer naar 
“normale” omstandigheden terug 
kunnen?
Omstandigheden waarin we weer vrijer 
en meer met elkaar kunnen omgaan, 
elkaar weer kunnen treffen in groter 
gezelschap dan slechts één of twee 
personen?
Minder angst voor mensen om ons 
heen die ernstig ziek kunnen worden, 
als straks iedereen volledig gevacci-
neerd is?

Dat het echt rustiger gaat worden in 
de ziekenhuizen, als er minder zieken 
zijn?
Dat ondernemers straks weer echt van 
harte hun werk kunnen gaan doen?

Ook wat ziekte en gezondheid betreft 
hopen we met elkaar op goede berich-
ten en behandelingen die aanslaan; we 
denken hierbij aan Froukje Schilstra 
die kort geleden begonnen is met haar 
behandeling met chemotherapie. Voor 
haar, Jan en kinderen en kleinkinderen 
bidden we voor beterschap en sterkte 
om deze periode goed door te komen.
Anderen hebben een gedeelte van 
hun behandeling goed doorstaan en 
wachten op goede vervolgingrepen of 
-behandelingen. Ook voor hen hopen 
we op goede berichten.

De “oude” Paaskaars van 2020 heeft 
een goede plek gevonden bij mevr. 
Fokje de Klein, zij was er blij mee.

Laten we zo bij elkaar stil staan en met 
en voor elkaar hopen en bidden…….

Namens de Pastorale Raad, 
met een hartelijke groet,

Thea Sevinga

Huwelijksjubileum: 

25 maart – 55 jaar:
Dhr. en mevr. de Boer
U.T. Wei 5, Akkrum

12 april - 60 jaar:
Dhr. en mevr. Terpstra
S. Visserstrjitte 9, Akkrum
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VAN DE DIACONIE

Het goede leven / bloeien in Gods 
Licht.

Het Thema van dit kerkelijk jaar is “het 
goede leven”. Het goede leven is het le-
ven dat we mogen leven voor het aan-
gezicht van God. In Vrede met Hem, 
met jezelf en met elkaar. Het goede 
leven is elke dag voldoende eten en 
drinken en een dak boven je hoofd. We 
zijn bevoorrechte mensen, ook in deze 
tijd. We kunnen veel diensten digitaal 
volgen, ook daar zijn we bevoorrecht 
mee. Soms hoor je ook wel eens iets 
waarvan je denkt, is dat zo?  Dit is 
één van de vragen die op je af komen 
wanneer je naar sommige kerkdiensten 
kijkt. Gelukkig is God een God van 
genade. Maar ook oneindig liefdevoller 
dan de mens. Persoonlijk geloof ik in 
een liefdevolle God. Zijn liefde is on-
eindig voor alle mensen, wie en waar 
ook op deze aarde. Dit “stukje” hoort 
bij het geheim van God. Wij kunnen 
niet alles met ons verstand verklaren 
of beredeneren. 

We mogen het aan Hem overlaten. We 
wensen u allen gezegende Pinkster-
dagen toe en hopen dat we allemaal 
mogen bloeien in Gods Licht. 

Win onze harten voor uw Geest

Win onze harten voor uw Geest,
waarmee Gij ons verlangen leest:
Kyrie eleison!

Gij tekent ons met licht en vuur,
met adem voor de lange duur:
Kyrie eleison!

Leg zelf het lied in onze mond,
opdat de lofzang nooit verstomt:
Amen. Halleluja!

Sytze de Vries ( Mel. Gezang 281)

Met hartelijke groet, 
diaconie P.G. Akkrum: 

Fimke, Annemieke, Baukje en Immy

BLOEMEN UIT DE DIENST

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

28 maart Dhr. en mevr. Westra  Leppedyk  11C  Leppehiem
4 april     Mevr. T. Broers  it Finlân  13, Akkrum
5 april      Dhr. en mevr. Visser  Leppedyk 27C, Leppehiem
11 april    Dhr. en mevr. Karreman it Harspit 23, Nes
18 april   Mevr. G. Otten  Melkerspaed 2, Akkrum
25 april    Dhr. en mevr. Schilstra Trigreppel 16, Akkrum
 2 mei      Mevr. H. Oenema-de Boer BW 4, Leppehiem
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Andries Wedzinga

In de afgelopen maanden ging het met de gezondheid van Andries steeds 
ietsje minder. Al enkele jaren leefde hij in de wetenschap dat hij prostaat-
kanker had. Toch lukte het hem om hier goed mee te leven. Alleen in het 
laatste jaar werden de klachten heviger. 
Andries belde mij op om te vertellen dat hij verder was uitbehandeld. Hij 
wilde dat ik het eerst van hem hoorde in plaats van via de ‘tam-tam’. En 
hoewel het heftig nieuws was, kon hij er toch nuchter over spreken. 

Toch was de schrik groot toen hij plotseling in het ziekenhuis werd opge-
nomen. Zijn gezondheid ging snel achteruit. 

Andries is altijd zeer actief geweest binnen de kerkelijke gemeente. Vele 
jaren heeft hij de kerk gediend als scriba en is daarna als vrijwilliger 
actief betrokken gebleven. In het gesprek met de kinderen kwam ook 
regelmatig naar voren dat tijdens de lunch er regelmatig een (jonge) 
predikant aan de keukentafel zat om met Andries door te praten over 
het gemeentewerk. Daar maakte hij altijd tijd voor. Hij zorgde er voor 
dat nieuwe predikanten hun weg konden vinden in Akkrum. Ook tijdens 
de uitvaartdienst sprak ds. de Heer hierover. ‘Ik heb hem vijf woorden 
Nederlands horen spreken en daarna alleen maar Fries’. Zo gaf hij nieuw-
komers (waaronder ikzelf) een spoedcursus Fries verstaan. 

Tijdens de uitvaartdienst hebben we stilgestaan bij de woorden uit Psalm 
121. ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen’. Een Psalm die spreekt over 
de toekomst. Zicht houden op wat God ons mag gaan geven. Zo keek 
Andries ook vooruit. Hij was geen man die bleef hangen in het verleden. 
Nee, kijk naar wat er nu is. 

Andries mocht thuis sterven, op 21 maart bij het horen van het luiden van 
de kerkklokken. 

Wij wensen de kinderen Rinny, Jillert en andere familie en vrienden Gods 
troostrijke aanwezigheid en liefde toe.

Warme groet,
Mark Schippers



11Protestantse Gemeente te Akkrum

Op Weg

in
 M

e
m

o
ria

m

Hans Gerrit Broers

‘Het gaat niet goed met Hans’. Begin maart kwam Hans in het ziekenhuis 
terecht na een val. Al snel bleken er meer complicaties te zijn. Hans 
leefde al lange tijd met gezondheidsklachten. Nog niet zolang geleden 
kreeg hij nog een ingreep bij zijn hart. Het herstel daarvan leek goed te 
gaan, maar het lichaam was door de tijd heen wel verzwakt. 

Na het telefoontje van Trientsje ben ik zaterdagmiddag in de auto gestapt 
naar het ziekenhuis in Leeuwarden. Hans was al in slaap gebracht. De 
ademhaling ging moeizaam. Maar gelukkig mocht hij zich omringd weten 
door zijn vrouw en kinderen die hem met veel liefde hebben bijgestaan in 
zijn laatste momenten. 

Hans werd geboren in Heemstede tijdens de oorlogsjaren. Zijn jeugd was 
niet gemakkelijk. En hij heeft moeten vechten voor zijn plek. Maar in 
Haarlem ontmoette hij Trientsje, een meisje uit Friesland. Zij nam hem 
mee naar Akkrum. Daar kon hij opnieuw beginnen. Nieuwe mensen en 
nieuwe perspectieven. Hans vond werk in de horeca. En hoewel hij een 
‘Hollander’ bleef, voelde Hans zich thuis hier tussen de Friezen. 

Hans was een liefhebber van muziek. Dat was ook terug te horen tijdens 
zijn uitvaartdienst. Een kerkmens was hij niet. Maar geloofde zeker in 
God. Daarom ook geen orgel en liedboek, maar gitaren en Boudewijn 
de Groot. We hebben stil gestaan bij zijn leven en alles wat hij ons heeft 
nagelaten. We wensen Trientsje en de kinderen heel veel sterkte en Gods 
onmisbare zegen in deze moeilijke tijd.

Warme groet,
Mark Schippers
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JEUGDWERK PG AKKRUM

Hallo allemaal

Pasen ligt al weer een paar weken 
achter ons en we zijn nu op weg naar 
Pinksteren.

Op Paaszondag hebben we voor de 
jeugd van de Kindernevendienst de 
Kliederkerk georganiseerd. We waren 
met 10 kinderen die erg enthousiast 
waren. We begonnen met het Paas-
verhaal en daarna het altijd leuke 
paaseitjes zoeken. Ook hebben we een 
knutselproject gedaan: met spijkertjes 
werd een kruis getimmerd en daarna 
omwonden met wol. Het resultaat ziet 
u op de foto.

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe 
leiding en ook wordt er nagedacht over 
de invulling van de Kindernevendienst. 
Wilt u leiding worden dan kunt u zich 
melden bij 1 van de jeugdouderlingen.

Als het Pasen is geweest, betekent dat 
ook het einde van het seizoen van de 
Regenboogclub. Een seizoen dat maar 
2 maanden heeft geduurd.

Hopelijk kunnen we er volgend seizoen 
weer met frisse moed tegenaan, aan de 
leiding zal het niet liggen.

Mirjam en Henk, jeugdouderlingen

DE ACTIVITEITEN VAN DE 
DROKTEMAKKERS

Beste lezers, hier volgt weer een ver-
slagje van de droktemakkers-club. We 
zijn de afgelopen periode een aantal 
keren bijeen gekomen op de zolder van 
de Lantearne. Om en om met de jong-
ste en de oudste groep. Nog niet elke 
week, maar zo om de 14 dagen. De bij-
eenkomsten waren gezellig, waarbij we 
wel voor de avondklok thuis moesten 
zijn. Het echt weer fysiek bijeen kunnen 
komen, binnen de regels van het RIVM, 
wordt door de jeugd erg gewaardeerd. 
Wat hebben we allemaal gedaan? Nou 
bijv. het meedoen met een spel wat 
door de YMCA werd georganiseerd voor 
meerdere dorpen gelijktijdig. Binnen 
een bepaalde tijd moesten een aantal 
opdrachten worden gedaan. Zo was 
er een fotospel, een knikkerbaan, een 
behendigheidscircuit enz. Uiteindelijk, 
nadat de punten centraal moesten wor-
den ingeleverd, bleek dat we de eerste 
prijs hadden gewonnen! Daarmee had-
den we een lekkere taart gewonnen, 
met YMCA logo, die op de volgende
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clubavond werd opgesmikkeld. Verder 
zijn er op de andere avonden spelletjes 
gedaan, zoals “wie ben ik” en “jongens 
tegen de meiden”. Normaal loopt het 
clubseizoen tot Pasen, waarna een 
clubkamp volgt als afsluiting van het 
seizoen. Nu dat er niet in zit, gaan 
we nog maar even door met het per 
gelegenheid organiseren van gewone 
clubavonden.

Er is met Pasen JKC geweest, waarbij 
we ook fysiek bijeen zijn gekomen. Dat 
was weer voor het eerst na een aantal 
keren online JKC te hebben gedaan. Ook 
hier wordt de fysieke bijeenkomst door 
de jeugd meer gewaardeerd dan online 
achter de computer. De afgelopen jaren 
(op vorig jaar na) was er een traditie 
om met een paasontbijt te beginnen. 
Dat zat er nu niet in, maar er was wel 
een mooie groep samengekomen om 
met het paasverhaal bezig te gaan. Het 
programma bestond uit een combina-
tie van de Paaschallenge van de Jong 
Protestant PKN en een programma van 
Youth for Christ. 

EINDEXAMENKANDIDATEN

Bij het verschijnen van deze Op Weg 
zijn de examens in volle gang.
21 jongeren die ingeschreven of actief 
zijn in onze gemeente, hebben namens 
de diaconie afgelopen weken een atten-
tie ontvangen om ze veel geluk, succes 
en vertrouwen toe te wensen tijdens 
hun examen. We hopen natuurlijk voor 
ieder dat straks de vlag uit mag.
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HOE’T IT DER SNEINS TAGIE.
Yn it reisferslach fan in 
Ingelske toerist dy’t nei 
Fryslân west hie, stiet dat 
it him opfallen wie dat de 
boeren sneins op it lân 
oan it wurk wiene.
Hy hie der ek bysette 
kinnen dat yn de ûngetiid 
gjin middeistsjinsten hol-
den waarden.
De winkels wiene ek ie-
pen. De bakker die syn 
bêst om lekkere bôle te 
bakken.
De herberch wie sneins ticht foar de doarpsgenoaten. De kastlein stie wol 
klear foar reizgers. Mar syn klanten hiene sneins ek toarst. De tsjerkfâden 
hiene in oplossing. Se koene byinoar komme yn de toer. Dêr gie de flesse ek 
rûn. It wie wol sa dat de besikers fan de toer wol ris war roerich waarden. 
It wie yn de tsjerke te hearen. As de dûmny al syn moed byinoar helle hie 
en by de tsjerkfâden klage oer de drokte, dan krige hij te hearen dat er mar 
wat lûder prate moast.
Yn it iene doarp gongen mear minsken nei tsjerke as yn it oare. Foar guon 
wie it wichtige dat de notaris, nei ôfrin, bekendmeitsje liet wat der te keap 
of te hier stie.
Op snein waard ek de merke (kermis) holden. Oarspronklik wie merke op 
de nammedei fan de doarpshillige. De merke wie wichtich foar it doarp. Op 
dy dei stie it doarp, hoe lyts ek, yn it mulpunt fan it gea. Nei de reformaasje 
feroare dat. De doarpshillige rekke yn it ferjitboek. De merke bleau. Eko-
nomysk wie dy wichtich. De merke waard ferpleatst nei de snein dy’t ticht 
by de âlde nammedei lei. De merke waard op it tsjerkhôf holden. De tsjerk-
fâden hiene it drok mei it ynbarren fan it stânjild fan de merkeminsken.
Wat ek trochgie wie de middeistsjinst. De tsjerkegongers sille wol net folle 
fan de preek ferstien hawwe. Dochs de tsjerkfâden koene sa sjen litte wa’t it 
foar it sizzen hie. De dûmny wie beroppen om twa kear sneins te preekjen.

Abe Westra
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ZWO - UPDATE

Griekenland: zelfs kinderen dobberen op zee

Alice Kleinschmidt van Borderline Lesbos, partner van Kerk in Actie, berichtte 
over een koude winter op Lesbos en vertelt dat er regelmatig zeer geweldda-
dige push-backs plaatsvinden: niet alleen worden bootjes die vanuit Turkije 
naar Griekenland varen gestopt, ook vluchtelingen die al op het eiland zijn, 
worden opgepakt door gemaskerde mannen. Zelfs kleine kinderen worden 
weggesleurd na aankomst en in een reddingsvlot op volle zee achtergelaten. 
Eurocommissaris Johansson vindt dat Griekenland hier meer tegen moet doen. 
Volgens Johansson en de Griekse minister Mitarakis is de echte oplossing dat 
andere EU-lidstaten meer verantwoordelijkheid nemen en Griekenland niet 
met de asielzoekers laat zitten. Duitsland heeft al 2.662 vluchtelingen over-
genomen uit Griekenland, Nederland 100, van wie 2 alleenreizende minder-
jarigen, volgens een recente Factsheet van de IOM. Volgens ECRE gaat de EU 
miljoenen uitgeven aan omheinde kampen op de eilanden.

Meer dan 4000 poppen werden in een weiland bij Morra geplaatst. Stond 
uw pop er ook tussen? Via de Doarpskeamer werden ook in Akkrum poppen 
verzameld om aandacht te vragen voor de wantoestanden in kamp Moria op 
Lesbos.



17Protestantse Gemeente te Akkrum

Op Weg

Akkrum in bloei

De ZWO is heel benieuwd hoe Akkrum deze zomer ‘in bloei’ staat. In totaal 
leverden we zo’n 400 zakjes met bloemenzaad! En nog steeds druppelen er 
bestellingen binnen. Daar gaan heel veel bijen en vlinders van profiteren en 
wij krijgen er een kleurige tuin op toe. De opbrengst van de actie (€460) is 
zoals bekend voor onze projecten in Rwanda. Alle bestellers hartelijk dank 
voor jullie orders en veel plezier van jullie bloemenzaad-perk.

Fryslân en Rwanda op afstand dichtbij

‘We zijn op afstand nog altijd dichtbij’ schreef Syb van der Ploeg toen 
corona ons overviel. Niet alleen ons maar in feite de hele wereld, ook Rwanda. 
Hij zong het tijdens een zendingsdienst in de Martinikerk in Franeker. In het 
warme contact tussen Rwanda en Fryslân zou in oktober 2020 een mooie, 
volgende stap worden gezet, namelijk het bezoek van een aantal Rwandese 
jongeren. De voorbereidingen waren al in volle gang toen de pandemie zich 
geleidelijk aan over de wereld uitstortte…

Eerst dachten we nog dat het virus wel vervliegt of dat we misschien een 
paar maanden later elkaar zouden kunnen ontmoeten, maar inmiddels weten 
we beter: het kan niet door gaan. En dat is even behoorlijk slikken, voor de 
Rwandese jongeren vooral én voor ons……En wat nu? Hoe gaat het met hen, 
hoe doorstaan zij deze pandemie? Hoe hou je contact?

Hoe blijft de verbinding letterlijk en figuurlijk?
Wat was het bijzonder en mooi om in oktober op zes momenten een regionale 
ontmoeting te hebben, met als belangrijkste agendapunt een online verbinding 
met Rwanda. Bij elke ontmoeting konden we in gesprek met twee jongeren 
die actief zijn bij onze partners Mwana Ukundwa of de Presbyteriaanse Kerk 
van Rwanda. Door het virus kunnen we fysiek minder, maar deze techniek 
overwint dat allemaal. We kunnen elkaar zien op een scherm, elkaar horen en 
vragen stellen.

Hoe gaat het nu in Rwanda?
We hoorden over veel ingrijpende maatregelen in Rwanda om corona te be-
strijden, zoals de avondklok. De online verbindingen moesten daar speciaal 
omheen worden gepland, omdat men direct een hoge boete krijgt als men te 
laat op straat is. Tijdens de lockdown mochten Rwandezen het huis niet uit en 
kregen velen eten van de Rwandese overheid. Nu mag men voor de helft van 
de tijd op kantoor werken en worden veel mensen ontslagen. Zonder sociaal 
vangnet komt armoede dan snel om de hoek kijken. Kerk in Actie heeft met 
haar partners in Rwanda afgesproken dat het geld van activiteiten die niet 
doorgaan, tijdelijk ingezet kan worden voor voedselhulp.  
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TUINPLAN VAN DE 
PASTORIETUIN 

Na de oproep in Op Weg om mee te 
denken over de inrichting van de 
pastorietuin, heeft de commissie van 
kerkrentmeesters vier plannen ont-
vangen; één van de buren, Paula en 
Kees Middendorp en van Rein Huitema, 
Nynke Bergsma en Gepke Wielinga. De 
laatste drie én Tjalf Vermij zijn vervol-
gens gevraagd een werkgroep te vor-
men en met een gezamenlijk voorstel 
te komen. 

Dat hebben we gedaan.  Allereerst heb-
ben we nagedacht over het doel van de 
tuin. Wat wij belangrijk vinden is dat de 
tuin toegankelijk wordt voor iedereen, 
voor alle bewoners van het dorp en de 
toeristen. Iedereen mag genieten van 
de bomen, de planten, de rust en de 
ruimte. We vinden het belangrijk dat 
de tuin goed wordt onderhouden, dat 
er vruchtbomen en bessenstruiken 
groeien waar we van mogen plukken, 
kruiden die we mogen gebruiken, bloe-
men die we mogen plukken en kunnen 
verwerken in de bloemstukken voor 
de kerk. Dat kinderen een speelplaats 
hebben waar ze zorgeloos kunnen spe-
len, terwijl de ouders elkaar kunnen 
ontmoeten en bijpraten. Dat de kinde-
ren van de oppas en de kinderneven-
dienst buiten kunnen spelen en kunnen 
luisteren naar Bijbelverhalen. Dat de 
Regenboogjes, de Droktemakkers en 
de jeugd van het Jeugd Kerk Café er 
terecht kunnen. Dat er misschien zelfs 
een “hagepreek” kan plaatsvinden in 
de tuin. Dat we na afloop van een kerk-
dienst met elkaar koffie kunnen drin-
ken in de tuin of op het terras onder 
de pergola. Of dat je gewoon, zomaar 
op eendoordeweekse dag, heerlijk op

een bankje of in de kapschuur kunt 
genieten van het buitenleven. Oftewel: 
een plek waar jong en oud, elke dag, 
welkom is. 

We willen graag een duurzame en 
gemakkelijk te onderhouden tuin aan-
leggen. Een tuin die voor iedereen toe-
gankelijk is via de Boeresteeg. Een tuin 
met een kapschuur waar je beschut 
kunt zitten en waar je informatie vindt 
over de Bijbelse planten en kruiden die 
in de tuin groeien. Een tuin met gras-
paden die langs borders vol wilde bloe-
men als klaprozen en korenbloemen en 
vaste planten als mariadistel, akelei, 
duizendblad en moederkruid slingert. 
Langs borders met Bijbelse bloemen 
als de papaver en goudsbloem. Langs 
een kruidentuin vol munt, peterselie, 
rozemarijn, tijm, salie en oregano. 
Langs de appelbomen, jasmijn en de te 
planten vijgenbomen en acacia’s. Een 
graspad wat uitkomt op het “stap” waar 
je water uit de Trigreppel naar boven 
kunt pompen. Een border vol bessen-
struiken waar je ’s zomers van mag 
snoepen. Een tuin met ruimte voor 
bijen, vlinders en vogels. En graspaden 
die in het voorjaar bedekt zijn met kro-
kussen en sneeuwklokjes.

Wij zijn intussen al voorzichtig gestart 
met de eerste voorbereidingen. De ko-
mende weken wordt de grond gedeel-
telijk geëgaliseerd, worden graszoden 
afgestoken en de grond gefreesd waar-
na er een laag teelaarde op de borders 
komt. In het najaar zullen de bomen 
en planten worden geplant en stapje 
voor stapje zullen we de pergola en de 
kapschuur gaan bouwen en plaatsen. 
Omdat we graag iedereen de kans 
willen geven mee te werken en om de 
kosten laag te houden, zal het naar 
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verwachting twee jaar duren voordat 
de tuin zover is, zoals we in gedachten 
hebben. We hebben inmiddels een aan-
tal fondsen aangeschreven waarvan we 
hopen dat deze ons tegemoet kunnen 
komen in de kosten van dit mooie 
project. 

Wij zijn erg enthousiast en vragen of u 
wilt meehelpen de tuin aan te leggen. 
Of helpen de tuin te onderhouden? 
Vindt u het leuk om samen met anderen 
de kapschuur of de pergola te bouwen? 
Om houten bankjes te ontwerpen en 
te maken? Om een bijenhotel of vogel-
kastjes te timmeren? Of heeft u andere 
mooie ideeën? 

Wij horen het graag, u kunt zich aan-
melden bij:

Rein Huitema
huite10@hetnet.nl
06-28126146 

of bij 
Gepke Wielinga
gepkewielinga@gmail.com
06-45481070

Laten wij er met elkaar een klein para-
dijs van maken waar het volop genieten 
is. 

Hartelijke groet, 
Nynke, Rein, Tjalf en Gepke 

Op de volgende 
pagina’s een 
fotocollage 
van het 
voorbereidende 
grondwerk !



20 Contactblad voor de

Underweis



21Protestantse Gemeente te Akkrum

Op Weg

AGENDA

Datum/tijd   Activiteit   Plaats

18 mei, 20.00 uur  Moderamen   de Lantearne
26 mei, 20.00 uur  Kerkenraad   de Lantearne
01 juni, 20.00 uur  Pastorale Raad  de Lantearne
01 juni, 20.00 uur  Diaconale Raad  de Lantearne
02 juni, 20.00 uur  Coll. v. Kerkrentmeesters de Lantearne
08 juni, 20.00 uur  Moderamen   de Lantearne

De meeste (of alle) bijeenkomsten vinden digitaal plaats.
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KERKELIJKE STAND

Binnenverhuizing
dhr. Tj. Wassenaar, U.T. wei 18 naar Lange Miente 6
dhr. Tj. v.d. Heide, It Hiemsté 2 naar U. Twijnstrawei 30
dhr. O. Postma, Rakswâl 5  naar U. Twijnstrawei 38a  
mw. A. Romkema, Rakswâl 7 naar U. Twijnstrawei 22a 

Vertrokken
dhr. J. Adema, Buorren 25 naar Damwoude

   FINANCIËN - OPBRENGST COLLECTEN

   Datum Diaconie Kerk Bijz. Coll.    Doel
   13 mrt t/m 19 mrt  € 13,22  € 13,23  € 31,50   Binnenl. diac.
   20 mrt t/m 26 mrt  € 22,22  € 22,23  € 70,00   WD Indonesië
   27 mrt t/m 02 april  € 53,22  € 33,23  € 10,00   Jong Protestant
   03 april t/m 09 april  € 14,00  € 12,50  € 65,00   WD Afrika
   10 april t/m 16 april  € 11,50  € 10,00 
   17 april t/m 23 april  €   1,50 
   24 april t/m 30 april  € 35,00  € 60,00 

   Overige:
   Giften ivm collecten Kerk - 20 maart t/m 30 april   €   174,50
   Paascollecte                                                         € 1929,80

   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 1 july.
(kopij ynleverje uterlik 20 juny)
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