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STIL IS DE NACHT - (Stille nacht)

Stil is de nacht. Schitterend zacht
straalt van ver sterrenpracht.
Mensen komen, mensen gaan.
Door hun vluchtig, voorbijgaand bestaan
ademt eeuwige kracht.
Wonderlijk stil is de nacht.
Stil is de nacht. Iedereen wacht
op het licht, op de kracht
die verdrijft de duisternis,
en die groeien doet al wat er is,
die verzoent en verzacht.
Wonderlijk stil is de nacht.
Kijk om je heen. Mensen bijeen
zingen zacht: stille nacht.
Wat onzegbaar is, wat je niet ziet,
houdt zich schuil in dit goddelijk lied.
Volg de stem van je hart,
zing door het nachtelijk zwart.

Cees Rutgers 

Foto verlichte Terptsjerke op omslag : 
Noordoost.nl / Alex J. de Haan
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GELOOFSHELDEN

Ken je ze? Van die mensen met een on-
wrikbaar stevig geloof? Wellicht ken je 
ze in de kerk, in je familie of van vroe-
ger uit je jeugd. Voorbeelden waren 
het. Toonbeelden van rust, vertrouwen 
en hopelijk ook nederig van hart. 

Bij het schrijven van dit stukje hebben 
we thuis net de eerste adventskaars 
aangestoken met de kinderen. Voor mij 
altijd een mooi moment om ons er als 
gezin bij te bepalen dat kerst nabij is. 
Voor de eerste zondag van advent staat 
‘de aankondiging van de geboorte van 
Johannes’ op het leesrooster van de 
kerken. 

En daar ontmoeten we ook zo’n oer-
gelovige. Een leven lang hebben Za-
charias en Elizabeth, zoals de bijbel zo 
mooi zegt ‘vroom’ geleefd. Voorbeeld 
gelovigen. En dit echtpaar wordt aan 
ons gepresenteerd in Lucas 1, wanneer 
Zacharias op het hoogtepunt van zijn 
spirituele carrière is. Hij heeft juist ge-
hoord dat hij verkozen is om het offer 
te brengen in de tempel in het heiligste 
der heiligen. Een uniek moment in het 
leven van Zacharias. 

Zonde zou iedere moderne tiener zeg-
gen. Hij had er toch wel even een postje 
op insta aan kunnen wagen. Maar, zelfs 
zijn vrouw Elizabeth weet er niet van 
dat hem deze unieke beurt toe komt.

En wanneer Zacharias de tempel binnen 
komt, heeft hij een unieke ontmoeting 
met een engel die hem het nieuws van 
de geboorte van zijn zoon aankondigt. 
Maar wat mij het meest opvalt in het 
verhaal is dat Zacharias niet klaar staat 
in de tempel om te roepen ‘de Heer zij 
geprezen’. Nee, hij zit vol twijfels en 
vragen. Van die overtuigde supergelo-
vige is in de ontmoeting met een engel 
nog maar weinig over. Van gelovige 
wordt hij een twijfelaar: ‘Hoe kan ik 
weten dat dit echt is?’, klinkt uit zijn 
mond. 

Het zijn de laatste woorden die hij 
spreekt, voordat zijn zoon Johannes 
wordt geboren. God ontneemt hem zijn 
stem. Is het een straf van God voor zijn 
ongeloof? Wie het vluchtig leest, zal 
misschien die conclusie trekken. Maar 
ik geloof dat God Zacharias de tijd gaf 
om toe te leven naar de geboorte. Tijd 
om te reflecteren. Geen tijd om vrome 
woorden te spreken, maar om stil te 
zijn. Stil te zijn en je te verwonderen 
over de grote dingen die God doet. 

Advent mag zo’n tijd zijn. Geen opge-
blazen feest van commercie, maar in 
alle eenvoud stil staan. In verwachting 
van wat God doet. Met een klein ad-
ventskaarsje op tafel toeleven naar 
het goede nieuws van de komst van 
Christus.

Warme groet,
Mark Schippers
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KLEUR

Een andere “Op Weg” dan u van 
ons gewend bent. 
In kleur in plaats van zwart/wit.
Met toestemming van onze strenge 
boekhoudster Matty de Jong heeft 
de redactie besloten een iets duur-
der, kleurrijk nummer te maken.
Zo maar?
Zeker niet!
Oplettende lezers hebben waar-
schijnlijk al gezien dat de afgelopen 
jaargang de 50e was:

50 jaar lang: “Op Weg!”

Dat vonden we best een kleurtje 
waard.
Elders in dit nummer besteden we 
hieraan meer aandacht. 
Hopelijk brengt dit kleurige num-
mer ook wat fleur in deze donkere 
dagen; dagen, waarop het wat 
langer donker is en dagen waarop, 
soms somberheid en onzekerheid 
vanwege Covid 19 behoorlijk 
opspelen.
Maar: na duisternis komt ook weer 
licht, te beginnen met het licht van 
kerstmis.
Een bijkomstigheid wellicht: deze 
uitgave van Op Weg markeert ook 
een wijziging in de redactie. Na 
vele jaren maakt Aris Hardeman 
plaats voor jonger bloed. Met in-
gang van het komend jaar neemt 
Jitske Schippers het stokje van 
hem over. In het volgende nummer 
zal zij zich aan u voorstellen.
Aris bedankt en welkom Jitske !

Redactie Op Weg/Underweis

SCHEMA UITGAVEN 
OP WEG 2022

Nummer 1
Inleveren kopij: 16 januari
Verschijningsdatum: 27 januari

Nummer 2
Inleveren kopij: 20 februari
Verschijningsdatum: 3 maart

Nummer 3
Inleveren kopij: 3 april
Verschijningsdatum: 14 april

Nummer 4
Inleveren kopij: 15 mei
Verschijningsdatum: 25 mei

Nummer 5
Inleveren kopij: 26 juni
Verschijningsdatum: 7 juli

Nummer 6
Inleveren kopij: 28 augustus
Verschijningsdatum: 8 september

Nummer 7
Inleveren kopij: 9 oktober
Verschijningsdatum: 20 oktober

Nummer 8
Inleveren kopij: 4 december
Verschijningsdatum: 15 december
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Helaas zijn er weer nieuwe Coronamaatregelen. Dit heeft vooral gevolgen voor de activi-
teiten in de avond. Het betekent dat het kinderkerstfeest helaas niet door kan gaan. We 
hopen dat er nog een alternatief georganiseerd kan worden; hierover wordt u dan via de 
nieuwsbrief geïnformeerd. Ook de Kerstnachtdienst kan fysiek niet door gaan, maar net als 
vorig jaar zal er wel een online viering zijn. 
De diensten in de ochtend kunnen nog wel doorgang vinden; hieronder vindt u een overzicht.

Zondag 19 december 2021: 4e advent
9:30 uur, Da. G. Martens, Bontebok
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Hielke v.d. Meulen
Koster: Geert de Jong
Auto: Gooitzen de Bos, tel. 652833

Dienst in Leppehiem (alleen voor de mensen van Leppehiem)
19:00 uur, Ds. T. v.d. Schaaf, Drachten

Vrijdag 24 december 2021: kerstnachtdienst
online viering met ds. C. Bark-Bakker, Akkrum
georganiseerd door de Raad van Kerken

Zaterdag 25 december 2021: 1e kerstdag
9:30 uur, Dhr. M. Schippers, Zalk
Collecte: Diaconie en Kerk
Deurcollecte: Kerk in Actie – Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Organist: Gerard van Norel
Koster: Feike Heerschop
Auto: Jan Schilstra, tel. 652702
Vandaag is er ook kindernevendienst XL en Jeugd Kerk Café (JKC)

 KERKDIENSTEN IN DE TERPTSJERKE
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Zondag 26 december 2021: 2e kerstdag
Géén dienst.

Vrijdag 31 december 2021: oudejaarsdag (Onder voorbehoud, info via nieuwsbrief.)
19:30 uur, Ds. C. Nicolay, Heerenveen
Collecte: Kerk
Organist: Gerard van Norel
Koster: Klaas van der Schaaf
Auto: Tjisse van der Heide, tel. 651462

Zondag 2 januari 2022
9:30 uur, Ds. M.C. Mook, Sneek
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Gerard van Norel
Koster: Bertus Sieperda
Auto: Grietzen Hiemstra, tel. 652113

Zondag 9 januari 2022: viering Heilig Avondmaal
9:30 uur, Ds. R. Praamsma, Tsjalleberd
Collecte: Diaconie
Organist: Gerard van Norel
Koster: Geert de Jong
Auto: Gooitzen de Bos, tel. 652833

Zondag 16 januari 2022
9:30 uur, Ds. P. Smilde, Drachten
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Hendrik Oosterhoff
Koster: Jan Schilstra
Auto: Jan Schilstra, tel. 652702
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Zondag 23 januari 2022
9:30 uur, Dhr. M. Schippers, Zalk
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Hielke van der Meulen
Koster: Ale Strooisma
Auto: Feike Heerschop, tel. 652291

Zondag 30 januari 2022: Jeugddienst (onder voorbehoud)
9:30 uur, Ds. M.C. Mook, Sneek
Collecte: Eigen jeugdraad
Organist: Sietse Kraak
Koster: Feike Heerschop
Auto: Tjisse van der Heide, tel. 651462

Dienst in Leppehiem (alleen voor de mensen van Leppehiem)
19:00 uur, Ds. J. van ‘t Kruis, Akkrum

Zondag 6 februari 2022
9:30 uur, Da. G. Martens, Bontebok
Collecte: Diaconie en Kerk
Deurcollecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat
Organist: Gerard van Norel
Koster: Sytze Vellema
Auto: Grietzen Hiemstra, tel. 652113

Zondag 13 februari 2022
9:30 uur, Mw. A. de Vries, Ureterp
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Gerard van Norel
Koster: Klaas van der Schaaf
Auto: Gooitzen de Bos, tel. 652833
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TOELICHTING COLLECTEN

25 december 2021: Deurcollecte 
Kerk in Actie – Geef licht aan vluch-
telingenkinderen in Griekenland
Een gammele tent. Extreme kou of juist 
de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. 
Gebrek aan schoon drinkwater, medi-
cijnen, sanitaire voorzieningen. Maar 
misschien wel het ergst van alles: de 
uitzichtloosheid, het jarenlange, onze-
kere wachten. Dat is de realiteit waarin 
duizenden kinderen in Griekse vluchte-
lingenkampen opgroeien. Wij gunnen 
hen een beter leven! Daarom komen 
we in actie. Doe mee! Geef licht aan 
vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Lees meer: www.kerkinactie.nl/kerst

6 februari 2022: deurcollecte voor 
Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
(Oeganda)
Klimaatverandering zorgt in het noor-
den van Oeganda voor steeds meer 
droogte én overstromingen. Het wordt 
steeds moeilijker om genoeg voedsel te 
verbouwen. De Oegandese Anglicaanse 
Kerk steunt boeren en boerinnen in hun 
strijd om het bestaan. Ze krijgen (land-
bouw) training op demonstratievelden. 
Daar leren ze hoe je met droogtebe-
stendige zaden en houtbesparende 
ovens, door bomen te planten en oogst 
goed op te slaan, beter bestand bent 
tegen het klimaat. De boeren geven 
hun kennis weer door aan anderen.
Na de watersnoodramp in 1953 werd 
Nederland beschermd tegen over-
stromingen. In veel landen moeten 
mensen zelf tegen wateroverlast 
vechten. Daarom collecteren we voor 
boeren in Oeganda die lijden onder 
klimaatverandering.

Lees meer: www.kerkinactie.nl/
boerinoeganda

BEDANKJE

In het vorige kerkblad werd aan-
gehaald dat ik een ongelukkige 
val met de fiets heb gemaakt. Het 
bleek dat mijn linker knieschijf 
gebroken was. Met de ambulance 
naar het ziekenhuis te Heerenveen 
en de volgende dag geopereerd. 
Na een week ziekenhuisopname 
nog 6 weken voor revalidatie in 
“De Linde”.

Tijdens mijn verblijf daar heb ik 
veel belangstelling vanuit onze 
kerkelijke gemeente gekregen. 
Zowel in de vorm van telefoontjes 
als van kaarten en persoonlijk 
bezoek. Deze belangstelling heb 
ik zeer gewaardeerd en ik wil ie-
dereen dan ook bedanken voor dit 
meeleven.

“De Linde” bestaat nu 2 jaar en 
is gebouwd tegen het ziekenhuis; 
het is in de plaats gekomen van 
verpleeg- en revalidatiecentrum 
“Anna Schotanus”, dat in de 70-er 
jaren in de plaats kwam van “Blau 
Hus”. Mevrouw Schotanus was 
directrice van “Blau Hus” en is in 
de jaren 50 van de vorige eeuw 
opgericht door de gezamenlijke 
diaconieën van zuidoost Friesland. 
Van dit stuk belangrijk kerkenwerk 
is thans niets meer terug te vin-
den, zoals trouwens met veel zor-
ginstellingen die in het verleden 
door de kerken werden opgericht.

Verder wens ik iedereen goede 
kerstdagen toe en een gelukkig en 
gezond 2022.

Hendrik Span, Tsjerkebreed



9Protestantse Gemeente te Akkrum

Op Weg

Van de voorzitter

TWEE STAPPEN 
VOORUIT EN 
ÉÉN STAP ACHTERUIT

We wilden zo graag horen dat de 
vervelende coronatijd eigenlijk al was 
afgesloten, niets is minder waar. Ik ben 
geveld door covid en verbannen naar 
de oprit, waar ik mijn quarantaine tijd 
mag uitzitten in de camper van mijn 
schoonouders. Gepke, mijn vrouw, 
brengt zo nu en dan wat lekkers en 
verder zit er niets anders op dan de tijd 
uit te zitten. Hoe graag ik ook wil, de 
deur is voor bepaalde tijd gesloten. 

Als gemeente begonnen we te wennen 
dat we gezamenlijk dingen konden 
gaan ondernemen. De diensten werden 
toegankelijker. We hoefden ons niet 
meer te laten registreren als we de 
kerk ingingen. De afstandslinten ver-
dwenen en er werd weer uit volle borst 
gezongen bij de ons bekende liederen. 
Elke week koffiedrinken na de dienst 
werd goed bezocht. Ook de andere 
activiteiten begonnen goed op gang te 
komen. Zo kon het zomaar zijn dat op 
een avond alle zalen van de Lantearne 
vol zaten en de kerk gebruikt werd. 
De volle groei en bloei begon weer te 
komen. We maakten stappen vooruit.

De goed bezochte gemeente-avond 
kan een succes genoemd worden, twee 
hoofdthema’s: de Tsjerkebleek en de 
voortgang van het beroepingswerk. De 
ingewikkelde keuze waar de kerken-
raad voor staat en waar wij u graag van 
op de hoogte houden. Als kerkenraad 
zijn we nu maandelijks met dit thema 
bezig. De gedachtegangen die we op de 
gemeenteavond hadden, zijn tot grote 
hulp in dit proces. 

En dan, en dan zien we uit de verte 
het corona gevaar op ons afkomen. 
De realiteit is niet wat we wensen, we 
ontkomen er niet aan, we gaan terug 
naar een periode die we niet willen. 
Toch is de stap niet helemaal terug. 
We gaan relaxt om met de situatie en 
weten snel te schakelen wat we willen. 
We hebben niet veel tijd meer nodig 
om besluiten te vormen en te maken. 
We hebben geleerd van de vorige keer. 
Zelfs het aanzetten van zoom op de 
digitale snelweg kent voor velen geen 
geheimen meer. 

We mogen dan de gedachte hebben dat 
we terug zijn bij af nadat we stappen 
hebben gezet. Niets is minder waar. Al 
hebben we één stap achteruit gezet, 
we zijn verder dan de laatste keer.

Gosse Wielinga
Voorzitter PG Akkrum
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Op 20 november overleed dhr. A. 
Westra. Hij woonde met zijn vrouw in 
Leppehiem en is 88 jaar oud geworden. 
Op dezelfde dag overleed mevr. Marijke 
Banning, zij woonde op Sinnebuorren 
30 en is 55 jaar geworden. Voor hun 
naasten en familie bidden wij om troost 
en om nabijheid van mensen met wie 
ze hun verdriet kunnen delen.

Ziekte en zorgen zijn er bij de familie 
de Boer (Trigreppel 4) nu Rinnie moet 
gaan beginnen met een behandeling 
met chemotherapie. Wij denken aan 
hen en hopen en bidden dat de behan-
delingen goed zullen aanslaan.

Er zijn ook gemeenteleden voor wie er 
positief nieuws is: Mevr. J. de Jong was 
voor een herstelperiode opgenomen in 
Leppehiem en is nu gelukkig weer thuis 
aan het Leechein.
Mevr. G. Otten knapt thuis goed op na 
haar ingrijpende ziekenhuisopname.
Dhr. Bruynzeel (Leppehiem) herstelt 
van 2 gebroken benen en ook knapt 
Dhr. Visser (Leppehiem) verder op.
Een aantal gemeenteleden werd ge-
troffen door Covid, gelukkig ziet het er 
naar uit dat ze weer goed opgeknapt 
zijn zonder dat er ingrijpende zieken-
huisopnames nodig waren.

We staan ook stil bij de mensen die hier 
niet met name genoemd worden en die 
hun zorgen hebben over zichzelf, hun 
ziekte en behandeling en hopen dat de 
behandeling goed zal uitpakken.
En we staan stil bij de mensen die in 
de nabije (familie)kring met ernstige 
ziekte geconfronteerd worden, iemand 
moeten missen, of weten dat het einde 
van een dierbare dichterbij komt.

UIT DE 
GEMEENTE

Helaas zijn we toch weer teruggeflo-
ten waar het de coronamaatregelen
betreft.
We hebben weer te maken met be-
perkende maatregelen en moeten ons 
weer gaan houden aan de 1,5 meter 
afstand, waarvan we juist zo blij waren 
dat we die konden loslaten.
Gevolg is dat allerlei activiteiten die we 
na de zomer weer konden oppakken, 
zoals zingen in een koor en het man-
nenpraatcafé, weer afgeblazen moes-
ten worden, omdat er geen activiteiten 
meer toegestaan zijn na 17.00 uur.
Het enthousiast weer kunnen repeteren 
voor de diensten met Kerst, het zingen 
van kerstliederen met elkaar, moest 
weer afgezegd worden. Daarbij was 
het natuurlijk al zo dat verschillende 
mensen zich niet meer prettig voelden 
bij de toegenomen besmettingen.
We kunnen niet anders dan ons bij de 
situatie neerleggen en hopen dat de 
maatregelen niet heel lang hoeven te 
gaan duren.
Een lichtpuntje is wel dat onze kerk-
diensten op zondag door kunnen blij-
ven gaan. Weliswaar met aangepaste 
omstandigheden, maar toch is een 
hele groep gemeenteleden blij dat we 
op deze manier elkaar op deze plaats 
kunnen blijven treffen.

Binnen onze gemeente zijn de afge-
lopen tijd ook weer veel dingen met 
mensen gebeurd: verdriet én vreugde; 
zorgen én opluchting.
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BLOEMEN UIT DE DIENST

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

17 okt.:  dhr. H. Span, Tsjerkebreed 3, Akkrum
24 okt.:  Anita Broers en kinderen, Himdyk 11, Akkrum
31 okt.:  Hendrik Oosterhoff en zijn familie, Heerenveen
  7 nov.:  mevr. N. Appelo, W.J. Koopmansstrjitte 72, Akkrum
14 nov.:  dhr. en mevr. de Jong, Leechein 20, Akkrum
21 nov.:  dhr. A. Bruynzeel, Leppehiem kamer 208, Akkrum
28 nov.:  mevr. Sigrid Sybesma, de Seine 6, Nes
  5 dec.:  mevr. M. G. J. Eilander, Heechein 13 (Welgelegen), Akkrum

Laten we stil staan bij de anderen in 
hun verschillende omstandigheden en 
laten merken dat we aan ze denken en 
met hen meeleven. 

De tijd van Advent is nu aangebroken: 
het feest van het geduld (hoe toepas-
selijk in deze tijd), van Licht dat groeit 
in de duisternis, elke zondag één vlam-
metje meer:

Het daget in het Oosten
Het licht schijnt overal
Hij komt de volken troosten
Die eeuwig heersen zal.

Laten we zo verder gaan in deze Ad-
ventstijd, waarin steeds wat meer licht 
mag gaan schijnen en met Kerst het 
volle Licht zal stralen.
Een gezegende Advents,- en Kersttijd 
toegewenst.

Namens de Pastorale Raad,
Met een hartelijke groet,

Thea Sevinga

Huwelijksjubilea: 

27 oktober – 50 jaar
Dhr. en mevr. van der Meulen
Kanadeeskestrjitte 30, Akkrum

1 november – 25 jaar
Dhr. en mevr. Blaakmeer
De Oper 28, Nes

24 november – 50 jaar
Dhr. en mevr. van der Schaaf
Ombocht 9, Akkrum

25 november – 55 jaar
Dhr. en mevr. de Boer
Trigreppel 4, Akkrum
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VAN DE DIACONIE

Beste gemeenteleden,

Dit jaar krijgen alle mensen die deel-
nemen aan de voedselbank in Akkrum 
een kerstpakket. Ook dorpsgenoten 
die niet aan de voedselbank deelne-
men, kunnen zich opgeven voor een 
kerstpakket. We zijn als diaconie zeer 
verheugd hierover en dat is ook dank-
zij uw bijdrage tot stand gekomen. In 
totaal kwamen er tot nu toe een kleine 
100 zegelboekjes van de Poiesz binnen. 
Goed voor €250! 

De diaconie is een dankbaar onderdeel 
van de P.G. Akkrum. Veel mensen sprin-
gen in stilte bij (bedankt Tjitte Nijdam 
voor je praktische hulp) of er zit soms 
zomaar bij de collecte een enveloppe 
met inhoud. Zo hebben de kinderen 
van de clubs 84 tasjes versierd voor de 
senioren in de gemeente. Alle kinderen 
én de leiders, hartelijk dank hiervoor!  

Op deze manier staan wij als kerk echt 
ín het dorp en dat kan in de toekomst 
nog meer vorm krijgen. 

Voor het nieuwe jaar staat op 9 februari 
een maaltijd voor “mensen die dage-
lijks alleen eten” op de planning en op 
17 februari een middag voor de Soos. 

Dit alles natuurlijk onder voorbehoud. 
We zien er naar uit om iedereen weer 
eens écht te ontmoeten.

Wij hopen dat onderstaand kerstlied 
wat troost geeft in de donkere dagen 
voor kerst, met name voor een ieder die 
in deze voor velen gezellige tijd, onder 
moeilijke omstandigheden doorbrengt. 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
En wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
Verkwik mij met uw heil’ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
O zon van liefde, mijn gemoed!
Vervul, o Heiland, het verlangen,
Waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
Mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
Waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
Doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Alvast gezegende kerstdagen en een 
gezond nieuwjaar

Diaconie P.G. Akkrum, 
Fimke, Baukje, Adri en Immy
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EINDEJAARSCOLLECTE 2021

Van U is de toekomst

Als gemeente kunnen we ons soms zorgen maken over hoe het zal gaan met 
de kerk. Hoe kunnen we jongeren bereiken met de blijde boodschap van Gods 
liefde voor alle mensen?
Zoeken mensen nog naar God en hebben ze kerk en geloof nog nodig? Het 
jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Van U is de toekomst’ getuigt van een 
vertrouwen in een ander perspectief.

In de Bijbel lezen we 
dat er een houding 
van vertrouwen en 
overgave mogelijk is, 
in de wetenschap dat 
de toekomst in Gods 
hand is. Dat zet ons 
leven in een ander 
licht. Het biedt troost 
en zet ons in bewe-
ging om te leven in 
het spoor van Gods 
Geest om zijn liefde 
te ontvangen en te 
delen, om ons te voe-
den met Gods Woord, 
biddend onze weg te 
gaan en op te komen 
voor onze naaste.

Onze gemeente is een plek waar mensen geloof en vertrouwen in God met 
elkaar delen en geïnspireerd worden om daaruit te leven. In zondagse ere-
diensten door samen uit de Bijbel te lezen, te bidden en te zingen, en op 
doordeweekse dagen door allerlei activiteiten zoals gespreksgroepen, cate-
chese, koor en cantorij, ontmoetingen, pastorale en diaconale activiteiten en 
veel meer. 
Al deze activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw gebed en fi-
nanciële bijdrage. Daarom vragen we u aan het einde van het jaar om een 
extra gift. Geef aan de eindejaarscollecte of maak uw bijdrage over via een 
bankoverschrijving op NL50 RABO 0348302584. Bij de Op Weg/Underweis zit 
een envelop voor uw gift. Over enkele dagen zal deze envelop weer worden
opgehaald door uw bezorger van Op Weg/Underweis.

Als kerkenraad danken we u bij voorbaat heel hartelijk voor uw betrokkenheid 
en steun!
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50 JAAR OP WEG

Op Weg 50 jaar oud/jong betekent, dat het eerste nummer verscheen in 
1971, om precies te zijn in oktober 1971. Het was een gestencild blaadje van 
12 pagina’s onder redactie van 3 predikanten: Ds.  Tuinman (Doopsgezind), 
Ds. Stoffels (Ned. Herv.) en Ds. Ubels (Geref.) Deze samenstelling geeft 
ook de ondertitel van Op Weg weer: “Kontaktblad van de Doopsgezinde Ge-
meente Akkrum/Terhorne, de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde 
kerk te Akkrum”.
Ds. Ubels schrijft in dit eerste nummer dat het “de bedoeling is, dat er 
kontakt gemaakt wordt, niet alleen tussen de gemeenteleden onderling, 
maar ook tussen de hierin samenwerkende gemeenten zelf”.
Hoe lang predikanten de redactie zelf vormden, is niet erg duidelijk; in bv. 
het april nummer van 1978 (nr. 73) staat niets vermeld. Wel zien we dat het 
voorblad er al iets “professioneler” uit ziet: een tekening van 3 kerken en 
een stralende zon. Er staan dan ook namen in van mensen die velen van ons 
nog kennen of gekend hebben, bv. Ds. Ton de Heer. De Gereformeerde kerk 
was toen vacant, reden waarom bv. op 2 april candidaat D.J. Van Bochove 
uit Kampen in zowel de ochtend- als de middagdienst voorging.
Ook opvallend: een ingezonden brief van de heer G. Willemsma (Sitadel 
Akkrum, maart 1978) met als onderwerp “Angst”.
Dat de contacten tussen de kerkelijke gemeente ook intensiever worden, 
blijkt bv. uit de eerste gezamenlijke Avondmaalsviering (1977).
Begin 1990 zet de redactie van Op Weg, bestaande uit Diny van Aggele 
(NH), Gré Kooistra (Geref) en Mintje de Groot (DG) een nieuwe stap: Anne 
Hettema heeft een nieuw ontwerp voor het omslag gemaakt: de 3 kerkge-
bouwen in één tekening.
Het is ook de periode dat het Samen op Weg-proces voortgang vindt: af 
en toe vermeldt Op Weg gezamenlijke kerkdiensten van de Ned. Herv. Ge-
meente en de Geref. Kerk. En in 1990 wordt gestart met oecumenische 
diensten in Leppehiem, georganiseerd door “het 3-kerken overleg”.
Als in 1991 de Ned. Herv. Gemeente en de Geref. Kerk een federatie 
aangaan, wordt de ondertitel van Op Weg aangepast: “Contactblad voor 
de Doopsgezinde Gemeente en de Hervormd Gereformeerde Federatie in 
Akkrum”.
Zo komen we terecht in oktober 1996: Op Weg bestaat 25 jaar!
Het blad verschijnt dan in (al weer) een nieuw jasje: het omslag naar een 
ontwerp van Paul Hettinga en het hele blad gedrukt in rode letters. Ds. 
Bernard Keizer schrijft er een voorwoord/overdenking in. Hij schrijft o.a. 
dat “het kerkblad een onmisbare rol speelt. Het moet de lezers/leden bij de 
kerk betrekken, met hen communiceren. Het moet hen activeren door uit-
nodigingen, actuele verslagen, roosters en taakverdelingen te publiceren”.
In die eerste 25 jaren zijn er 263 nummers van Op Weg verschenen!
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De toenmalige redactie zegt te “hopen dat over 25 jaar een redactie weer 
mensen bereid vindt om een gouden jubileumnummer uit te geven”.
Nou ja, we zijn inderdaad 25 jaar verder en zie hier!
Is Op Weg sindsdien veranderd? Jazeker. Het blad is professioneler gewor-
den: een omslag in kleur, opgemaakt door een professional m.b.v. digitale 
technieken. Wat bleef is nog altijd het contactblad, niet meer voor 3 kerken, 
maar voor één: de Protestantse Gemeente Akkrum
Dat is waar de verschillende redacties door de jaren heen aan zijn blijven 
werken: het bieden van mogelijkheden tot contact met gemeenteleden 
(naast alle andere natuurlijk).
Hoe zal een redactie er over 25 jaar uit zien? Is er dan nog wel een redactie 
of doen we dan alles digitaal of virtueel?
We weten het nu nog niet, maar voorlopig gaan we met plezier verder om 
deze contactmogelijkheid te bieden.

Redactie Op Weg

Foto van “Op Weg” 
door de jaren heen.
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JEUGDWERK PG AKKRUM

Hallo allemaal,

Het jeugdwerkseizoen is helaas voor 
een deel tot een plotselinge stilstand 
gekomen. Waar we eigenlijk hoopten 
zonder coronamaatregelen naar de 
kerst toe te kunnen werken, is dat in-
middels toch spaak gelopen. 
Bij de vorige maatregelen werd het 
clubwerk ontzien, omdat de jeugd toen 
ook niet naar school kon. Nu de scholen 
niet dicht gaan, is er vanuit de regering 
minder urgentie om het sociale leven 
van de kinderen/jeugd op gang te hou-
den. Het blijft koffiedik kijken, maar we 
hopen begin 2022 toch wel weer los te 
kunnen gaan. 
Gelukkig hebben de clubs (tot eind 
november) veel kinderen mogen ont-
vangen en verschillende activiteiten 
kunnen doen. En gelukkig kunnen 
het JKC en de kindernevendienst XL 
wel door blijven gaan. Ook waren we 
voornemens op kerstavond het kinder-
kerstfeest weer te organiseren, maar 
vanwege de huidige maatregelen is dit 
niet te realiseren. 
Of en hoe er een alternatief komt, 
binnen de maatregelen, gaan we nader 
bekijken. Enfin, hier volgen een paar 
verslagjes van de verschillende clubs.

Hilda en Henk, jeugdouderlingen

DE ACTIVITEITEN VAN DE 
DROKTEMAKKERS

Beste lezers,

Hier volgt weer een verslagje van de 
droktemakkers-club. De droktemak-
kers komen elke vrijdagavond om 
20.00 uur bijeen op de zolder van de 
Lantearne. Er zijn inmiddels weer een 
paar clubavonden geweest. Om de 2 
weken afgewisseld met de jongste en 
dan weer de oudste groep. We hebben 
de afgelopen periode spellen gedaan, 
zoals “de zwakste schakel”, jachtsei-
zoen, een quiz en een bingo. Maar ook 
is de grote zaal van de Lantearne om-
getoverd geweest als bioscoop. 

Vrijdag 5 november hebben we een 
spokenspeurtocht georganiseerd in 
Akkrum voor de clubs uit de regio. Er 
deden ongeveer 80 kinderen aan mee 
uit Oldeberkoop, Oudehorne, Wolvega 
en Akkrum. Daarnaast heeft de oude-
re jeugd uit Akkrum geholpen bij de 
posten op de route en spelletjes, die 
onderweg moesten worden gedaan. 
Tevens waren er ook een paar die als 
spook waren verkleed, wat de avond 
erg spannend maakte. 
De route liep globaal van de Lantearne 
richting Nes op naar Soarre Moarre. 
Vervolgens bij boer Snoek (mini cam-
ping Marsicht) met een bootje over de 
Bokkemermar. Dan via de Leppedyk 
naar het Aquaduct, over het Aquaduct 
en langs de Frysian Queen weer naar 
de Lantearne. 
Dus een flinke route van 7,5 km. De 
groep die er het langst over heeft ge-
daan, is bijna 3 uur onderweg geweest. 
De snelste groep heeft er 2.15 uur over 
gedaan. 
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JEUGD KERK CAFÉ

Het JKC heeft inmiddels zijn draai weer 
gevonden. Met thema’s als ‘bijbel lezen’ 
en ‘oneerlijkheid’ van Solid Friend (van 
YFC) zijn er leuke bijeenkomsten ge-
weest. Ook is er aangeschoven tijdens 
het avondmaal. Het JKC is om de 2 à 
3 weken en begint meestal in de kerk 
alwaar de tieners verzamelen bovenin 
op de kreake. 

KINDERNEVENDIENST XL

Op 14 november jl. hebben we weer 
een leuke kindernevendienst XL 
georganiseerd. 
We waren met een gezellig clubje van 
tien kinderen. Het thema voor die 
ochtend was ‘vertrouwen’. We begon-
nen met het kijken naar een filmpje, 
waarin duidelijk werd dat je op God kan 
vertrouwen. Hij is als de rots waar je 
een huis op kan bouwen en niet als het 
zand. Het huis verdween in het zand als 
regen en wind tekeergaan. Hij is de rots 
waar je altijd van op aan kunt. Daarna 
deden we een blinddoekspel. Ieder ge-
blinddoekt kind moest voorwerpen zoe-
ken aan de hand van de aanwijzingen 
van de anderen. Een oefening in goed 
luisteren naar de andere kinderen en 
vertrouwen op wat ze zeggen. Tenslotte 
gingen we mooie stenen beschilderen 
en deze zijn in de tuin van De Lantearne 
gelegd. De volgende kindernevendienst 
XL is op eerste kerstdag. We hopen er 
dan weer een bijzonder fijne en waar-
devolle viering van te maken met de 
kinderen. Hopelijk tot dan! Groetjes 
van de leiding kindernevendienst. 

REGENBOOGCLUB

Weer wordt ons clubseizoen onder-
broken door coronamaatregelen! Maar 
we geven niet op. We hebben al een 
aantal weken leuke clubavonden met 
elkaar gehad. En eind oktober had-
den we een super spannend ‘Levend 
Cluedo’ op de Heide in Heerenveen. 
Tijdens een aantal spannende spellen, 
zoals geblinddoekt dingen proeven of 
voelen, of in het donker op een bezem 
een parcours afleggen, moesten we er 
achter komen door wie en hoe één van 
onze clubleiders was vermoord (niet 
echt natuurlijk, ze leeft natuurlijk nog 
:-). Maar liefst 60 kinderen deden deze 
avond mee!

En op het moment van schrijven zijn 
we druk met de voorbereiding van onze 
traditionele Kerstklaas, maar dan op 
zaterdagmiddag in plaats van vrijdag-
avond. Mogen we even niet knutselen 
op een clubavond? Dan knutselen we 
thuis gewoon een mooie surprise!
We hopen na de kerstvakantie weer 
verder te kunnen met de clubavonden. 
We hebben nog veel te veel leuke idee-
en klaarliggen om er niets mee te doen!

Groetjes van de clubleiding

Uiteindelijk kwam een groep uit Oude-
horne als winnaar uit de bus en werd 
een droktemakkersgroep 2de. Het was 
een geslaagde en gezellige avond. 
Dank voor de oudere jeugd die ook in 
de voorbereidingen flink mee hebben 
geholpen alles te regelen en klaar te 
maken. Helaas hebben we 26 novem-
ber de voorlopig laatste clubavond weer 
gehad, nu na 17.00 uur geen activitei-
ten meer plaats kunnen vinden. We 
hopen dat er begin 2022 weer ruimte 
is om het clubwerk weer op te starten!



18 Contactblad voor de

Underweis

DE KERSTBOOM IS ER

Met de naderende kerstdagen hebben 
wij een aantal keren een oproep ge-
daan voor een kerstboom. Inmiddels 
is er een boom. Mocht u alsnog een 
mooie boom weten te staan die t.z.t. 
gekapt moet worden dan toch graag 
melden, zodat wij die wellicht volgend 
jaar kunnen gebruiken.
De boom zal in de loop van volgende 
week in de kerk gezet worden. Hoeveel 
en hoe vaak kerkgangers hem live kun-
nen aanschouwen is nog even de vraag 
met deze omstandigheden. 

SFEERVERLICHTING IN EN 
BUITEN DE KERK

Inmiddels hebben wij vanaf medio no-
vember weer een tweetal LED lampen 
in de kerkzaal branden die de kerk in 
een kleur zetten. Wij krijgen hier zowel 
positieve als negatieve reacties op, 
met name over de kleur. Op dit mo-
ment is deze ingesteld op roze/paars. 
Binnenkort zal hij ingesteld worden op 
een variërend kleurenverloop. Op deze 
manier zit er altijd een kleur bij die u 
aanstaat. 
Op dit moment wordt er ook gewerkt 
aan een lichtplan voor het aanlichten 
van de gevels aan de noord- en oostzij-
de (Heechein en Buorren) van de kerk. 
Het initiatief hiervoor komt bij de VOAN 
vandaan. De huidige schijnwerper zal 
dan vervangen worden door een aan-
tal vast opgestelde LED lampen die 
tijd- en lichtgeschakeld zullen branden 
gedurende het grootste deel van het 
jaar. Hiermee krijgt de kerk een nog 
sfeervollere plek in ons dorpscentrum. 

College van kerkrentmeesters
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AFTELLEN NAAR KERST

Elke zondag een kaars erbij, 
op weg naar Kerst. Ook in de 
kerk branden steeds vaker 
adventskaarsen, soms op een 
krans van dennengroen. Waar 
komt die traditie vandaan?
Adventskaarsen zijn een pro-
testantse uitvinding. In 1839 
maakte de Duitse, lutherse 
theoloog Johann Hinrich Wi-
chern (1808-1881) voor het 
eerst gebruik van kaarsen als 
aftelkalender naar Kerst. 
Hinrich runde een missieschool en het verhaal gaat dat zijn leerlingen rond 
december constant bij hem kwamen vragen of het al bijna Kerst was. Daarom 
besloot hij een voor de kinderen begrijpelijke aftelkalender te maken.

Wagenwiel
Het allereerste exemplaar was een flink gevaarte: Hinrich gebruikte een 
wagenwiel als basis. Daarop plaatste hij vier grote kaarsen met negentien 
kleinere kaarsen ertussenin. Elke dag werd een kleine kaars aangestoken, 
elke zondag was een grote kaars aan de beurt. Zo konden de kinderen precies 
zien hoelang het nog duurde tot het eindelijk Kerst zou zijn.

Migranten
De gewoonte om tijdens Advent vier kaarsen te branden, komt dus van oor-
sprong uit de Lutherse Kerk. Na de Reformatie werd het lutheranisme een 
belangrijke kerkelijke stroming in Duitsland. Ook in Nederland ontstond een 
aantal lutherse gemeenten. Die telden destijds vooral migranten: protestant-
se vluchtelingen uit Antwerpen en handelaren uit Duitsland en Scandinavië, 
waar het lutheranisme populairder was dan het calvinisme. In 2004 is de 
Evangelisch-Lutherse Kerk in ons land opgegaan in de Protestantse Kerk in 
Nederland.

Licht van de wereld
Vandaag de dag maken veel protestantse kerken gebruik van een advents-
krans, maar dan in een veel kleinere uitvoering dan het origineel: vier kaarsen 
op een (rond) onderstel, vaak versierd met dennengroen en eventueel kerst-
decoraties. Meer dan het aftellen draait het nu om het symboliseren van het 
Licht van de wereld, dat met Kerst naar de aarde komt. 

Overgenomen uit de Petrus Nieuwsbrief 
Zie ook: www.petrus.protestantsekerk.nl
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ZWO - UPDATE

Classisvergadering (oktober jl.) 
Nog geen nieuws van de tekentafel uit de classis Friesland voor wat betreft 
een opvolger voor ons Rwanda project. Op 12 januari in het nieuwe jaar zal 
er verder worden vergaderd en zal er gepitched worden om (wellicht) al een 
keuze te maken. Wordt vervolgd en we houden u op de hoogte.

Eigen vergadering
Eind november hebben we weer een live vergadering gehad van onze eigen 
ZWO. Mooi om elkaar weer in bijna volledige setting te zien en te beluisteren. 
Mooie ideeën zijn naar boven gekomen. Wordt ook vervolgd.

Griekenland – live blog
Overal in Nederland zijn protestantse gemeenten in actie voor vluchtelingen-
kinderen in Griekenland. Samen geven we licht aan kwetsbare kinderen en 
willen we hen hoop geven op een beter leven. Check de liveblog op de site van 
Kerk in Actie: 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/
liveblog-acties-voor-vluchtelingenkinderen-in-griekenland/

Folle lok & Seine
Hast in jier foarby, alwer in nuver jier. Laten we met zijn allen bidden, niet 
alleen voor Syrië, Rwanda, Ghana en alle andere landen en mensen in andere 
conflictgebieden. Laten we met zijn allen zorgen dat we ze niet vergeten!!! 
Natuurlijk bidden we ook voor alle mensen in de buurt. 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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GROENE KERK EN EEN 2E LEVEN

u/je kunt meer doen dan u/je denkt

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 zij bieden ze te koop aan 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 af-
beelding 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 ver-
zonden worden, zijn oud papier. Momenteel is er nog wel handel in dubbele 
kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels.

Op de hoogte via Facebook
Benieuwd wat er mogelijk is en waar in Nederland mensen actief zijn? Ga dan 
naar Facebook: www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie en laat een 
like achter.

Oude mobieltjes, cartridges en toners (ook weer voor de thuiswerkers)
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).
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Gebruikte brillen kun je inleveren bij bepaalde opticiens voor hergebruik in 
Afrika. Vraag hier naar.
Buitenlands en oud Nederlands geld mag je ook inleveren, dit wordt verkocht 
cq ingewisseld bij verzamelaars, handelaars en banken.
Naast inleveren in de Terptsjerke en bij fietsspeciaalzaak Nijdam, mag u nu 
ook de kaarten / postzegels / mobieltjes / cartridges in de brievenbus op 
Feansterdyk 1 (Kees Folkertsma) doen. Past het niet? Leg het dan maar voor 
de voordeur. 

Ontzettend bedankt namens de ZWO.

GEDICHT VOOR JOU, EEN VLUCHTELINGENKIND

Opvang voor gestrande vluchtelingen Griekenland

Ik steek een licht op om Advent te vieren. Deel het licht met mij, zodat ik hoop 
blijf houden. Kind, kom dichtbij. Een gedicht voor een vluchtelingenkind.

Voor jou

In de straten zoek ik je gestalte.
Op het plein scan ik gezichten een voor een,
Ik herken je, ben je daar toevallig?
Maar nee, je bent een ander, en ik sta alleen.
Ergens tussen rampgebied en oorlog,
ergens onderweg - ineens was ik je kwijt.
Hoe ik zoek, zo moederziel verloren,
met miljoenen mensen eenzaam wereldwijd.
Ik steek m’n licht op bij de hulpverleners,
engelen zijn zij
die lichtjes in zich dragen. Stille hoop voor mij.
Tussen andere talen onverstaanbaar
moet ik leven van de straat en van de geef.
Ver weg in registers staan de namen
waar familieleden zoeken of ik leef.
Ik steek een licht op om Advent te vieren.
Deel het licht met mij,
zodat ik hoop blijf houden. Kind, kom dichterbij.
In dit licht is ieder mens bijzonder,
op het plein scan ik gezichten een voor een.
Ik geloof nog altijd in het wonder
van familie, samen om me heen. 

Door: Ria Borkent, advent
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RAAD VAN KERKEN AKKRUM/
NES

Nadat we anderhalf jaar lang geen 
diensten in Leppehiem konden organi-
seren vanwege corona, mochten we in 
oktober voor het eerst weer beginnen. 
De bewoners van Leppehiem waren 
ontzettend blij dat ze weer een dienst 
konden meemaken. Mevr. Grietje Willy 
van Bochove ging in deze dienst voor en 
het was een goede dienst. In november 
ging de heer Lykele van der Ven voor. 
Er mocht niet gezongen worden, maar 
terwijl Hendrik Oosterhoff speelde, las 
Lykele de tekst voor en de mensen neu-
rieden zachtjes mee. Bij beide diensten 
waren gemiddeld 30 mensen aanwezig. 
Op 19 december a.s. gaat ds. Tiny van 
der Schaaf voor.

Wij hopen dat we op deze manier de 
diensten mogen blijven verzorgen.

KERSTNACHTDIENST

Al jaren lang verzorgt de Raad van ker-
ken de kerstnachtdienst in de Terptsjer-
ke. Dit was ook dit jaar het plan, maar 
door de coronamaatregelen kunnen 
er niet zoveel mensen in de kerk en 
moeten we dan mensen teleurstellen 
en dat willen we liever niet. Dus gaan 
we (net als vorig jaar) een online dienst 
maken. Toen hebben zo’n 500 mensen 
de dienst via internet bekeken. Dat was 
fantastisch! 

Dit jaar gaat ds. Corry Bark-Bakker voor 
en de saxofoon-groep van “Harmonie” 
verleent haar medewerking. Het thema 
van de dienst is VERBINDING. Dit leek 
ons heel toepasselijk, omdat momen-
teel in Akkrum veel kabels worden 
gelegd.

Wij hopen dat u/jullie allemaal kijken 
en de dienst thuis mee beleven.
Verder wensen wij iedereen goede 
Kerstdagen en een voorspoedig 2022.

Namens de Raad van kerken
Douwe, Gea en Akke.
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Evertje Leentje Spijkstra – van der Veen

Op 13 augustus 2021 is overleden ons gemeentelid Evertje Leentje 
Spijkstra-van der Veen. Evie was een erg zorgzame vrouw met een sterk 
geloof. Altijd zorgend voor haar kinderen. Geloof hoorde onlosmakelijk 
bij haar leven. En hoewel zij daar niet vaak over sprak, was het duidelijk 
wat het voor haar betekende. Evie nam het voortouw om haar kinderen 
mee te nemen naar de kerk, ook als haar man niet mee ging. Ze vond het 
belangrijk dat de kinderen iets mee kregen van het geloof. 

Tijdens de afscheidsdienst hebben we stil gestaan bij de woorden uit 
Psalm 42:
 

Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt. 

Woorden die Evie zichzelf misschien ook wel toe moest spreken toen, zij 
naar Leppehiem verhuisde. ‘Als er een God bestaat, waarom brengt hij 
mij dan hier.’ Een verzuchting vanuit het diepst van haar hart. De Psalm 
helpt ons erbij dat geloof niet is voor de ‘supergelovigen’, maar voor de 
twijfelaars. Zelfs de Psalmschrijvers moeten zichzelf soms toespreken om 
opnieuw moed te krijgen. 

In haar laatste jaren in Leppehiem kreeg Alzheimer steeds meer vat op 
haar. Evertje Leentje Spijkstra – van der Veen is 87 jaar geworden.
We wensen de kinderen en kleinkinderen alle liefde en sterkte toe in deze 
tijd. Dat zij zich gedragen mogen weten door onze gebeden. 

Warme groet,
Mark Schippers
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IJbeltje Lamsma – Akkerman

Op 7 oktober 2021 is ons ontvallen ons gemeentelid IJbeltje Lamsma-Ak-
kerman. De laatste periode van haar leven mocht zij doorbrengen in 
Leppehiem, nadat zij lang woonde in de door haar geliefde woning aan 
de Boarnsterdyk. Daar had zij haar vaste plek bij het raam. Als ik haar 
bezocht trof ik een hartelijke vrouw. Mw. Lamsma was geen trouwe kerk-
ganger, maar leefde op haar manier toch mee met veel gemeenteleden. 
Voorheen was zij lid van de gereformeerde kerk in Akkrum. 
Tijdens een van mijn bezoeken aan haar vertelde ze ook over haar grote 
passie; het schrijven van gedichten. Dat is iets wat zij zelf ook graag 
mocht doen en stuurde naar menig gemeentelid kaarten met een mooi 
gedicht daarop. 
Het leven van IJbeltje was niet gemakkelijk. Naast fysieke ongemakken 
werd haar leven ook getekend door een groot verdriet vanwege het over-
lijden van haar dochter Trienke. 

Op 14 oktober is IJbeltje Lamsma – Akkerman begraven bij haar man op 
de begraafplaats in Akkrum.  

We wensen en bidden de naaste familie Gods troost en sterkte toe.

Warme groet,
Mark Schippers
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Abe Westra

Eind februari kreeg ik een telefoontje vanuit Leppehiem. ‘Wil je mijn man 
bezoeken in het ziekenhuis?’, vroeg een bezorgde Sjoerdje. Ingepakt en 
wel had ik mijn eerste kennismaking met Abe op de covid-afdeling. ‘Do-
minee!’, werd ik verwelkomd. Aan het bed sprak ik met een opgewekte 
en vrolijke man. Corona was vervelend, maar hij was dankbaar voor alle 
goede zorg die er voor hem was.
Abe was nog niet zolang geleden verhuisd vanuit Leeuwarden naar Lep-
pehiem samen met zijn vrouw. 
En hoewel er fysieke beperkingen waren, wist Abe toch op zijn manier 
mee te leven met de gemeente in Akkrum. Al snel na zijn verhuizing 
vroeg hij aan de redactie van ‘Opweg’ of hij zo nu en dan een stukje 
mocht schrijven over de geschiedenis van de kerk. Want dat was Abe’s 
grote passie. Lezen en schrijven over de geschiedenis van de kerk in 
Friesland. Een voorliefde die hij ook in het verleden kon uitoefenen in zijn 
werk voor het Fries Dagblad. 
Na jaren gewerkt te hebben voor het dagblad, solliciteerde Abe naar een 
baan als koster in Voorburg. Dat is een intensieve en leerzame periode 
geweest in zijn leven. Daarna keerden zij terug naar Leeuwarden. 

De gezondheid van Abe was broos geworden door de tijd heen. Covid 
zorgde er voor dat hij nog maar moeilijk kon lopen na zijn ziekenhuis-
opname. Gelukkig lukte het hem en zijn vrouw Sjoerdje nog wel om in 
september mee te gaan met het bootreisje van de diaconie. 

Abe overleed op zaterdag 20 november 2021. Tijdens de afscheidsdienst 
in de kerk hebben we stil gestaan bij teksten die Abe erg dierbaar waren. 
Mozes die het beloofde land mocht zien, maar nog niet binnen mocht 
gaan. Zo voelde het voor Abe ook. Het koninkrijk van God is nabij!

We bidden Sjoerdje en allen die in Abe een naaste moeten missen alle 
liefde en sterkte toe in deze tijd. Dat zij zich gedragen mogen weten door 
onze gebeden. 

Warme groet,
Mark Schippers
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VAN HET VLAAMS EN HET NBG

De Kersttijd is in aantocht en vaak 
herinner ik me dan de tekst uit 
Johannes 3.
Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad...

In mijn werkzame periode als ik dan op 
een avond in de herfst of winter naar 
een vergadering reed in Utrecht of Zuid 
Holland, kwam ik die tekst voorbij die 
heel groot werd geprojecteerd aan de 
toen bestaande rondweg van de stad 
Utrecht richting knooppunt Oude Rijn. 
Als ik de tekst kon lezen, was het nog 
zoveel kilometer vanaf De Meern, Stel-
lendam of Goes of na afloop naar huis. 
Hoeveel kan ik u niet meer vertellen. 
Vaak zat ik dan die tekst met verheffing 
van stem op te zeggen. Niemand had 
daar last van, ik zat toch alleen in de 
auto.
En eigenlijk elk jaar als de tijd van Kerst 
in aantocht is, herinner ik mij die zuil. 
Ik kan er niet meer om heen. Hij, die 
tekst, is voor mij levensgroot en ook 
levensecht.

Met Kerst…. Ik kan niet zonder. Zoiets 
maakt indruk, althans zo heb ik dat 
ervaren, sowieso met Kerst. Wat moet 
die God van ons, ons ontzettend lief 
hebben gehad en nog steeds hebben. 
Wij staan daar niet zo bij stil, maar 
dat is toch zo! Hij wil lief zijn voor al 
die ellendelingen die wij meestal zijn. 
Hij wil dat we niet verloren gaan. En 
wat stellen wij daar tegen over? Is die 
liefde wederzijds? Ja soms en als het 
ons uitkomt.

Weet u, dan denk je, waar staat die 
tekst ook al weer. Dan even het woord 
wereld intikken op de IPad in de “zoek-
machine” van het NBG en zie daar, het 
staat in Johannes 3 vers 16. Die God 
van ons wil ons niet veroordelen maar 
redden. Vandaar de geboorte van de 
Redder van mensen. God komt zijn 
belofte na. Hij wel!!

En God wil ook die mensen redden die 
geen weet hebben van Zijn belofte en 
niet een zuil in hun leven zijn tegen 
gekomen waar op staat: 

Alzo lief heeft God de wereld gehad
Ze hebben misschien geen Bijbel waar 
wij, bevoorrechte mensen, elke tijd van 
de dag in kunnen lezen dat God liefde 
is en zijn belofte wil waarmaken zo Hij 
dat ons al eeuwen heeft beloofd. Het 
woord delen wordt tegenwoordig vaak 
gebruikt. Kijk maar eens op Facebook. 
Het wordt hoog tijd dat wij Gods woord 
gaan delen of meer gaan delen.
Wij hebben inmiddels Bijbels zat. Nieu-
we vertalingen in overvloed en….. jam-
mer genoeg gaan we er steeds minder 
in lezen. Hebben we minder behoefte? 
Welnee!!
Mag ik het in mijn eigen taal zeggen en 
dat klinkt misschien hard: 
Wy wurde sleau! It hoeft net meer 
sa nedich. 
Is dat zo? 
Misschien moeten we eens meer gaan 
denken aan de vele landen, met name 
in het oosten van deze wereld. Die in-
woners zitten te springen om een Bijbel, 
maar zijn er tot nog toe van verstoken. 
Het zou voor hen een mooi Kerstcadeau 
zijn!! Kunnen en willen we Gods woord 
samen gaan delen? Tuurlijk willen we 
dat. Wij een Bijbel, zij een Bijbel. Dat is 
toch meer dan eerlijk?

Tjisse



28 Contactblad voor de

Underweis

TOTAL MAKE-OVER

Een “Total Make-over” is het zeker. Wat 
is er hard gewerkt door veel vrijwilli-
gers. Dank daarvoor! De tuin zag er 
in maart 2020 woest en ledig uit, nu 
heeft het vorm gekregen. Er zijn paden 
aangelegd, bloemperken aangebracht, 
ingezaaid en tot bloei gekomen. Er is 
een “bjinstap” gebouwd aan de Trigrep-
pel, een tweede insectenhotel en een 
vogelkastje is gebouwd en geplaatst 
en er zullen nóg vier verschillende 
nestkastjes worden geplaatst. De 
kapschuur is gebouwd en voorzien van 
een tegelvloer (mét Happy Tegels), er 
is elektriciteit naar toe gebracht en het 
dak is bekleed met sedumplantjes. We 
hebben een houten regenton mogen 
aanschaffen, deze staat nu naast de 
kapschuur. Inmiddels is het hek met 
toegangspoortje geplaatst, waardoor 
de tuin goed toegankelijk is vanuit de 
Boeresteeg. We zullen in het voorjaar 
een bord bij de ingang van de poort 
plaatsen, waarop we aangeven dat 
iedereen welkom is om van de tuin te 
genieten. Van een gemeentelid hebben 
we een lantaarnpaal gekregen. Deze 
wordt momenteel opgeknapt en komt 
op het terras te staan. Een mevrouw 
uit Akkrum heeft haar zonnewijzer aan-
geboden. De zonnewijzer is schoonge-
maakt, geverfd en inmiddels geplaatst 
in het midden van de kruidentuin. Ze 
staat op een sokkel die is gemaakt van 
de kloostermoppen (middeleeuwse 
bakstenen die ook wel kloosterstenen 
of monniksstenen worden genoemd) 
die we in de tuin hebben gevonden. 
De kruidentuin is in vakken verdeeld. 
Er staan nu al 30 verschillende kruiden 
in die we van diverse mensen hebben 
ontvangen zoals tijm, salie, munt, mar-
joraan, dille en koriander. 

In het voorjaar zullen we de kruiden-
tuin verder uitbreiden. Er zijn bessen-
struiken geplant; de jostabes, zwarte-, 
rode-, witte- en kruisbes, allemaal 
spontaan gebracht door dorpsgenoten. 
Ook zijn er Bijbelse planten/bomen 
geplant, waaronder een tamarisk, een 
vijg en een acacia. Van het Oranjefonds 
hebben we geld gekregen om, naast 
een hardhouten tuinbank, lavendel te 
kopen en een grote olijfboom. Deze 
olijfboom plaatsen we in de winterpe-
riode in de Lantearne, zodat we binnen 
ook van het groen kunnen genieten. Er 
zijn circa 300 biologische bloembollen 
de grond in gegaan; krokussen, allium 
(trommelstokjes), camassia (indianen-
bloem), boshyacint, blauwe druifjes en 
tulpen, zodat we in het voorjaar een 
kleurrijke tuin hebben. 
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De werkgroep heeft laatst “De Kruid-
hof”, de Hortus van Fryslân, in Buiten-
post bezocht. Er zijn ideeën opgedaan 
en er zijn vaste planten en kruiden 
gekocht. In De Kruidhof is een Bijbel-
se plantentuin waar we een prachtig 
kunstwerk tegenkwamen: een open 
geslagen Bijbel. Een dergelijk kunst-
werk zou ook mooi in onze tuin passen.
Is er iemand die 
zoiets zou kunnen 
maken? We horen 
het graag en den-
ken graag mee.

Langzaam aan gaan we richting de 
winter. Een tijd voor rust voor onze 
vrijwilligers die zoveel tijd en aandacht 
aan de tuin hebben gegeven. Ook een 
tijd voor rust voor de tuin zelf. Op dit 
moment wordt in de media veel aan-
dacht besteed aan biodiversiteit, ofte-
wel: de verscheidenheid van het leven 
op aarde, de verschillende soorten 
planten, dieren, micro organismen en 
schimmels en de verschillende rollen 
die ze hebben. De campagne heet “Wat 
zullen we nou beleven?” en is een initi-
atief van een groot aantal organisaties 
waaronder de gemeente Heerenveen, 
It Fryske Gea en Circulair Friesland. 
Eigenlijk komt het er op neer dat we 
zuinig met onze aarde en alles wat 
daarop leeft, omgaan. Dat we ruimte 
geven aan mensen, planten en dieren.

Wanneer de tuin volgend voorjaar 
langzaam weer tot groei en bloei komt, 
is er ruimte en tijd voor gebruik van 
de tuin. Tijd voor een hagepreek, met 
elkaar koffiedrinken na afloop van de 
kerkdienst, of zomaar op een door-
deweekse dag in de tuin bij elkaar 
komen, de kinderen laten spelen in 
het speelhuisje wat we zullen plaatsen, 

misschien wel een avondmaalviering in 
de open lucht, een muzikaal optreden, 
een verhalenverteller in de kapschuur, 
de jeugd die haar clubactiviteiten 
in de tuin organiseert, een lunch of 
hightea, koken in de buitenlucht met 
vers geplukte ingrediënten uit de tuin 
of gewoon in alle rust van de natuur 
genieten. Ideeën en mogelijkheden 
te over. Wat een voorrecht dat we de 
tuin, deze aarde mogen bewerken en 
van mogen genieten. Gods schepping 
is wonderlijk mooi. 

Hartelijke groet, Nynke, Rein en Gepke  
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KERKELIJKE STAND

Overleden: 
op 20 november: dhr. A. Westra, Leppedyk 11C
op 20 november: mevr. M.C.H. Banning, Sinnebuorren 30

Binnenverhuizing:
mevr. G. de Vries - v.d. Veen, Leppehiem K 18 woont nu op de Serre (Geen 
kamernummer)

Vertrokken:
fam. P. Verhoef, Boarnsterdyk 56 naar Beetsterzwaag.

   FINANCIËN - OPBRENGST COLLECTEN

   Datum Diaconie Kerk Bijz. Coll.    Doel
17 oktober 2021  € 71,39  € 78,21 
24 oktober 2021  € 97,50  € 87,37 
31 oktober 2021  € 70,00  €   82,00   NBG
3 november 2021  € 170,65   “Indonesië”
7 november 2021  € 113,30   “Guatemala”
14 november 2021  € 75,92 
21 november 2021  € 50,80  € 52,80 
28 november 2021  € 56,12  € 42,90 
5 december 2021  € 29,90  € 66,65 

   Overige:
   Giften ivm collecten Kerk - 11 okt. t/m 5 dec.     €  105,00

   Allen hartelijk dank voor uw giften en collecten.



31Protestantse Gemeente te Akkrum

Op Weg

Algemene gegevens
Kerkelijk werker: Mark Schippers

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

Voorzitter: Gosse Wielinga, It Finlân 6, 8491 GR  Akkrum. Tel.: 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 Baukje Kingma, tel: 0566-842231.

Adri Stevens, tel: 06-12921628.
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

Jitske Schippers,          tel. 652260         Eke Bosma,            tel. 651759
Gosse Wielinga,  tel. 06 23570063         Adri Stevens, tel. 06 12921628
Jan Schilstra,                tel. 652702
Mail :  redactie@pgakkrum.nl             Internet :   www.pgakkrum.nl

It kommende nûmer fan Underweis komt út op 27 jannewaris.
(kopij ynleverje uterlik 16 jannewaris)
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