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ZEGEN VAN DE REGENBOOG

Ik zegen je met rood van de passie,
waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt,
dat je leeft!

Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon,
waarin jij je kan hullen als een deken van troost.

Ik zegen je met geel van narcissen,
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.

Ik zegen je met groen van het gras,
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,
een weg om te gaan.

Ik zegen je met blauw van water,
om af te spoelen wat mis gaat
en waar je op stukloopt in het leven.

Ik zegen je met paars, dat als een
mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt.

Ik zegen je met Gods licht,
waarin alle kleuren samensmelten
en wij thuiskomen in wie wij zijn.

(Janneke Nijboer)
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OP WEG NAAR PASEN

Het is vrijdagavond rond een uur of ne-
gen. Ik krijg een appje van iemand uit 
Zalk. ‘Kun je met een half uur bij het 
verenigingsgebouw zijn?’ Snel regel 
ik nog wat oppas voor de kinderen en 
loop in de regen door het dorp. Twee 
busjes met vluchtelingen uit de Oekra-
ine rijden klokslag half tien de oprit op. 
Hier in het dorp hebben we woonruimte 
gecreëerd waar een aantal van hen de 
komende tijd kan verblijven. Ik zeg 
‘we’, want het is aan de inzet van heel 
veel mensen dat dit mogelijk is. Ieder-
een draagt een steentje bij. Praktisch, 
financieel of met tijd en aandacht. 

Een groep vrijwilligers uit de regio heeft 
de vluchtelingen opgehaald uit Polen. 
Ik heet hen welkom en geef hen de 
ruimte om hun spullen uit te pakken. 
Ze zien er moe uit. Heel de dag zijn zij 
onderweg geweest. Onze gasten zijn 
een gezin. Vader, moeder en zes kin-
deren. Op een afstandje kijk ik wat er 
uit de kofferbak van het busje komt. Ik 
tel vijf plastic zakken en een kinderwa-
gen. Hun hele bestaan. Schaamtevol 
bedenk ik mij dat we als gezin meer 
meenemen op vakantie dan waar hun 
hele leven uit bestaat. 
Wanneer het gezin wat bekomen is en 
de woonunits heeft verkend, lopen we 
met elkaar naar de recreatieruimte die 
voor hen is ingericht. Een warme kop 
koffie. De vader van het gezin spreekt 
goed Engels. Hij vertelt dat ze in een 
klein dorpje woonden op zo’n vijftig 
kilometer van Kiev. 
Hij werkt daar als Baptistenvoorganger. 
Ik word uitgenodigd om een gebed voor 
onze nieuwe gasten uit te spreken.

De vader vertaald. We bidden voor hen, 
de Oekraïne en het dorp.

Het loopt tegen middernacht wanneer 
ik weer thuis kom. Thuis vertel ik tegen 
Teunieke over mijn ervaringen van de 
avond. Het heeft mij diep geraakt. Het 
gezin lijkt zoveel op dat van ons. De 
ouders zijn onze leeftijd. Kinderen in 
dezelfde leeftijd. Zelfs ons werk lijkt op 
elkaar. Verschil: een dag rijden met de 
auto. 

Zo komen er op allerlei plaatsen vluch-
telingen aan. Ook in Akkrum hebben 
we de nieuwe dorpelingen mogen ver-
welkomen in de kerk. Ervaringen als 
deze kleuren mijn 40-dagentijd. Want 
waar is God in al deze ellende? Of kan 
ik ook door deze verschrikkelijke situa-
tie heen iets zien van hoe het evangelie 
zichtbaar wordt? Ik denk, geloof en 
hoop het wel. Overal om mij heen zie ik 
mensen die zich belangeloos inzetten 
voor een ander. Juist in deze periode 
bepaalt Jezus ons bij het grote gebod: 
Heb God lief boven alles en je naaste 
als jezelf. 
We hebben God nodig om zicht te 
houden op het goede. Het geloof dat 
Hij zich over ons ontfermd. Dat we aan 
elkaar gegeven zijn om te helpen. Niet 
omdat het moet, maar omdat God ons 
zelf is voorgegaan. Met Pasen heeft hij 
ons getoond hoe onbaatzuchtige en 
onvoorwaardelijke liefde er uit ziet. Met 
die belofte in het achterhoofd kunnen 
we blijmoedig het Paasfeest vieren. 

Groet,
Mark Schippers
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Ook de kinderen van de Ds. Hasperschool 
en OBS Akkrum hebben de handen ineen 
geslagen en geld opgehaald voor Oekraïne. 
#hartvooroekraïne
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 KERKDIENSTEN IN DE TERPTSJERKE

Wat is het fijn dat we weer kerkdiensten mogen houden zonder corona-maatregelen. En 
elke zondag is er gelegenheid om na de dienst met elkaar koffie drinken in de Lantearne, 
of bij goed weer in de Lantearne tún : het is goed om elkaar weer te kunnen ontmoeten!

Donderdag 14 april 2022: Witte Donderdag – Heilig Avondmaal
19:30 uur, da. C. Nicolay, Heerenveen
Collecte: Diaconie
Organist: Hendrik Oosterhoff
Koster: Jan Schilstra
Auto: Gooitzen de Bos, tel. 652833

Vrijdag 15 april 2022: Goede Vrijdag
19:30 uur, da. C. Nicolay, Heerenveen
geen collecte
Organist: Gerard van Norel
Koster: Ale Strooisma
Auto: Feike Heerschop, tel. 652291

Zaterdag 16 april 2022: Stille Zaterdag - Paasnacht
21:00 uur, da. C. Nicolay, Heerenveen
Collecte: Kerk
Organist: Hendrik Oosterhoff
Koster: Feike Heerschop
Auto: Jan Schilstra, tel. 652702

Zondag 17 april 2022: Pasen
9:30 uur, da. C. Nicolay, Heerenveen
m.m.v. Christelijk Gemengd Koor Euphonia o.l.v. Klaske Deinum
Collecte: Diaconie en Kerk. Deurcollecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Organist: Hielke van der Meulen
Koster: Sytze Vellema
Auto: Tjisse van der Heide, tel. 651462

Vandaag is er ook Kindernevendienst XL en JKC
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Zondag 24 april 2022
9:30 uur, ds. B.G. Keizer, Oostrum
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: dhr. van ’t Kruis
Koster: Klaas v.d. Schaaf
Auto: Grietzen Hiemstra, tel. 652113

19:00 uur dienst in Leppehiem
Voorganger: Mw. B. Boscha

Zondag 1 mei 2022: Friese dienst
11:00 uur, ds. H. Wagenaar, Jorwert
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist:  Sietze Kraak
Koster: Bertus Sieperda
Auto: Gooitzen de Bos, tel. 652833

Vandaag is er ook JKC

Zondag 8 mei 2022
9:30 uur,  Da. Tj. Hiemstra, Groningen
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Gerard van Norel
Koster: Geert de Jong
Auto: Feike Heerschop, tel. 652291

Zondag 15 mei 2022: Verbintenisdienst 
In deze dienst zal ds. Tiny v.d. Schaaf bevestigd worden als predikant bij defensie
9:30 uur, Ds. G.J. v.d. Ende (hoofdkrijgsmachtspredikant) en ds. T.S. v.d. Schaaf
M.m.v. de Cantorij o.l.v. Alie van Velthuizen
Collecte: Diaconie en Kerk. Deurcollecte: Kerk in Actie binnenlands diaconaat 
Organist:  Hendrik Oosterhof
Koster: Jan Schilstra
Auto: Tjisse van der Heide, tel. 651462

Er is vandaag ook Kindernevendienst XL en JKC
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Zondag 22 mei 2022: Kerk-School-Gezinsdienst
9:30 uur, Da. H. Postma-Knol
Collecte: jeugdraad 
Organist: Anton of Hielke v.d. Meulen
Koster: Ale Strooisma
Auto: Jan Schilstra, tel. 652702

Donderdag 26 mei 2022: Hemelvaartsdag
9:30 uur, Ds. M.C. Mook, Sneek
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Gerard van Norel
Koster: Feike Heerschop
Auto: Grietzen Hiemstra, tel. 652113

Zondag 29 mei 2022
9:30 uur, Mark Schippers, Zalk
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Hendrik Oosterhoff
Koster: Sytze Vellema
Auto: Gooitzen de Bos, tel. 652833

Vandaag is er ook JKC

19:00 uur dienst in Leppehiem
Voorganger: Dhr. L. v.d. Ven

Zondag 5 juni 2022: Pinksteren
9:30 uur, Ds. W. Jansen, Drachten
Collecte: Kerk in Actie – Zending (Zuid-Afrika)
Organist: Gert Gatsma
Koster: Klaas v.d. Schaaf
Auto: Feike Heerschop, tel. 652291

Er is vandaag ook kindernevendienst XL en JKC
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Zondag 17 april: Deurcollecte voor 
Kerk in Actie Werelddiaconaat
Kansen voor jongeren in achter-
standswijk in Beiroet
In Bourj Hammoud, een overbevolkte 
en arme wijk in Beiroet, zijn de proble-
men niet te overzien. Gebrek aan goed 
onderwijs, werkloosheid, armoede en 
geweld ontnemen jongeren - Syrische 
vluchtelingen, maar ook de Libanese 
jeugd - elk perspectief op een betere 
toekomst. Jongerencentrum Manara 
in Beiroet vangt ieder jaar duizend 
kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het 
centrum voelt voor hen als een tweede 
thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, 
een vaktraining, psychosociale hulp of 
kunnen er terecht voor een partijtje 
tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige 
en liefdevolle plek, waar jongeren de 
ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ont-
moeten en even onbezorgd jong kun-
nen zijn, geeft hen een stevig steuntje 
in de rug op weg naar de toekomst. 
Met uw bijdrage steunt u werelddiaco-
nale projecten van Kerk in Actie, zoals 
het werk in Beiroet voor kwetsbare 
jongeren. Geef aan de collecte of maak 
een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 
457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. col-
lecte ‘Jongeren Libanon’.

Meer informatie op www.kerkinactie.
nl/jongerenlibanon 

Zondag 15 mei: Deurcollecte voor 
Kerk in Actie binnenlands diaconaat
Een stabiel thuis voor kinderen in 
Nederland
Het dorp De Glind is een veilige haven 
voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kin-
deren. Kinderen kunnen in deze hechte 
dorpsgemeenschap herstellen van hun 
trauma’s, weer gewoon kind zijn en 
jongeren kunnen er werken aan hun 
toekomst. In De Glind, dat ook wel ‘het 
Jeugddorp’ wordt genoemd, gelooft 
men sterk in de helende kracht van een 
stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen 
en jongeren worden opgevangen in 28 
gezinshuizen die verspreid staan over 
het verder gewone dorp.

Meer lezen? Zie: http://www.kerkinac-
tie.nl/deglind 

Zondag 5 juni: Collecte voor Kerk 
in Actie Zending (Zuid-Afrika)
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse 
provincie KwaZulu-Natal leven al ge-
neraties lang in armoede. Ze geloven 
niet dat hun leven ooit zal verbeteren. 
Een christelijke ontwikkelingsorgani-
satie doorbreekt deze mentaliteit door 
boerenfamilies te laten samenwerken. 
De organisatie inspireert hen met bij-
belverhalen en leert hun hoe ze met 
betere landbouwmethoden de voed-
selopbrengst kunnen verhogen. In het 
kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ 
investeert de organisatie juist ook in 
kinderen, zodat er een structurele ver-
betering van de leefomstandigheden 
optreedt.
Vandaag is het Pinksteren: het feest 
van de Geest die mensen over de hele 
wereld inspireert. De arme boeren in 
KwaZulu-Natal zijn daar een prachtig 
voorbeeld van.

Meer informatie vindt u hier: kerkinac-
tie.nl/bijbelsboeren
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PAASCOLLECTE 2022

De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.
         Lied 767:1

Van U is de toekomst!

We zijn op weg naar Pasen om het feest van Jezus’ opstanding te vieren. Een
prachtig feest om samen als gemeente te vieren, want Zijn opstanding geeft 
ons hoop en vertrouwen op Gods toekomst van vrede en gerechtigheid. Het 
geeft ons leven zin en inspireert ons om er te zijn voor onze naasten.

Ook in het afgelopen jaar is de impact van de coronapandemie voor onze 
gemeente groot geweest. We zijn dankbaar dat er weer meer ruimte is om 
God en elkaar te ontmoeten, samen te vieren en om mensen te bezoeken die 
zorg en aandacht nodig hebben. Zo proberen we al iets van Gods toekomst 
zichtbaar te maken.

Samen - onze voorgangers, ambtsdragers en vele vrijwilligers - zetten we 
ons met liefde, tijd en veel enthousiasme in om een levendige gemeente van 
Christus te zijn. Een gastvrije gemeente waar iedereen zich welkom en thuis 
voelt.

Om alle activiteiten die daaraan bijdragen te organiseren, is naast de inzet 
van mensen ook geld nodig. Daarom doen we een beroep op u. Steun het 
werk in onze gemeente met een extra bijdrage, om nu en in de toekomst 
waardevolle en inspirerende activiteiten mogelijk te maken.

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

We danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

College van Kerkrentmeesters

Gift Paascollecte 2022

Bankrekening:   NL50 RABO 0348 3025 84
Ten name van:  Protestantse Gemeente Akkrum
Onder vermelding:  Paascollecte
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moeten nog afwachten hoe het gaat 
uitpakken; we delen met hen de goede 
moed en hun optimisme en wensen 
hen alle kracht en zegen daarbij!

Nynke Bergsma en haar kinderen Je-
hannes, Aiso en Annarommy hebben 
de laatste tijd nogal met tegenslagen 
en zorgen om gezondheid te maken. 
We hopen voor jullie dat er goed herstel 
mag komen en wensen jullie sterkte 
daarbij!

We denken ook aan de mensen die met 
verdriet en rouw te maken hebben, 
ook hen wensen en bidden we moed 
en kracht toe om het vol te kunnen 
houden.

Hopelijk kan onderstaand gebed ons 
allemaal helpen om moed en licht te 
verspreiden voor onze medemensen én 
voor onszelf, zodat ook wij nog meer 
kunnen uitdelen van hecht zijn in liefde 
en onbreekbaar zijn in de trouw…..

Gebed: 
Help ons een licht te zijn

Help ons, Genadige,
om op U te lijken, 
niet dubbelhartig
en niet sprekend met twee tongen
maar mensen uit één stuk,
hecht in de liefde,
onbreekbaar in de trouw;
help ons een licht te zijn,
een zon voor anderen,
een zegen, ook voor onszelf.

Jaap Zijlstra

UIT DE 
GEMEENTE

In de afgelopen periode zijn twee van 
onze gemeenteleden, op hoge leeftijd, 
overleden.
Op 11 maart overleed mevrouw Hiltje 
Oppedijk-Sieperda (de Seine 12 in 
Nes), zij werd 87 jaar. En op 26 maart 
overleed mevrouw Toos de Bruin-Kroon 
(Leechein 16), zij is 95 jaar geworden.
Beiden hebben een hoge leeftijd be-
reikt, niet zonder tegenslagen en zor-
gen, maar ze hebben toch ook kunnen 
genieten van al het goede om hen 
heen; het goede in de aandacht en het 
contact met mensen en ze hebben bei-
den oog gehad voor alles wat groeide 
en bloeide en hebben daarvan kunnen 
genieten.
We denken aan de mensen die ach-
terblijven, dat de kinderen en (achter)
kleinkinderen van mevr. Oppedijk  
troost mogen vinden bij elkaar nu ze 
hun mem en beppe moeten missen.
Hetzelfde geldt voor de familie van 
mevr. de Bruin; na zoveel jaren zullen 
ze haar missen op haar mooie plekje op 
het Leechein. We hopen dat zij ook met 
warme gevoelens kunnen terugkijken 
op het leven van en met hun moeder 
en (overgroot)oma.
Aan al deze familieleden denken wij en 
we wensen hen sterkte in de komende 
tijd.

Ook aan onze gemeenteleden die met 
ziekte te maken hebben, denken wij; 
sommigen kregen positieve berichten 
en goede uitslagen wat hen dankbaar 
stemde; anderen zijn hoopvol het tra-
ject van behandelingen ingegaan en 
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BLOEMEN UIT DE DIENST

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

27 febr :  dhr. en mevr. de Boer, Trigreppel 4, Akkrum

6 maart:  dhr. en mevr. Schilstra, Trigreppel 16, Akkrum

13 maart:  mevr. Greevelink-Westra, Leppehiem kamer 15, Akkrum

20 maart:  mevr. v.d Wal, Leppehiem kamer 112, Akkrum

27 maart:  mevr. Hennie Gatsonides, Dr. Idzerdastrjitte 28, Akkrum

3 april:   mevr. Nynke Bergsma en kinderen, Koarte Miente 20, Akkrum

Huwelijksjubilea: 

25 april – 25 jaar
Dhr. en mevr. Petersen
It Swee 12, Nes

3 mei – 55 jaar
Dhr. en mevr. v.d. Kooi
Ombocht 4, Akkrum

16 mei – 70 jaar
Dhr. en mevr. de Ruiter
Leppedyk 25C, Akkrum

18 mei – 40 jaar
Dhr. en mevr. de Jong
De Opstekker 18, Nes

En dan ook nog een bericht over Hed-
zer Zwaagstra: hij is op 17 maart jl. 
geopereerd aan een ernstige scoliose, 
een S-bocht in zijn rug. Zijn rug is 
rechtgezet met titanium stangen die 
zijn vastgeschroefd aan zijn ruggen-
graat. Hij is hiervoor 5 dagen in het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis geweest 
in Utrecht. Daarna ging hij weer naar 
zijn thuis, in gezinshuis Romsicht in 
Akkrum (Boarnsterdyk 72, 8491 AW). 
Het gaat heel goed, elke dag moet hij 
weer meer gaan bewegen. Hij is heel 
blij dat het achter de rug is én dat hij 
”zomaar” 5 centimeter gegroeid is!

Met een hartelijke groet, 
namens de Pastorale Raad,

Thea Sevinga
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VAN DE DIACONIE

In de allereerste plaats willen wij als 
diaconie de volgende dames hartelijk 
dank zeggen: Annie Hooghiemster, Nel 
Appelo, Rixt Akkerman, Gerrie Bouwer 
en Eke Bosma. Zij hebben ook dit jaar 
ansichtkaarten geschreven voor ge-
detineerden, we zijn erg blij met jullie 
hulp!
De avond voor ‘alleen-eters’ (mede 
aangeboden door de Gemeente Hee-
renveen) die gepland stond voor 20 
april a.s. gaat helaas niet door. Een 
nieuwe datum is ook nog niet bekend. 
We zullen u t.z.t hierover inlichten óf 
via de Nieuwsbrief óf een volgende 
OpWeg. 
Hoe mooi is het dat er zoveel Oekraïners 
in ons/onze dorp/omgeving worden 
geholpen. Voorzitster Fimke Wind staat 
in nauw contact met een Oekraïense 
familie in Terhorne, ze heeft al samen 
met Gosse Wielinga het gezin bezocht 
en onderhoudt een goede band met dit 
gezin. Ook in Akkrum zijn Oekraïense 
gezinnen opgevangen zoals door de 
fam. Spijkerman, Jacqueline Hoekstra 
en fam. H. Stokman. Dat het hiernaast 
afgedrukte lied u allen tot troost mag 
zijn.

Gezegende paasdagen! 

Diaconie PG Akkrum, 
Fimke, Baukje, Adri en Immy

Wees gij mijn toevlucht,
  de komende nacht.
De morgen die ik,
  ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen, 
  als gij er niet zijt.
Die mij van het donker, 
  en wanhoop bevrijdt.

Wees gij mijn wijsheid, 
  de rust in mijn hart,
bevrijding van wat, 
  mij ontstelt en verwart.
Die hoop die mij grond geeft, 
  als alles verdwijnt.
Het duister me aangrijpt, 
  de zon niet meer schijnt.

Gij zelf moet meegaan, 
  uw lichtend gelaat.
Een gids die mij voorgaat, 
  en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, 
  de nacht is nabij.
Wees gij nu mijn toekomst, 
  het duister voorbij.

Tekst : Ds. W. Honig., lied 263
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OPROEP VOOR KLUSSERS 

Het College van Kerkrentmeesters is 
op zoek naar mensen die mee willen 
helpen met het uitvoeren van klein 
onderhoudswerk in en rondom de kerk, 
de Lantearne en de pastorie.

Er zijn al jarenlang een aantal vrijwil-
ligers actief die zorgdragen voor repa-
raties in de gebouwen en het onder-
houd van de tuin. Deze groep is zeer 
waardevol en blijft actief, maar er zijn 
inmiddels een aantal klussen die extra 
inzet vragen en waar momenteel geen 
aandacht aan kan worden gegeven. 
Voorbeelden hiervan zijn schilderwerk 
aan de achtergevel van de Lantearne 
of het vervangen van een schutting 
tussen de kosterswoning en de kerk.

Het idee is dat er een technische 
commissie wordt samengesteld die 
de klussen beheert en uitvoert. De 
klussen zijn kortdurend en doelgericht, 
het gaat dan om een bijdrage van een 
aantal dagen per jaar. 

Wie meldt zich aan ??? Dit kan via 
de mail info@pgakkrum.nl of bel met 
06-22947228 
Vele handen maken licht werk !

College van Kerkrentmeesters

OPENING LANTEARNE TÚN OP 
ZATERDAG 21 MEI A.S. 

Hierbij nodigen wij u van harte uit om 
op zaterdag 21 mei a.s. de officiële 
opening bij te wonen van de Lantearne 
Tún.
Vorig jaar maart 2021 is de start ge-
maakt om van de tuin achter “de Lan-
tearne” een tuin te maken die toegan-
kelijk is voor iedereen, voor bewoners 
van Akkrum, Nes en haar toeristen. 
Vele vrijwilligers hebben hard gewerkt 
om de tuin te maken tot wat het nu is. 
Een duurzame tuin, toegankelijk voor 
iedereen.

Het is nu tijd om de tuin officieël te 
openen! Hierbij wordt iedereen uitge-
nodigd om dit feestelijke moment te 
vieren. Alle vrijwilligers en belangstel-
lenden: WELKOM! 

We hebben inmiddels alle oud-predi-
kanten, zowel van de Gereformeerde 
Kerk destijds, als van de Hervormde 
Kerk, uitgenodigd, vanaf het jaar 1965. 
Een aantal van hen heeft immers in de 
pastorie gewoond en heeft met het 
gezin van de tuin genoten.
Het programma voor de opening ziet 
er als volgt uit. U bent vanaf 10.30 
uur welkom voor koffie en thee via de 
ingang aan de Boerestege. Om 11.00 
uur vindt de officiële opening plaats, 
daarna is er gelegenheid om de tuin 
te bewonderen en bij te praten. Rond 
12.00 uur zullen we een eenvoudige 
lunch verzorgen en is er de gelegen-
heid om de Terptsjerke te bezoeken.  

Heel hartelijk welkom! 

Hartelijke groet, 
Nynke, Rein en Gepke 
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Hiltje Oppedijk - Sieperda
* 7 november 1934    † 11 maart 2022

Op 11 maart is overleden mevr. Hiltje Oppedijk-Sieperda, de Seine 12 te 
Nes, op de gezegende leeftijd van 87 jaar. Ze groeide op in Offingawier in 
een boerengezin van vijf kinderen, waarvan zij de op één na oudste was.
Toen ze haar man Johannes Oppedijk leerde kennen, gingen ze samen op 
de boerderij van haar man wonen in Britswerd. Ze kregen twee kinderen, 
een dochter en een zoon.
Hiltje Oppedijk was een echte boerin, hielp altijd mee op de boerderij met 
melken en met de vele werkzaamheden op het land.
Ze hebben samen een heel mooie tijd gehad, het was hard werken, maar 
met heel veel plezier.
Na hun werkzame arbeidsleven kwamen ze in Nes wonen en genoten van 
de rust, de vrije tijd en de mooie boot. Ook werkte Hiltje graag in de tuin, 
dat was een grote hobby van haar: vele fuchsia’s en geraniums stonden 
altijd volop in bloei. Daarnaast was zij ook heel zorgzaam, in het bijzon-
der voor haar man die zij in de laatste fase van zijn leven verzorgd heeft.
Na het overlijden van haar man op 17 maart in 2014 werd het leven veel 
eenzamer voor haar. Met haar kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen waar ze zo trots op was, probeerde ze er toch weer wat van te 
maken.
Het afscheid was in afscheidshuis “Andringastate” te Marsum waar we de 
muziek van het volgende lied te horen kregen:

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Sijke Bouwer
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4 MEI HERDENKING OORLOGSSLACHTOFFERS

De afgelopen 2 jaar hebben we geen dodenherdenking kunnen houden vanwege 
de corona pandemie. Nu ons kabinet heeft besloten om gebeurtenissen als deze 
weer mogelijk te laten zijn, zal de herdenking dit jaar weer doorgang vinden. Het 
programma van de komende 4 mei herdenking ziet u hieronder. Het 4-mei comité.

Herdenking van oorlogsslachtoffers

PROGRAMMA_4 MEI 2022

* 18.00 uur: Vlaggen halfstok.
* 19.20 uur: Begin Stille Tocht bij de algemene begraafplaats aan
   de Boarnsterdyk.
* Bloemlegging door schoolkinderen bij de Canadese
   oorlogsgraven.
* Bloemlegging door schoolkinderen graven R. Kleefstra, 
   C. Eenshuistra, J. van Dijk.
* o.l.v. tamboer D.J. Pol naar de Terptsjerke bij het Heechein 
   (de klokken luiden).
* “Harmonie” Akkrum speelt samen met “Concordia” Aldeboarn
   koraalmuziek.
* Bloemlegging door schoolkinderen bij gedenkteken P. M. van 
   Baerdt van Sminia.

Hierna scharen we ons in een halve cirkel rond het verzetsmonument.

* 19.58 uur: Taptoe door W. Hanzen.
* 20.00 uur:(na de 8 klokslagen) twee minuten stilte.

Wilhelmus van Nassaue (2 coupletten).

* Bloemlegging bij verzetsmonument “Ûntwrakseling” door 
   gemeenteraadslid Mw. A. Kleefstra.
   Bloemen in de blauwgele kleuren van Oekraïne.

Gedicht

Voor een ieder is er nu gelegenheid om bloemen te leggen.

Afsluiting door dhr. G. Haagsma, voorz. 4-mei comité.
tel. 0566-652148
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JEUGDWERK PG AKKRUM

Hallo allemaal,

Het jeugdwerkseizoen is lekker op 
gang, sterker nog, we naderen de 
Pasen en daarmee komt voor de re-
genboogclub en de droktemakkers 
alweer een einde aan dit wat vreemde 
(telkens onderbroken door lockdowns) 
seizoen in zicht. Die onderbrekingen en 
de gehele “corona periode” heeft toch 
ook wel zijn weerslag op de betrok-
kenheid van de jeugd. Met name bij de 
droktemakkers zien we jammer genoeg 
minder binding dan voorgaande jaren. 
De opkomst bij de regenboogclub is wel 
goed, maar ook daar moest de leiding 
de kinderen overtuigen/enthousiasme-
ren dat het clubkamp het hoogtepunt 
van het seizoen is. Immers de afgelo-
pen 2 jaar kon het clubkamp van zowel 
de regenboog als de droktemakkers 
niet doorgaan. En daarmee is er geen 
“mond op mond” reclame tussen de 
kinderen onderling. Het regenboog-
clubkamp staat gepland in het weekend 
van 22-23-24 april bij De Harmsdobbe 
te Bakkeveen. Na een paar jaar op 
andere locaties te zijn geweest, zijn ze 
daarmee weer terug op het oude nest. 
Het clubkamp van de Droktemakkers is 
gepland in het weekend van 20-21-22 
mei. Maar goed, het is op het moment 
van schrijven nog niet zeker of het 
doorgaat, zoals genoemd zijn er nog 
niet veel aanmeldingen. Wellicht is een 
dagje naar een pretpark een alterna-
tief. De kindernevendienst en het JKC 
gaan voorlopig gewoon door. 

De eerste kindernevendienst XL was 
op 6 maart. Het was een leuke bijeen-
komst met als thema: de 40-dagen tijd. 
De kinderen hebben naar een verhaal 
geluisterd, gezongen en geknutseld. 
Ze hebben een soort kalender gemaakt 
van 7 weken voor Pasen. Daarop kun-
nen ze schrijven wat ze elke week voor 
een ander gaan doen, maar het mocht 
ook een keer voor jezelf zijn. Eenmaal 
bezig vliegen 2 uurtjes zo voorbij. De 
volgende “gewone” kindernevendienst 
is met Palmpasen. De kinderen zullen 
dan tijdens de kerkdienst hun palm-
paasstokken laten zien aan de gemeen-
te. Daarna is met Pasen een KND-XL, 
jullie kunnen wel raden waar het over 
zal gaan. 
De eerste 2 JKC’s zijn ook geweest. Met 
thema’s als “oneerlijkheid” en “stress” 
zijn het waardevolle bijeenkomsten ook 
al is de groep soms niet al te groot. Er 
volgen nu JKC’s om de 2- 3 weken. Ook 
de JKC zal met Pasen bijeenkomen. Het 
is de bedoeling dat ze in de Lantearne 
beginnen met een heus paasontbijt. 
Voor de 17+ jeugd willen we op goede 
vrijdag een filmavond organiseren. We 
zullen dan de film “The passion of the 
Christ” laten zien. Een best wel heftige 
film over de kruisiging van Jezus. We 
kunnen dan na de film napraten over 
het paasverhaal. 
Tijdens onze laatste jeugdraadverga-
dering kwamen we tot de constatering 
dat de kas voor het jeugdwerk bijna 
leeg is. We hebben in voorgaande jaren 
vaak een lijstcollecte gelopen met de 
jeugd om de kas bij te vullen. Maar 
vanwege de “corona toestanden” is die 
mogelijkheid er niet echt geweest. Der-
halve vind je/u in dit jeugdwerkhoekje 
een QR-code waarmee je/u een bedrag 
kunt overmaken t.a.v. het jeugdwerk. 
Bedankt alvast voor je/uw bijdrage!

Hilda en Henk, jeugdouderlingen
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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. Echter vrijdagavond 11 
maart hebben we ons wel verzameld in 
de Lantearne, maar zijn we naar de Elf-
stedenhal te Leeuwarden gereden om 
daar op de ijsbaan rondjes te draaien. 
Met een groep van 25 kids hebben we 
de nodige kilometers gemaakt, ieder 
op zijn eigen tempo en techniek. Tij-
dens de dweilpauze was er wat drinken 
en een zakje chips. Gelukkig waren er 
geen ernstige valpartijen en is iedereen 
heelhuids thuis gekomen. Als club zijn 
we aangesloten bij de YMCA. Zij orga-
niseren verschillende activiteiten, maar 
verhuren zo ook allerlei spelkoffers. 
Bijvoorbeeld “wie is de mol” maar ook 
“ik ga op reis”. Dit laatste spel hebben 
we 18 maart gespeeld met een kleinere 
groep liefhebbers. Het ging er fanatiek 
aan toe en we kunnen niet garanderen 
dat er niet vals is gespeeld.

VAN DE REGENBOOGJES

Nadat het welbekende virus eindelijk 
achter ons werd gelaten en er steeds 
weer meer dingen mochten, was het 
dan zover: ‘de voorjaarsactiviteit’. Deze 
vond plaats op vrijdagavond 4 maart in 
de Lantearne. Het thema van deze ac-
tiviteit was de ‘Alleskunner’. Dit is een 
programma op TV waarbij 100 mensen 
gezamenlijk 1 opdracht uit moeten 
voeren. De laatste die overblijft is dan 
niet de ‘alleskunner’ en valt af. De ove-
rige deelnemers gaan wel door naar de 
volgende opdracht. Dit gaat door totdat 
er nog maar 1 deelnemer over is. Dit is 
dan de ‘alleskunner’.
Omdat het lastig was om het program-
ma van de ‘Alleskunner’ precies over 
te nemen, werden er 8 verschillende 
spellen bedacht waaronder; ieder 
huisje heeft zijn kruisje, bowlen, steen-
papier-schaar, een toren maken van 
kartonnen bekers en de lengtes raden 
van een aantal verschillende voorwer-
pen. Daarnaast werden de kinderen 
ook in 8 groepjes verdeeld en werden 
de spellen 1 tegen 1 uitgevoerd. Bij 
winst kreeg je 3 punten, bij gelijkspel 1 
en bij verlies 0. Zo heeft ieder groepje 
alle spellen gedaan, 4 voor de pauze en 
4 na de pauze. Uiteindelijk is daar een 
winnaar uitgekomen en mogen zij zich 
bekronen tot de ‘Alleskunner’ van deze 
avond.
Inmiddels zitten we alweer in de laatste 
weken van club en wordt er afgesloten 
met het clubkamp op 22, 23 en 24 april 
in Bakkeveen. 

Groetjes van de Regenboog leiding

JKC:

Op de volgende data is een JKC gepland:
17 april (Pasen), 1 mei, 15 mei, 29 mei, 
5 juni (Pinksteren), 19 juni en 10 juli.

Scan de QR-code om € 2,00 te betalen voor

Jeugdwerk PG Akkrum.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 1 april 2024.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=EjGFzTa

oRbuZ-6VlcUb51Q
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ZWO - UPDATE

Oekraïne
De oorlog in Oekraïne betekent onbe-
schrijfelijk veel leed voor de mensen daar. 
Ons hart en onze gebeden gaan naar hen 
uit!  Kerk in Actie geeft via lokale kerken 
en partnerorganisaties in Oekraïne hulp 
aan de vele vluchtelingen, die op zoek 
zijn naar veiligheid in de buurlanden. 
De kracht van kerken is dat die overal 
onderweg opvangmogelijkheden hebben. 
In elk dorp zijn er plekken ingericht voor 
onderdak en wordt er voedsel en kleding 
uitgereikt. 
Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw 
bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een 
slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, een handdoek en een 
slaapzak. 
Geef in een collecte of maak een bijdrage op rekeningnummer NL 49 RABO 
0348 3189 95 t.n.v. CvD Prot. Gem. Akkrum o.v.v. ‘noodhulp Oekraïne’. Har-
telijk dank!

Natuurlijk kun je meer doen, vraag bij de Doarpskeamer, zie www.kerkinactie.
nl of hou je naaste omgeving in de gaten. Succes allemaal.

en het wordt…………………
Zoals al aangekondigd is er een stemming geweest in Leeuwarden tijdens 
een speciale bijeenkomst voor een projectkeuze voor een aantal jaren. Een 
prachtige opkomst met dan 50 diakenen, leden van Zendingscommissies en 
ZWO’ers. Tevens een ontmoeting met interim-consulent Menno Hanse van 
Kerk in Actie. Na een pitch/voorstelling van de drie landen (Libanon, Bangla-
desh en Moldavië) is er na een tweede stemming een keuze gemaakt voor 
Moldavië. Wij als ZWO hebben eveneens besloten om dit land te steunen. Het 
armste land van Europa, waar voor de oorlog in Oekraïne al veel nood was. 
We hopen de komende jaren met hen op te lopen: biddend, gevend & meele-
vend. In het nieuwe seizoen wordt het concreet. Eerst zullen we Rwanda op 
een goede manier afsluiten. Dit zullen we met heel Fryslân doen.

Samen
Samen zijn we de kerk in actie. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid. Laten 
we met zijn allen bidden, voor iedereen. We hebben elkaar nodig!!!! Amen

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



19Protestantse Gemeente te Akkrum

Op Weg

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!!!

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).

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 doen op 
Feansterdyk 1 (Kees Folkertsma). Past het niet? Leg het dan maar voor de 
voordeur.

Ontzettend bedankt namens de ZWO.
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Update Rwanda: Boerin Thérèse kan zelf voor haar gezin zorgen

Met zusters werken aan gezond eten Rwanda
Thérèse was vroeger een arme Rwandese vrouw zonder eigen huis of vee, die 
altijd maar ploeterde om haar gezin te kunnen voeden. Een paar jaar geleden 
kreeg ze een landbouwtraining van de Rwandese zusters. Ze werd lid van een 
zelfhulpgroep en kreeg een varken. Dat bracht een kentering in haar leven. Ze 
dankt God dat ze haar leven in een paar jaar tijd zo op orde kreeg. 

Schoolgeld, ziektekostenverzekering, huis met elektriciteit
Hoe kreeg Thérèse dat voor el-
kaar? Haar varken baarde negen 
biggen. Met het geld dat ze voor 
de biggen kreeg, kocht ze een 
koe. De koe gaf elke ochtend 5 
liter melk, die ze aan een melk-
boer verkocht. ‘s Avonds gaf 
de koe nog eens 3 liter melk, 
bestemd voor haar eigen gezin. 
De oogst van haar stuk land le-
verde meer op door de mest van 
haar dieren. Ze doet mee aan 
een spaargroep. Tegenwoordig 
kan Thérèse het schoolgeld en 
de ziektekostenverzekering van 
haar gezin betalen. Ze hebben 
voldoende te eten en zelfs een 
huis met elektriciteit.

Theorie- en praktijkles voor 150 mensen
Afgelopen jaar konden de zusters in Rwanda opnieuw 98 boerinnen en 52 
boeren trainen. Ze verdeelden de deelnemers in 15 zelfhulpgroepen, die 
problemen samen leren oplossen. In elke groep zitten twee professionele 
boeren, die een voorbeeld zijn voor de anderen. De deelnemers kregen eerst 
een week theorieles over het organiseren van een zelfhulpgroep, commerci-
ele landbouw, kleine landbouwhuisdieren fokken en dierziekten voorkomen. 
Daarna volgden twee weken praktijkles met demonstraties per gewas. 

Vruchtbare grond en gevarieerde voeding
Daarna moest het geleerde thuis in praktijk gebracht worden. Alle deelne-
mers legden thuis eerst een composthoop aan om de vruchtbaarheid van hun 
grond te verbeteren. Veel boeren gingen maïs verbouwen en bananenplanten. 
Sommigen voegden tomaten, kool en bonen toe aan hun teelt. Na de oogst 
konden ze hun gezinnen een gevarieerder maal voorzetten.
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Zusters vernieuwen voortdurend
Een aantal zusters ging op excursie naar het zuiden van Rwanda. Eerst 
alleen de trainers en later met nog 58 boerinnen. Zij bezochten daar een 
konijnenfokkerij, een citrusplantage en een kruidenkwekerij en leerden over 
medicinale toepassingen van kruiden. Ze vonden vooral de macadamia noten 
aantrekkelijk, omdat die veel geld opleveren. Ze leerden hoe je ze verbouwt 
en wat je met de noten kunt doen. De zusters hebben nu op 1 hectare grond 
206 macadamia-bomen geplant. 

Bomen planten voorkomt erosie
Er is de afgelopen decennia veel bos verdwenen. De zusters stimuleren de 
boeren en boerinnen om (fruit)bomen te planten, die bij lokale kwekerijen te 
koop zijn. Bomen voorkomen erosie en verminderen de kwetsbaarheid voor 
droogte en overstromingen. Zelf kweken de zusters ruim 16.000 snelgroeien-
de eucalyptus boompjes, die nuttig zijn als houtgewas voor meubels, om te 
stoken en om mee te bouwen.

Zelfstandig uit armoede klimmen
Steeds meer zelfhulpgroepen kunnen zelfstandig functioneren, zonder bege-
leiding van de zusters. Er blijft wel behoefte aan regelmatige bijscholing en 
cursussen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de land-
bouw. Dankzij de training en begeleiding van de zusters, klimmen mensen 
geleidelijk uit de armoede. Dat gaat niet van de ene dag op de andere, maar 
in enkele jaren kan er veel veranderen, zoals ook Thérèse liet zien.

Bedankt voor je steun om Rwandezen uit armoede te halen. 
www.kerkinactie.nl/zustersrwanda 
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PASSIE
Enkele weken geleden lag er een brief 
in de postbus van de vakbond CNV. In 
het schrijven stond dat ik in 2022 vijftig 
jaar lid was van deze vakbond. Eerlijk 
gezegd had ik hier helemaal niet aan 
gedacht. Het was ook al zo lang geleden 
dat oud-koster v.d. Berg mij als jong 
kerel aanspoorde om lid te worden van 
de vakbond. Vol overtuiging vertelde 
hij de voordelen en noodzaak van de 
vakbond. De vakbond was voor mij niet 
onbekend. Mijn vader heeft zich jaren-
lang vol vuur ingezet voor de landar-
beidersbond, onderdeel van het CNV, 
bestuursfuncties bekleedt en avonden 
op pad voor nieuwe leden. Dit allemaal 
tot doel dat landarbeiders het beter 
en een eerlijker loon zouden krijgen. 
Dat hun kinderen later geen armoede zouden kennen. Dit ideaal gaf hem 
passie en kracht om al die acties te ondernemen. Dit heb ik altijd bewonderd 
en daarvoor uit een soort eerbied voor mijn vader altijd lid ben gebleven 
van de vakbond. Het was fijn dat mijn vader veel goede acties van de vak-
bond mocht meemaken. De eerste jaren van mijn lidmaatschap was ik nog 
redelijk betrokken bij het CNV. Pittige vergaderingen met discussies op het 
scherp van de snede om een goede cao-bedrijfsverzorgingsdienst te krijgen. 
Toen ik werkverdeler werd, veranderde het beeld wat. Ik stond met een 
been in de werkgeverswereld en dreef langzaam weg van de vakbond. Toch 
altijd lid gebleven, om boven genoemde reden. Nu word ik onderscheiden 
na vijftig jaar lid. Eigenlijk geen verdienste na vele jaren slap en slapend 
lidmaatschap. Als mijn vader nog geleefd had, was de onderscheiding naar 
hem gegaan. Deze mensen verdienden dat door hun inzet om hun idealen 
te halen.

Wat uit bovenstaande verhaal naar voren komt, is niet dat ik zolang lid van 
de vakbond ben, maar het verschil tussen vader en zoon. Mijn vader die 
armoede heeft meegemaakt en strijdbaar was voor een beter leven. Niet 
alleen voor de vakbond, maar in allerlei zuilen waarin onze voorouders zich 
voortbewogen, was passie en actie. In kerk, school en politiek werden de 
christelijke waarden verdedigd en uitgedragen. Ik had het redelijk goed en 
miste noodzaak tot actie. Geen ideaal, geen strijd en een slapend lid van 
de vakbond.
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Zien we dat niet veel meer in onze tijd? We hebben het over het algemeen 
goed gekregen na de Tweede Wereldoorlog. Zijn we een overvoed en een 
in slaap gevallen generatie geworden? Vele zuilen zijn verdwenen en opge-
gaan in een groter geheel met mooie woorden, maar in de praktijk alleen 
maar aan de centen denken. We voelen geen noodzaak meer voor acties en 
worden slap.
Binnen de kerk worstelen ouderen om nog strijdbaar te zijn en fijne ge-
voelens van vroeger te doen herleven. Om samen te laten zien wat de 
boodschap is van de kerk juist in onze dagen. De feiten en cijfers laten een 
somber beeld zien. Op bijna alle activiteiten van onze kerk laat de jongere 
generatie het afweten. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar kijk naar 
de feiten. In de berichten blijkt dat geen vijftig procent meer gelooft in 
Nederland.
De kerk wordt nog gebruikt voor rituelen als trouwen en begrafenis. De 
boodschap van de kerk drijft uit het zicht. Wie weet straks nog van deze 
boodschap. En natuurlijk zijn de woorden in de plannen goed, maar het gaat 
uiteindelijk om actie en passie om de plannen tot uitvoer te brengen.
Vele voorouders kunnen dienen als een voorbeeld.

Het lijkt allemaal een somber verhaal. Maar plotseling is daar opeens een 
bemoedigend voorval. Door de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne zijn door 
het hele land mensen behulpzaam met goederen en financiële middelen. 
Velen willen vluchtelingen een veilig onderkomen bieden. Er wordt een-
drachtig samengewerkt. We zijn in het hart geraakt door zoveel ellende 
naast de deur dat we in actie komen en strijdbaar zijn. Waarom juist nu? 
Ellende was er al overal op de wereld. Omdat het zo dichtbij komt en we 
ons verbonden voelen met de volken in Europa? Hebben we als mens zuilen 
nodig om strijdbaar te worden, omdat we het kunnen overzien en herken-
nen? Zodat het geen grote grijze massa is? Wie zal het zeggen. Als de juiste 
snaar wordt geraakt bij de mens, komt hij hoopvol in actie voor liefde en 
gerechtigheid.
Over enkele dagen is het Pasen. Veel mensen in het land weten niet eens wat 
dat betekent. Reden genoeg om de paasboodschap vol passie uit te dragen. 
De vreemdste, fijnste en bemoedigendste boodschap voor de mens. Jezus 
heeft de dood verslagen en mogen wij eenmaal deel uitmaken van zijn 
koninkrijk. De dood heeft niet het laatste woord, ook al zien we de keiharde 
werkelijkheid. Eens als de bazuinen klinken…wat een geweldige boodschap.
Ik wens allen prettige en gezegende paasdagen.
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Je wist gisteren nog niet wat er van-
daag voor jou in de Bijbel staat’
‘De Bijbel is het verhaal van God met de 
mensen. Het gaat over echte mensen 
van vlees en bloed, verhalen waar ik 
me aan kan relateren. De Bijbel heeft 
zoveel veelkleurigheid, is relevant voor 
zoveel levens geweest en is zo relevant 
voor mijn leven nu. Ik ben er niet klaar 
mee; de Bijbel laat mij niet los.’
Zo las ik ergens.....

Zo’n verhaal zouden wij allen ter harte 
moeten nemen.
Maar.., dan moeten we wel die Bijbel 
wat meer in het middelpunt van ons 
leven plaatsen.
Met andere woorden; misschien onder 
het stof vandaan halen, waar hij mis-
schien al te lang heeft gelegen.
Is het dan al onze inzet voor en in zo-
veel dingen dat er weinig tijd over is om 
dat Woord meer in de belangstelling te 
plaatsen.
Na de Bijbel is de Koran, een ander reli-
gieus boek, het meest gelezen boek ter 
wereld. Even voor de duidelijkheid, na 
de Bijbel is de Koran het meest gelezen 
boek met 3 miljard verkochte exempla-
ren. Hierna komt het Rode Boekje van 
de voormalige Chinese president Mao 
Zedong, waarvan 820 miljoen exem-
plaren zijn verkocht. Nieuwsgierig!

De Bijbel is maar liefst 3,9 miljard keer 
verkocht. Mensen kopen de Bijbel niet 
alleen voor zichzelf, maar ook om weg 
te geven. Het is dan ook zonder twijfel 
het meest gelezen boek ter wereld. Er 
zijn talloze drukken en uitgaven van en 
er komen nog steeds regelmatig nieu-
we vertalingen op de markt. De huidige 
vorm bevat 66 boeken die elk weer 
onderverdeeld zijn in eigen hoofdstuk-
ken. De bijbel bestaat in deze vorm al 
ruim 1600 jaar, maar de losse boeken 
zijn elk weer veel ouder. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de Dode-Zee-rollen 
die nog niet zo lang geleden bij Qumran 
gevonden werden.

1. De Bijbel: 3,9 miljard keer.

2. Quotes uit de werken van Mao Tse-
    tung: 820 miljoen keer.

3. Don Quichot: 500 miljoen keer.

4. Harry Potter: 400 miljoen keer.

5. A Tale of Two Cities: 200 miljoen
    keer. Dit beroemde boek van
    Charles Dickens is waarschijnlijk al
    zo’n 200 miljoen keer over de
    toonbank gegaan. Niet zo gek, als 
    je nagaat dat het verplichte kost is
    voor veel Amerikaanse scholieren.

6. En de Koran dan? Van dit boek zijn
    echter geen verkoopcijfers.

Even een ontboezeming van iemand:
Ah, wat grappig om dit te lezen. Nooit 
geweten dat dit de meest gelezen boe-
ken ter wereld waren.
Weer wat geleerd, vind ik.
Heeft u dat ook? Weer wat geleerd?

Tjisse
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Zegt het allen
dat hij leeft !
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Met Pinksteren met andere christenen kamperen

=== Terrein Pinksterfeest 316 WIJNJEWOUDE ===

3 juni t/m 6 juni 2022

Met Pinksteren met andere christenen kamperen? Een plek in de na-
tuur waar je samen optrekt en je geloof verdiept. 

Pinksterfeest 316 is dit jaar van vrijdag 3 juni tot en met maandag 
6 juni 2022. 

Een feest voor jong en oud met een programma, w.o. diensten, ver-
diepingsmomenten en ontspannende en sportieve activiteiten! 
Dit vindt plaats in Wijnjewoude, een centrale plek in Noord-Nederland. 

Je kunt alleen, als gezin of met een groep komen! Kom voor één dag 
of het hele weekend.

Wees welkom!

Meer informatie op:
www.pinksterfeest316.nl
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HET REPAIRCAFÉ IS WEER OPEN

Helaas moest het Repaircafé in maart 
2020 de deuren sluiten wegens Covid 
19.
Gelukkig hebben we diezelfde deuren 
recent weer open kunnen doen: als 
vanouds zijn we elke 1e en 3e woens-
dag van de maand weer open.
Veel bezoekers van het Repaircafé zijn 
nog altijd verbaasd, als ze zien, dat hun 
apparaat o.i.d wel degelijk gerepareerd 
kan worden. Maar al te snel zijn we te-
genwoordig geneigd om iets maar weg 
te gooien als het niet meer werkt. Zo 
vergroten we de afvalberg en zijn we 
duurder uit dan bij reparatie. Reparatie 
in het Repaircafé is overigens altijd 
gratis! (eventueel benodigde onderde-
len natuurlijk niet). Sterker nog: terwijl 
u op de reparatie wacht (meestal is dit 
mogelijk), krijgt u gratis koffie of thee 
aangeboden door onze gastvrouw of 
gastheer. Wij vragen slechts een vrij-
willige bijdrage.

Daarom: schroom niet uw al dan niet 
elektrische apparaten, speelgoed, lam-
pen, gereedschappen, kleding of wat 
dan ook ter reparatie aan te bieden. 
Onze vrijwilligers zien uw probleem 
als een uitdaging die ze meestal met 
succes aangaan.

Nuttig en gezellig, dat is het Repaircafé 
Akkrum/Nes, elke eerste en derde 
woensdag van de maand van 13.30 
tot 16.00 uur in Leppehiem (het 
Plein, volg de borden).

KOMPAS

Geloof of geen geloof !?!
Je best doen.
Een pad gaan dat bij je past.
Met hulp en dienstbaarheid.
De liefde als kompas.

Anna Romkema

Bedankt voor het mooie bos 
bloemen en het gezellige bezoek 
van Thea Sevinga wat wij heb-
ben gekregen voor ons 25 jarige 
huwelijk. 

Hartelijke groet,
Johannes en Henny Roukema
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AGENDA

Datum/tijd   Activiteit   Plaats

10 mei,  20.00 uur  Moderamen   De Lantearne
17 mei,  20.00 uur  Pastorale Raad  De Lantearne
17 mei,  20.00 uur  Diaconale Raad  De Lantearne
18 mei,  20.00 uur  Coll. v. Kerkrentmeesters De Lantearne
25 mei,  20.00 uur  Kerkenraad   De Lantearne
21 mei,  10.30 uur  Opening Lantearne Tún De Lantearne

Waar ?  ’t Plein, in Leppehiem.
Wanneer ?  Elke eerste en derde woensdag van de maand.
Hoe laat ? Van 13.30 uur tot 16.00 uur.
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KERKELIJKE STAND

Overleden:
op 11 maart – mevr. H. Oppedijk – Sieperda, de Seine 12, Nes
op 26 maart – mevr. C.A. De Bruin – Kroon, Leechein 16

Nieuw ingekomen:
dhr. T.W.T. Sijbenga, S. Visserstrjitte 65
dhr. J. Anker, G.S. Ruiterstrjitte 22

Adreswijziging:
dhr. en mw. H. Haitsma, Ljouwerterdyk 9 naar Buorren 18
mw. M. Anker, Mounedyk 2B naar Trigreppel 20

   FINANCIËN - OPBRENGST COLLECTEN

   Datum Diaconie Kerk Bijz. Coll.    Doel
   27 februari 2022  € 150,37 
    2 maart 2022  €   85,15   Giro 555
    6 maart 2022  €   80,22  €  66,97  € 546,80   Giro 555
    9 maart 2022  €  64,42  € 116,80   Giro 555
   13 maart 2022  €   44,82  €  37,82  €   81,95   Binn. diaconaat
   20 maart 2022  €   46,24  €  26,45  €   85,60   Yogyakarta
   27 maart 2022  €   52,85  €  51,70  €   54,20   Missionair werk
   3 april 2022  €   83,35  €  79,25  €   74,80   Moldavië

   Overige:
   Giften ivm collecten Kerk - 21-feb t/m 3 april    €   50,00

   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 Baukje Kingma, tel: 06-44762038

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 25 maaie.
(kopij ynleverje uterlik 15 maaie)
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FOTOS JEUGD
De Droktemakkers: 

Schaatsen in de Elfstedenhal.

De Regenboogclub: 
Quiz “de Alleskunner!”  


