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HEMELVAART
We liepen met Hem mee
Verwonderd om Zijn woord
Hij was een van ons
Onbegrepen ongehoord
We proefden pas hoe groot
Zijn liefde voor ons was
Toen Hij door Zijn dood
Ons heelde en genas
We kijken naar Hem op
Als Hij naar de hemel gaat
Wij mogen nu gaan delen
Zijn grote liefdesdaad
Hij die de stormen stilde
Heeft alles rechtgezet
Straks komt Zijn Geest in ons
Wordt Zijn wil ons gebed
Met je hart in de wolken
Is deze Koning heel dichtbij
Maak bekend aan alle volken
Jezus leeft voor jou en mij!
(Annets Alfabet)
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GA MET GOD

“Ga met God”, blijft hangen na de
dienst van Ds. Tiny van der Schaaf.
Het is zo gemakkelijk gezegd, ga met
God, de werkelijkheid is weerbarstiger.
De stappen die je maakt in je leven,
en de groepen waar je je bij aansluit.
Hoe ga je dan met God. Ben je er van
overtuigd dat je bij alles wat je doet het
in de naam doet van God.
We zijn op pad om de beroepingscommissie samen te stellen. Bij mensen
aanbellen en het gesprek aangaan of je
bereid bent om in de beroepingscommissie plaats te nemen. We hebben
binnen de kerkenraad lang over de
samenstelling gesproken, knopen ontrafeld, besluiten genomen en een lijst
opgesteld van ons droomteam. Deze
beroepingscommissie zal worden voorgesteld als ze compleet is. Daarna zal
de beroepingscommissie aan het werk
gaan.
We hebben gehoord dat de cantorij na
35 jaar stopt in de huidige vorm, dit
is altijd vervelend als je het hoort en
denkt wat de consequenties zijn. Aan
de andere kant, we hebben de afgelopen 35 jaar zoveel plezier gehad van de
cantorij. Zij hebben ons geholpen om
de liederen sneller te leren, beter te
zingen, en bovenal het gevoel gegeven
dat wij ook lastige melodieën onder de
knie kunnen krijgen. Bij nieuwe liederen met nieuwe melodieën hoeven we
niet meer te twijfelen of we die ooit
onder de knie kunnen krijgen.
Protestantse Gemeente te Akkrum

Een dik jaar geleden hebben we met
vele handen meer dan 40 kubieke
meter grond in kruiwagens geschept
en over de tuin achter de Lantearne
gereden. En velen van ons dachten, oei
dit zal nog een hele klus worden om
deze tuin aan de gang te krijgen. Na
de zomer bleek dat de tuin het goed
deed, vele bloemen en planten lieten
zich zien met hun kleurenpalet.
Na de winter periode en het voorjaar
blijkt de tuin zich van haar beste kant
te laten zien. De tuincommissie kan
trots zijn op haar inzet, de vrijwilligers
die zich elke maandagmiddag inzetten
kunnen ook trots zijn op wat hun handen doen. Wij als kerkgemeenschap en
het dorp hebben er een open tuin bij
gekregen die de moeite waard is van
het bezoeken.
Met Mark Schippers heb ik regelmatig
vergaderd op het bankje in de tuin.
Mark heeft ons bijgestaan in onze
moeilijke periode zonder voorganger.
Hij heeft ons geholpen om na te denken over wie we zijn als gemeente, hij
heeft ons de wegen laten zien waar we
langs kunnen gaan en wat daar dan de
consequenties van kunnen zijn. Mark
gaat verder met zijn reis in Zwolle. We
kunnen dankbaar zijn voor zijn inzet.
En vanaf deze plaats kan ik niet anders
zeggen, Ga met God.
Gosse Wielinga
Voorzitter PG Akkrum
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Pentecost by Jen Norton
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KERKDIENSTEN IN DE TERPTSJERKE
Hieronder weer het overzicht van de kerkdiensten van de komende weken en informatie
over de bijzondere (deur)collecten. Elke zondag is er nog steeds gelegenheid om na de
dienst met elkaar koffie te drinken in de Lantearne of, bij goed weer, in de Lantearnetún.
Het is fijn om elkaar te ontmoeten!
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
Er is vandaag ook JKC
19:00 uur dienst in Leppehiem
Voorganger: Dhr. L. van der Ven
Zondag 5 juni 2022: Pinksteren
9:30 uur, Ds. W. Jansen, Drachten
Collecte: Kerk in Actie - Afscheidscollecte voor Rwanda
Organist: Gert Gatsma
Koster: Bertus Sieperda
Auto: Feike Heerschop, tel. 652291
Er is vandaag ook kindernevendienst XL en JKC

Protestantse Gemeente te Akkrum
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Zondag 12 juni 2022: Heilig Avondmaal (lopend)
9:30 uur, Da. C. Bark-Bakker, Akkrum
Collecte: Diaconie
Organist: Gert Gatsma
Koster: Bertus Sieperda
Auto: Tjisse van der Heide, tel. 651462
Zondag 19 juni 2022
9:30 uur, Mw. A. de Vries, Ureterp
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Hielke van der Meulen
Koster: Geert de Jong
Auto: Jan Schilstra, tel. 652702
Er is vandaag ook JKC
19:00 uur dienst in Leppehiem
Voorganger: Ds. Joh. van der Meer
Zondag 26 juni 2022: tentdienst
10:00 uur, Dhr. M. Schippers, Zalk
m.m.v. gospelgroep ‘New Creation’ uit Joure
Deze dienst wordt georganiseerd door de Raad van Kerken
Zondag 3 juli 2022
9:30 uur, ds. J.D. de Haan, Beetsterzwaag
Collecte: Diaconie en KerK
Deurcollecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat (India)
Organist: Sietze Kraak
Koster: Jan Schilstra
Auto: Grietzen Hiemstra, tel. 652113
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Zondag 10 juli 2022: overstapdienst
9:30 uur, ds. S. van ’t Kruis, Akkrum
Collecte: Jeugdraad
Organist: Gerard van Norel
Koster: Ale Strooisma
Auto: Gooitzen de Bos, tel. 652833
Er is vandaag ook JKC
In deze dienst is er aandacht voor de oudste kinderen van de kindernevendienst, die de
overstap maken naar het JeugdKerkCafé. Ook zal er in deze dienst aandacht zijn voor de
overstap van Mark (i.v.m. zijn nieuwe baan).

Protestantse Gemeente te Akkrum
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Zondag 5 juni: Kerk in Actie - Afscheidscollectie voor Rwanda
Vandaag een afsluitende collecte voor
onze verbondenheid met Rwanda
die we de afgelopen 3 jaren hebben
gesteund samen met onze zustergemeenten in onze provincie via ‘Fryslân
foar Rwanda’. In het kader van het feest
van de Geest willen wij de mensen van
onze gemeente bedanken en hen nog
éénmaal vragen om aan Rwanda te
denken in de vorm van een gave voor
de kwetsbare jongeren in dit land.

Zondag 10 juli: Deurcollecte voor
Kerk in Actie Werelddiaconaat
(India)
In India worden duizenden kasteloze
Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval is hierdoor
hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze
kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie
biedt kinderen voor en na schooltijd
huiswerkbegeleiding, muziek-, dansen sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel
aandacht aan het verbeteren van de
thuissituatie en het gezinsinkomen om
zo samen met kinderen en ouders de
armoede te doorbreken.
Meer lezen kan hier: kerkinactie.nl/
onderwijsindia

LIEVE MENSEN
Graag wil ik jullie laten weten dat ik
per september start met een nieuwe
baan als opbouwwerker voor twee
kerken van de Protestantse gemeente Zwolle. Voor hen ga ik mij
richten om 20’ers 30’ers en 40’ers
extra te betrekken bij de gemeente
door nieuwe vormen van kerk-zijn te
starten.
Voor mij mooi bijkomend is dat
Zwolle aan de overkant van de IJssel
is en ik nu op de fiets naar mijn werk
kan!
Komende maanden zal ik nog een grote pastorale ronde maken door de
gemeente in Akkrum. Voorlopig ben ik dus nog wel even aanwezig maar het
leek mij goed dat jullie op de hoogte zijn.
Groet, Mark
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OFFICIELE OPENING VAN DE LANTEARNE TÚN DOOR
WETHOUDER HEDWICH RINKES
Met het loslaten van tien duiven van Berend Otten heeft mevrouw Hedwich
Rinkes, wethouder van de Gemeente Heerenveen, de Lantearne Tún officieël
geopend. Meer dan 100 belangstellenden, dorpsgenoten, vrijwilligers en
sponsoren waren hierbij aanwezig.
Mevrouw Rinkes: “in veel dorpen zien we dat er minder mensen in de kerk
komen, zoekende naar het behoud van de functie van de kerk is dit een
mooi voorbeeld. De tuin is voor het hele dorp, hiermee wordt voorzien in de
behoefte om bij elkaar te komen, om buiten te zijn in de natuur en met elkaar
stil te staan hoe mooi het leven kan zijn. In deze ingewikkelde wereld kun je
hier tot rust komen. De Gemeente vindt dit een prachtige ontmoetingsplek
en daar zijn wij trots op. Vanuit de invalshoek biodiversiteit en klimaatadaptie
vind ik het prachtig dat jullie alles met de natuur hebben gedaan. Geen verstening, gewoon graspaden en water gebruikend uit de natuur. Geweldig dat
dit zo gecreëerd is”.
Felicitaties waren er ook van de voorzitter van de Doarpskeamer ED, Eelco
Sixma. Door het overhandigen van een steen met het opschrift “alles wat
aandacht krijgt, groeit”, werd dit onderstreept waarbij de wens werd uitgesproken dat er vele activiteiten gezamenlijk worden opgepakt ten behoeve
van het dorp.
Vanaf nu is de tuin elke dag open! Kom en geniet, welkom!
Werkgroep Lantearne Tún,
Rein Huitema, Nynke Bergsma en Gepke Wielinga
Protestantse Gemeente te Akkrum
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UIT DE
GEMEENTE
In de afgelopen weken hebben we weer
van een aantal gemeenteleden afscheid
moeten nemen.
Op 24 april overleed mevr. Anna Kuperus-Zijlstra op de leeftijd van 89
jaar. Zij woonde in Leppehiem en genoot nog van het leven. Ze zal gemist
worden door haar kinderen, (achter)
kleinkinderen en verdere familieleden.
Op 29 april overleed mevr. Margaretha
J. van Oosten-Deijs op de leeftijd van
94 jaar. Ook zij woonde in Leppehiem.
Op 5 mei overleed dhr. Reinold Jan
Faber (Sitadel 23) op de leeftijd van
78 jaar. Hij overleed in het MCL waar
hij opgenomen was in verband met
zijn al langer bestaande gezondheidsproblemen. Ook hij zal een lege plaats
achterlaten bij zijn vrouw en kinderen.
En op 12 mei overleed dhr. Adriaan
Bruijnzeel, hij is 86 jaar geworden en
woonde alweer heel wat jaren in Leppehiem. Hij zal gemist worden door zijn
naaste familieleden.
Laten we zo stil staan bij iedereen die
een dierbare moet missen en voor
hen bidden om troost en hen sterkte
wensen.
En laten we hopen dat er op termijn
met liefde, tevredenheid en waardering
teruggekeken kan worden op het leven
dat er is geweest….
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We denken ook aan de gemeenteleden
die met tegenslagen te maken hebben,
soms kunnen kleine ongelukken grote
gevolgen hebben en worden mensen
dan plotseling bepaald bij hun mogelijkheden en hun onmogelijkheden;
het valt niet altijd mee om met zorgen
en tegenslagen om te gaan en toch de
moed erin te houden en de positieve
kanten te blijven zien.
Ook denken we aan hen die behandelingen ondergaan of deze inmiddels
achter de rug hebben, maar wel voortdurend bepaald worden bij een mogelijke uitslag en de gevolgen daarvan
ook op langere termijn.
De toekomst blijft onzeker en het is
vaak niet gemakkelijk om daarmee te
leven en de lichtpuntjes te blijven zien
……. alle moed en sterkte hierbij!
Onderstaand stukje trof mij en ik wil
het doorgeven, omdat dit veel zegt over
hoe we met elkaar om kunnen gaan, in
ziekte, tegenslag en voorspoed.
Niet onverschillig
Jij die
niet onverschillig blijft
jij maakt het verschil
Jij die
niet toekijkt maar mij aankijkt
jij maakt het verschil
Jij die
doet wat je belooft
jij maakt het verschil
Jij die
laat merken dat je aan mij denkt
jij maakt het verschil
Contactblad voor de
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Jij die
niet zegt: ieder voor zich en God voor
ons allen
jij maakt het verschil
Jij die
met mij in de moeite van de onmacht
blijft
jij maakt het verschil
(Bron: niet bekend)

Met een hartelijke groet,
namens de Pastorale Raad,
Thea Sevinga

BLOEMEN UIT DE DIENST
De bloemen van de zondag gingen als groet van de gemeente naar:
10 april:

mevr. M.J. van Oosten-Deys, Leppehiem kamer 120, Akkrum

17 april:

mevr. A. Rozema-Visser, Himdyk 36, Akkrum

24 april:

mevr. T. Stegink-Jonkman, S.P. Hoytemastrjitte 7, Akkrum

01 mei: 		

mevr. A. vd Bosch-Aldershof, Ombocht 20, Akkrum

08 mei: 		

dhr. S. Santema, Leppedyk 13C, Akkrum

15 mei: 		

ds. Tiny van der Schaaf, Akkrum

Huwelijksjubileum:
13 juni – 25 jaar
Dhr. en mevr. van Duijn
De Tiempeal 2, Nes

Protestantse Gemeente te Akkrum
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VAN DE DIACONIE
We gaan al weer richting de zomervakantie en dan is er vaak een tijdelijke
stop van activiteiten waar de diaconie
bij betrokken is. Maar weet: in nood
zijn we altijd beschikbaar.
Graag wijzen we u op de maaltijd voor
alleen-eters op woensdag 15 juni 2022
vanaf 17.00 uur tot 18.30 uur in de
Lantearne. Het wordt een maaltijd voor
mensen die normaliter altijd alleen
eten, ongeacht leeftijd. Schroom dus
niet, maar geef u/je op! Opgave vóór
woensdag 8 juni bij:
diaconie@pgakkrum.nl
Appen/bellen kan ook naar onze voorzitster Fimke Wind, 06-16397812.
We hopen op een gezellige bijeenkomst
met culinaire hoogstandjes, geheel
financieel verzorgd door de Gemeente
Heerenveen in samenwerking met de
diaconie van Akkrum.
Wij als diaconie vinden onze activiteiten erg bijzonder en het geeft veel
voldoening en plezier. Ook tijdens de
voorbereidingen is het altijd erg gezellig. Helaas is er tot nu toe niemand
bereid gevonden om zitting te nemen
in de diaconie.
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Baukje Kingma heeft haar vijfde jaar er
bijna op zitten en het is ook goed om
eens een pauze te nemen. In de laatste berichten van PKN lees je al over
adoptie kerken, die dan bij een andere
kerk zijn aangesloten wegens te weinig
vrijwilligers.
Daarom vragen wij als diakenen na de
zomer uw hulp, zonder dat u in de diaconie zitting hoeft te nemen. Hier volgt
een kleine opsomming van activiteiten:
• Kerstpakketten samenstellen en
bestellen/rond brengen
• Kerstattentie uitzoeken en bestellen
voor senioren
• Kerstkaarten maken bij de
regenboogclub
• Bijeenkomsten senioren met een
etentje organiseren
• Paaskaarten schrijven voor
gedetineerden
• Soosmiddag organiseren
• Bootreis plannen senioren en financiën afhandelen
• Attentie eindexamen kandidaten
uitzoeken, inpakken en rondbrengen
Contactblad voor de
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Dit is een beeld van wat er ongeveer in
een kerkelijk jaar gebeurt. Wij kunnen
een ieders hulp goed gebruiken. Nog
liever hebben we uiteraard een bericht
dat u zich beschikbaar wilt stellen voor
deze “tak van sport” van de kerk, lees
zitting nemen in de diaconie. U kunt ons
altijd aan de mouw trekken voor een
vrijblijvend gesprek. U zult misschien
denken waarom benadert de diaconie
niemand: dat hebben we door de jaren
heen al heel veel gedaan.
We sluiten af met een lied dat voor
ons allemaal heel bekend is, lied 663.
Tekst: J.W. Schulte Nordholt.
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen

TENTDIENST 26 JUNI 2022
26 juni mag de Raad van kerken Akkrum/Nes weer een dienst organiseren
in de feesttent aan het Heechein in
Akkrum.
We hebben Mark Schippers bereid
gevonden deze dienst te leiden en de
gospelgroep “New Creation” uit Joure
zal de dienst muzikaal omlijsten. “New
Creation” heeft hier in Akkrum wel vaker opgetreden.

zijn wij door Hem bemind.

Het wordt een iets andere dienst dan
we gewend zijn.

Al is Hij opgenomen,

Het thema is ontmoeting. De dienst
begint om 10.00 uur. Koffie/thee/limonade is aanwezig.

houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.
Diaconie PG Akkrum,
Fimke, Baukje, Adri en Immy
Protestantse Gemeente te Akkrum

Hoe het allemaal gaat verlopen is een
verrassing. De Kindernevendienst is
aanwezig en de oppas ook.
Nieuwsgierig? Kom dan om 10.00 uur
naar de feesttent en beleef het mee.
Namens de Raad van kerken
Akkrum/Nes
Douwe, Gea, Ans, Grietje Willy,
Aetske en Akke.
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DE CANTORIJ STOPT ERMEE!
Zo’n 35 jaar geleden is de Cantorij van
start gegaan. Het initiatief kwam van
Alie van Veldhuizen, zij kwam hier wonen samen met Gert en wilde proberen
of hier in Akkrum belangstelling was
voor het oprichten van een Cantorij.
Die belangstelling was er.., en tijdens
die 35 jaar zijn verschillende gemeenteleden korte of langere tijd blijven
zingen bij de Cantorij.
Helaas hebben we in die 35 jaar ook
van een heel aantal mensen afscheid
moeten nemen, als gevolg van andere
plannen, verhuizing of door overlijden.
Verschillende dominees zijn in de tijd
voorbij gekomen en de meesten waren blij met de aanwezigheid van een
14

Cantorij, bijvoorbeeld om nieuwe liederen met elkaar te kunnen oefenen. Ook
was er altijd een fijne samenwerking
met de organisten!
De huidige groep wordt steeds kleiner
en nieuwe aanwas is er niet. Ondanks
het feit dat we graag met elkaar zingen,
hebben we besloten om te stoppen in
de huidige vorm.
Misschien wordt er op projectbasis wel
weer eens een draad opgepakt.., we
zullen het zien.
Hierbij bedankt, Alie (en Gert) voor
jullie inzet en wat jullie hiermee voor
de Cantorij hebben betekend.
Namens alle Cantorijleden,
Thea Sevinga
Contactblad voor de
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in Memoriam

Catharina Aagje de Bruin - Kroon
* 28 november 1926

† 26 maart 2022

Het was in de laatste week van augustus 2021 dat ik een telefoontje
kreeg. ‘Ja, met mevrouw de Bruin. Ik wil het toch nog eens even met je
hebben over afgelopen zondag. Ik vond het zo heerlijk die liederen. Ik
heb er echt van genoten’.
Zo spraken we elkaar regelmatig. In haar huis of telefonisch. In corona
tijd - hoe ze verlangde naar Pasen. Telkens met hoop in haar hart en
levenslust. Want sinds ik haar voor het eerst ontmoette, was de gezondheid kwetsbaar. Regelmatig dacht ik bij mijzelf ‘Nou, dat ziet er niet goed
uit’. En toch… telkens kwam zij er bovenop. Hongerig naar wat nog ging
komen. Proberen te werken aan de conditie. Blijven oefenen met lezen
ook al ging het zicht achteruit.
Ondanks haar leeftijd mocht mevrouw de Bruin graag haar contacten
houden binnen de gemeente. Met regelmaat belde zij verschillende gemeenteleden op om eens even te vragen hoe het met hen ging. Oprechte
interesse.
In onze gesprekken kwam geloof vaak ter sprake. Ook in de afscheidsdienst mocht dit centraal staan. Leven vanuit het licht. God die zijn licht
over ons laat schijnen en hoop biedt. Vanuit dat geloof mocht zij ook
leven. Geloof zit door alles heen verweven. Ook op de momenten dat het
moeilijk is. Aan haar bed mocht ik een aantal dagen voor haar overlijden
lezen uit psalm 46: God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde.
Mevrouw de Bruin – Kroon is op 26 maart 2022 overleden op de leeftijd
van 95 jaar.
We bidden de kinderen en kleinkinderen Gods rijke troost en zegen toe in
het gemis van hun moeder en grootmoeder.
Met vriendelijke groet,
Mark Schippers

Protestantse Gemeente te Akkrum
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VAN DE KND XL

JEUGDWERK PG AKKRUM
Hallo allemaal,
We hebben de Pasen inmiddels gehad en
daarmee is het clubwerk ook weer grotendeels afgelopen. De regenboogclub
heeft als afsluiting een prachtig clubkamp in Bakkeveen gehad, waarvan u
verderop een verslagje kunt lezen. De
Droktemakkers hebben nog een afsluiting te goed, dit keer geen clubkamp,
maar een uitje naar een pretpark. De
kindernevendienst en het JKC gaan nog
wel door tot aan de zomervakanties.
Rond Pasen waren er verschillende extra activiteiten. Op Goede Vrijdag was
er een avond georganiseerd voor de 17
– 23-jarigen. Die avond hebben ze de
film “The Passion” gezien. Een toch wel
heftige film over de laatste momenten
van Jezus. Er kwam een leuke groep op
deze filmavond af en na de film werd
er onder het genot van een hapje en
drankje nog even na gediscussieerd.
Op 2de Paasdag was er een lunch in
de Lantearne georganiseerd voor de
ouderen en alleenstaanden. De organisatie was in handen van Grietje en
Berber, geholpen door nog een aantal
jongeren. Het was een geslaagde middag, die erg werd gewaardeerd door de
genodigden. Lekker eten en een goede
organisatie door de jeugd. Het prachtige terrasweer werkte ook mee.
Hilda en Henk, jeugdouderlingen
16

In de kindernevendienst XL van 15 mei
was het thema ‘een nieuw begin’. Het
verhaal van de Ark van Noach hebben we daarin gebruikt. We hadden
een gezellige en mooie groep van elf
kinderen bij elkaar. Allereerst hebben
de kinderen voor ds. van der Schaaf,
die bevestigd werd als predikant bij
defensie, op een groot canvasdoek
vlinders gemaakt met hun naam erbij.
Dat hebben we haar als herinnering
meegegeven voor haar nieuwe begin.
Op kleinere canvasdoeken hebben de
kinderen daarna een duif gemaakt van
mozaïeksteentjes. De kinderen waren
er zeer serieus mee bezig, ze wilden
de duif zo mooi mogelijk maken. Het
maken van deze duiven verwijst naar
de duiven die van de ark wegvlogen
naar een nieuw begin na de zondvloed.
We hebben daarna het Bijbelverhaal
besproken, niet alle kinderen begrepen
waarom Noach en zijn familie met de
dieren hun toevlucht tot de ark namen.
God had dit aan Noach gevraagd, omdat
na de zondvloed er een nieuwe aarde,
een nieuw begin zou zijn. Ook bespraken we hoe het ging met de mensen
die ook mee wilden en een nieuw begin
wilden maken. Iedereen vond het heel
erg leuk om de duiven te maken en er
werd gesmuld van limonade en cakejes. Het was weer een heel fijne dienst.

VAN DE REGENBOOGJES
Na 2 corona-jaren was het op 22 april
eindelijk weer zover: de Regenboogclub ging weer op clubkamp! En terug
naar het oude stek, de Harmsdobbe in
Bakkeveen! Een thema verzinnen was
niet zo moeilijk. Want waar houden
alle kinderen het meeste van? Precies:
Games! Minecraft, Fortnite, Fifa, Roblox. Het maakt niet uit wat, als het
maar een game is.
Contactblad voor de

Op Weg

Op vrijdagavond om half 7 vertrokken
we weer met veel getoeter vanaf de
Lantearne naar de zandvlakte in Bakkeveen. Daar begon direct het eerste
spel, een Games-kwartet. Met als prijs
voor de winnende groep als eerste bedden mogen uitzoeken in de slaapzaal.
Nadat iedereen een eigen plekje voor
het weekend had veroverd, ging het
programma weer verder met een puzzelroute in het donker. Bij terugkomst
was er voor iedereen lekkere warme
soep.
De volgende ochtend was er een spellencircuit, waarbij een code moest worden gekraakt. Voor alle winnaars (het
waren er zo’n 50) was er een Mario
sleutelhanger. In de middag een leuke
tocht door bos en zandvlakte met allemaal verschillende games, zoals Fifa en
Tetris, met op de zandvlakte Mariokart
in kruiwagens, en heeeeel erg veel bananenschillen. In de avond deden we
Ren je Rot en tussen de bedrijven door
moesten de verschillende groepen ieder
10 games uitbeelden. Toen het donker
werd, deden we Pacman rondom de
zandvlakte, met spookjes die achter
de Pacman-groepen aanzaten om
hun levens af te nemen. De volgende
ochtend kwamen de jeugdouderlingen
voor de alternatieve kerkdienst met
aansluitend een paar gezellige spellen.
We sloten het kamp af met een renspel
op de zandvlakte, om dat laatste beetje
energie nog even kwijt te raken.

We zien nu alweer uit naar eind september. Dan mogen we met nieuwe
energie weer beginnen aan een nieuw
clubseizoen, met nieuwe en vertrouwde gezichten! Tot dan!

Naast Games had het kamp een
sub-thema: Tour de Sjoerd. Helaas
heeft Sjoerd na maar liefst 14 jaar
besloten om te stoppen met de Regenboogclub. Dat vinden we ontzettend
jammer. En ook Jiska en Murk stoppen
als clubleider. Gelukkig hebben we al
een paar nieuwe aanmeldingen, maar
misschien lijkt het jou/u ook leuk om
bij de Regenboogclub te komen als
leider. Stuur dan even een mailtje naar
regenboogakkrum@gmail.com.

Er zijn in afgelopen periode weer een
aantal JKC’s geweest. Met Pasen was
er een speciale, waarbij er werd gestart
met een ontbijt. Uiteraard ontbraken
het gekookte eitje en paasbrood niet.
Maar ook matses met bruine suiker
stonden op de tafel. Het was een drukbezochte JKC die werd afgesloten in de
kerk.
Op de volgende data is een JKC gepland: 29 mei, 5 juni (Pinksteren), 19
juni en 10 juli.

Protestantse Gemeente te Akkrum

Groetjes van de regenclubleiding

VAN DE DROKTEMAKKERS
Beste lezers, hier volgt weer een verslagje van de droktemakkers-club. De
droktemakkers komen elke vrijdagavond om 20:00 uur bijeen op de zolder
van de Lantearne. Zo hebben we bijv.
geholpen om stokken te maken voor
de kinderen die mee wilden lopen in de
Palmzondagoptocht door het dorp. De
kinderen konden de stokken zelf verder
afmaken met versieringen. De kruizen
werden “als in een timmerfabriek”
seriematig gelijmd, getimmerd en
geknoopt. Aan het eind van de avond
waren er zo’n 150 gemaakt. (Die zijn
uiteindelijk ook allemaal gebruikt!) Op
een andere clubavond hebben we naast
spelletjes ook een bingo gedaan. De
prijsjes bestonden uit zakjes snoep die
waren overgebleven van het versieren
van de palmpaasstokken/kruizen. Inmiddels is het clubseizoen afgelopen en
hebben we nog een slotactiviteit in het
verschiet, maar daarover later meer.
JKC:
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ZWO - UPDATE
Oekraïne
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijfelijk 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, 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’. Hartelijk dank!
Natuurlijk kun je meer doen, vraag bij de Doarpskeamer, zie www.kerkinactie.
nl of hou je naaste omgeving in de gaten. Succes allemaal.
Cijfers opbrengsten kaarten, postzegels, toners, cartridges &
mobieltjes:
Door het minder thuiswerken is de opbrengst weer wat gedaald ten opzichte
van vorig jaar. Maar wat een fantastische opbrengst van zaken die we wegdoen. Nu kan je echt zien dat inleveren en/of recyclen er echt toe doet!!! Dit
zou iedereen moeten doen. Jullie weten het: inleveren kan in de Terpstjerke of
bij Nijdam fietsspeciaalzaak en natuurlijk mag je/u ook een berichtje sturen of
bellen naar 06-13942283. Dan gaan we wat regelen.
De opbrengst van 2021 was € 20.382,30 en is als volgt verdeeld:
€ 17.245,00 aan kaarten en postzegels;
€ 3.137,30 aan mobieltjes en inktcartridgers;
Ter vergelijking, in 2020 was het € 24.625,90 (€ 18.691 postzegels/kaarten,
€ 5.824,91 mobieltjes/cartridges en € 110 oud geld).
Voorlopige opbrengst project Rwanda
Sinds december 2018 voerde Friesland en ook Akkrum actie voor Rwanda. Tot
en met april 2022 brachten 76 gemeenten samen € 258.284 bij elkaar voor
het werk van Kerk in Actie in Rwanda. Wat een fantastische opbrengst! Op
de speciale site van Kerk in Actie is er aandacht voor het einde van deze drie
jaar lange verbondenheid. Hierop staan 2 filmpjes waarin ds. Samuel en de
zusters diaconessen uit Rwanda de Friese kerken bedankt voor hun steun en
verbondenheid.
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Agenda ZWO
Maandagavond 20 juni is de aftrap van Fryslân foar Moldavië in Franeker bij
PKN De Rank. Jongeren uit Moldavië zijn aanwezig en hier zullen ook de ideeën
op tafel komen voor de aftrap van het project Moldavië. We houden jullie op
de hoogte.
Resultatenrekening 2021
Hierbij willen wij jullie allemaal nog inzicht geven in de resultatenrekening
van de ZWO die deze keer is bijgevoegd in de Underweis. Corona is zichtbaar
geweest in de afgelopen jaren. Toch denken we dat we trots mogen zijn op
wat we bereikt hebben, het betreft hier de overmakingen aan onze ZWO.
De rechtstreeks overgemaakte bedragen aan Kerk in Actie vallen hier buiten,
echter i.v.m. de AVG regels is dit niet zo te achterhalen. In het nieuwe jaar
gaan we er weer voor en hopen we weer een aantal activiteiten te mogen
organiseren. In ieder geval bedankt voor jullie steun.
Wij zijn ZWO en op zoek naar…
Hierbij een oproep voor versterking van de ZWO. Zowel Tsjebbe als Hielke
heeft aangegeven, na een hele lange termijn, hun werkzaamheden voor de
ZWO te willen beëindigen. We kunnen het ons bijna niet voorstellen dat ze
er niet meer bij zullen zijn. We balen flink, maar we respecteren hun wens
natuurlijk. Het biedt ook altijd weer kansen en daarvoor zouden we graag in
contact willen komen met enthousiaste ‘mee-denkers’ die zich actief willen
inzetten om onze doelgroep in de schijnwerpers te zetten en te houden. We
zetten ons in bij zendingsdiensten en we vergaderen ongeveer 1 x per anderhalve maand of vaker (indien nodig). We willen verbinden tussen de gemeente
hier en het zendingsgebied waar dan ook ter
wereld. Het project Rwanda zullen we nog afsluiten en het project Moldavië begeleiden we
weer voor de komende jaren en hier willen we
bekendheid aan geven binnen de gemeente.
De kopij is ons middel en we proberen via de
collectes en andere acties aandacht te vragen
voor de ‘andere’ wereld. Hierbij hebben we de
steun van Kerk in Actie en kunnen we jullie hulp
gebruiken om het licht door te geven. Voor aanmelding of informatie kun je altijd contact met
ons opnemen.
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
Protestantse Gemeente te Akkrum
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KOLLEKTEDOEL PINKSTERSNEIN; FRYSLÂN FOAR RWANDA
Sinds december 2018 voerde Friesland actie voor Rwanda. Tot en met april
2022 brachten 76 gemeenten samen € 258.284 bij elkaar voor het werk van
Kerk in Actie in Rwanda. Wat een fantastische opbrengst! En dat in een hele
vreemde periode van Corona die niet alleen ons trof, maar zeker in een land
als Rwanda waar de impact vaak nog groter was. We zijn enorm blij dat we dit
hebben kunnen bieden. Door Omrop Fryslân is er recentelijk ook al aandacht
aan besteed. Op 1 mei 2022 was er aandacht voor het einde van deze drie
jaar lange verbondenheid. Dit door middel van het vertonen van een tweetal
filmpjes waarin dominee Samuel en de zusters diaconessen uit Rwanda de
Friese kerken bedankt voor hun steun en verbondenheid. Prachtig.
Door de jaren heen hebben we jullie aandacht gevraagd voor:
-- Opvang en scholing van kwetsbare kinderen;
-- Met zusters werken aan gezond eten;
-- Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening.
Veel is er al bereikt in dit land en hiervoor willen wij jullie verwijzen naar
de pagina van kerk in actie op internet (of google Fryslan foar Rwanda). En
natuurlijk hadden we door kunnen gaan, maar het is ook de bedoeling dat op
een gegeven moment de projecten ook met minder steun of zonder steun door
kunnen gaan en dat is nu bereikt en de nood elders is ook altijd nog hoog.
Daarom komende Pinksterzondag nog één keer een collecte voor Rwanda. We
rekenen weer op jullie steun.
Tot slot nog enkele cijfers:
Hoeveel jongeren kon de kerk in 2021 trainen?
• 613 jongeren uit 183 verschillende kerken die zich inzetten voor jeugdwerk
• 140 jongeren (20 per kerkprovincie) die sportactiviteiten organiseren, vooral
voetbalwedstrijden, maar ook basketbal, volleybal en handbal
• 140 jongeren die zich inzetten voor muziek en cultuur: keyboard spelen
tijdens de kerkdienst, zangers, theater, traditionele dans.
• 140 jongeren die actief zijn in de mediaclubs: kerkdienst via de radio uitzenden, nieuwsberichten voor kerkbladen schrijven, website van de kerk over
het jeugdwerk bijhouden, sociale media (zoals Facebook en Instagram)
• 140 jongeren die een eigen bedrijfje hebben opgezet in technologie, landbouw, veeteelt, toerisme, winkel, energie of natuurbescherming.
En dit is zo belangrijk, want zonder jongeren geen toekomst en dat geldt
vooral voor zo’n land als Rwanda waar door de genocide veel jongeren destijds
op moesten groeien zonder ouders. Nogmaals bedankt.
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Resultatenrekening 2021 ZWO commissie PG Akkrum
Afdracht en kosten
2019

2020

2021

afgedragen aan KerkInActie

project Ghana
project Rwanda

2.896
2.878

3.325

collectes

1.821

1.239

925

1.492

1.028

bijzondere extra collectes
Beiroet

273

afdracht Kerk In Actie algemeen
totaal afdracht

6.209

5.418

kosten rabo

119

119

overige kosten

-

-

totaal kosten
resultaat

966
5.216
119
-

119

119

119

0

0

0

6.328

5.537

5.335

Opbrengsten
2019
automatische incasso's

2020

3.373

eigen overschrijvingen rabo.995

513

subtotaal

2021

3.308

3.318

564
3.886

554
3.872

3.872

bijz collectes
deeldoosjes

207

Ghana 24/3/19

262

5

96

Beiroet 16-8-20

273

resultaat Bloemenzaad

525

overig
2 zendingsbussen

97

bezinningsmaaltijd

222
subtotaal

Protestantse Gemeente te Akkrum
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9

2.443

1.666

1.464

6.328

5.537

5.335
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LOGO VOL SYMBOLIEK

Het logo van de Protestantse Kerk prijkt op veel websites en uitgaven van
plaatselijke protestantse gemeenten. Maar wat stelt dat logo eigenlijk voor?
Eindelijk als één kerk verder! Op 1 mei 2004 fuseerden de Nederlandse
Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk tot de Protestantse Kerk in Nederland. Dat werd groots
gevierd, onder andere met een betekenisvol logo, passend bij het nieuwe
kerkgenootschap.
Drie-enig God
Je hebt ‘m vast wel eens voorbij zien komen, het ronde logo met stralenkrans en kruis in warme tinten, met in het midden een witte duif. Wat
symboliseren deze verschillende onderdelen en hoe staan ze in verhouding
tot elkaar?
De vorm van het logo is een cirkel. Die staat voor God als de Oneindige.
Het kruis dat in het midden duidelijk zichtbaar is, staat voor Christus en de
duif voor de Heilige Geest. Op die manier bepaalt het logo de kijker bij de
drie-enige God, de basis van waaruit de Protestantse Kerk wil handelen en
zijn.
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Rondje
Voor de cirkel als vorm is gekozen vanwege de rijke symboliek van deze
vorm. De lijn van een cirkel stopt immers niet, maar blijft eeuwig doorgaan.
Zo is het met God: Hij is de Eeuwige, het begin en het einde. Zoals in
Openbaring 22:13 staat:
‘Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’
Daarnaast staat het ronde symbool voor eenheid in de kerken. Een volkomen vorm, waarin iedereen gelijk is.
Grieks kruis
Vier opvallende, lichte stralen vanuit het midden vormen samen een simpel
kruis als symbool voor Jezus’ kruisdood. Het is niet precies de kruisvorm die
we in veel kerken zien, want in het kruis in het logo zijn alle armen even
lang. Het is een zogenaamd Grieks kruis, dit komt voort uit de beeldtaal
in de Orthodoxe Kerk. Het verwijst naar Jezus, naar Zijn lijden en sterven,
maar juist ook naar Zijn opstanding.
Kruis met acht armen
Als je goed kijkt, zie je dat er naast de goed zichtbare kruisvorm nog een
extra kruisvorm schuin doorheen is geplaatst, gevormd door stralen. Een
soort ‘X’. Het staat voor de eerste letter van Christus’ naam, de Griekse chi,
die je schrijft als een X. Maar er zit nog meer symboliek in de combinatie
van de X en het Griekse kruis: de acht armen staan voor de ‘achtste dag’
van de schepping. Dit is de dag van het nieuwe begin dat de mens zo nodig
heeft, de dag van de opstanding.
Witte duif
Centraal, in het midden van het logo, staat een witte duif, een ander bekend
symbool binnen het christendom. De duif staat voor vrede, maar ook voor
de Heilige Geest. In de Bijbel komt de duif zowel in het Oude als het Nieuwe
Testament voor. In Genesis lezen we bijvoorbeeld over een duif die hoop en
leven brengt na de zondvloed door met een olijftakje terug te keren naar
Noach. In het boek Marcus staat juist beschreven hoe de Heilige Geest als
een witte duif neerdaalde op Jezus, toen hij werd gedoopt in de Jordaan.
Uit:

Petrus Protestantse Kerk
Protestantse Gemeente te Akkrum
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BESTE MENSEN
Alles verandert, zo ook het NBG, het
Nederlands Bijbel Genootschap.
Of het “Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap” van nu.
Maar.., om door te geven wat door
het NBG aan ons wordt doorgegeven
en wat wij op onze beurt in Op Weg
kunnen plaatsen, wordt ook moeilijker.
En.., toch voel ik me nog steeds de vertegenwoordiger van het NBG in onze
gemeente om bepaalde ontwikkelingen
aan u door te geven.
Het gaat, naar ik meen, nog altijd over
het bekend maken van het Woord van
onze Schepper en ook Zijn mededelingen aan ons in de Bijbel, die ons zo
dierbaar zijn!!
Maar.., als vertegenwoordiger krijgen
we steeds minder inzicht in de ontwikkelingen van het NBG en de eventuele
mededelingen.
Zelf ben ik, uiteraard, lid van het NBG,
maar ontvang ik ook geen mededelingen meer.
De laatste tijd zijn ze van het NBG
heel kort en zakelijk met steeds meer
verwijzingen naar een link naar een
bepaalde site.
En als je door-linkt naar de betreffende
site, krijg je een uitgebreid verhaal dat
in elk geval niet te plaatsen is in ons
Kerkblad.
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Dus ik geef door aan Op Weg wat ik
binnen krijg aan verwijzingen die u niet
kunt aanklikken.
Dus.., als u geïnteresseerd bent naar
de link van bepaalde mededelingen van
het NBG, dan krijgt u van mij de link
naar de betreffende site. Of heeft u een
idee om de link in Op Weg te vermelden die wel doorgelinkt kan worden?
Vertel!! Dat zou mooi zijn. Ik stuur de
“linken” mee, dan kunt u zien wat ik
bedoel. Heeft u ideeën, ze zijn welkom.
Belangstelling voor bepaalde onderwerpen die van het NBG in Op Weg
komen? Een telefoontje en ik stuur U
de link per mail, als u dat wilt.
Bel 06 45963707
Tjisse

BIJBELMARATHON
De Bijbel in één keer voorlezen van
Genesis tot Openbaring. Kan dat? Dat
gaan we proberen! Het NBG wil met
bezoekers van Opwekking van vrijdag
3 t/m 6 juni dag en nacht het Woord
laten klinken: we lezen de NBV21 voor.
Doe je mee met deze Bijbel Challenge?
Meer info via deze link
https://www.bijbelgenootschap.nl/
nieuws/opwekking-2022/
Als u serieus mee wilt doen aan deze
Bijbel marathon? Dan krijgt u/je van
mij een link via de mail. Doe mee!

DE OORSPRONG VAN HET BOEK
RUTH
https://debijbel.nl/bericht/
de-oorsprong-van-het-boek-ruth
Contactblad voor de
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Lange tijd is het boek Ruth gelezen als
een oud verhaal uit de vroege koningentijd. In oudere Bijbelcommentaren
en op Bijbelwebsites is die opvatting
vaak te vinden. In onze tijd zijn er
nieuwe visies opgekomen over de betekenis en de datering.
Samenvatting
Op het eerste gezicht is Ruth een romantisch verhaal over een familie in het
oude Israël, maar veel uitleggers zien
er méér in. In dit artikel passeert een
aantal visies de revue, vanaf de vroege
kerk tot de moderne exegese. Hedendaags onderzoek laat zien dat het boek
Ruth verband houdt met Israëls situatie
na de ballingschap. Dit ‘kleine verhaal’
verwijst naar het ‘grote verhaal’, over
Sion als berooide weduwe (Naomi),
de hoop op Gods reddende ingrijpen
(Boaz) en een nieuwe toekomst voor
het volk (Ruth). Zo gelezen is het boek
Ruth bovenal een boek van hoop en
verwachting.

WAAROM ZINGEN ?

ÉÉN JEZUS, VIER EVANGELIËN:
MARCUS

Onlangs kregen wij, zangers uit
Akkrum en omgeving, te horen dat
de Cantorij gestopt is met zingen.
Erg jammer, want zingen is zo belangrijk voor je gezondheid, voor
je stemming, voor je gevoelens die
je kunt uiten in een lied, voor het
uitdragen van een boodschap uit
het Evangelie en ga zo maar door.
Ook de sociale contacten vormen
een essentieel onderdeel van het
zingen in een koor.

https://debijbel.nl/bericht/
een-jezus-vier-evangelien-marcus

Nieuwsgierig geworden? Wij kunnen het ons voorstellen.

Wij geloven dat ieder mens de Bijbel
als bron voor het leven kan ontdekken,
lezen en omarmen. Die passie delen
we met de kerk. Juist in de kerk heeft
de Bijbel een vanzelfsprekende plaats,
wordt de Bijbel gelezen en gepromoot
als Woord van God. Samen met kerken
zetten we ons in om de Bijbel dichtbij
te brengen, zodat Gods boodschap van
liefde voor de wereld christenen in beweging zal brengen.
Tjisse
Protestantse Gemeente te Akkrum

Christelijk Gemengd Koor Euphonia
wil iedereen, met name Cantorij
leden, de kans bieden een repetitie
bij te wonen om onze repetitiesfeer en repertoire te proeven op
maandag 30 mei of maandag 22
augustus vanaf 19.45 uur in de
Lantearne.
Graag tot ziens op 30 mei of 22
augustus!
Ab Kars
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“UITGESTELD GELUK” VERHALEN VERTELLEN IN DE
LANTEARNETÚN VAN AKKRUM
De Lantearnetún in Akkrum is het decor van een serie zomerse verhalen, die
door vertellers voor het voetlicht worden gebracht. Vijf zondagmiddagen vertellen verschillende mensen een ander verhaal. Het initiatief komt van de Protestantse Gemeente Akkrum en Doarpskeamer ED. Verhalenvertellers Sjoerd
van Beem uit Wommels en Wilhelmina Heyde uit Akkrum bijten op 29 mei
2022 de spits af. De andere middagen – steeds op de laatste zondag van de
maand – komen verhalenvertellers van de dorpskeamer en de kerkgemeente
aan bod.
Als eerste wordt het verhaal “Parkeare yn it paradys” van journalist en schrijver Sietse de Vries uit Snakkerburen verteld. Dan is er pauze en daarna komt
het verhaal van Wilhelmina over de bijen.
De eerste vertelmiddag in Akkrum is de 23ste in
de reeks van in totaal honderd bijeenkomsten van
het verhalenproject Arcadia, dat zich in evenveel
paradijselijke tuinen in de hele provincie afspeelt.
Arcadia is een uitvloeisel van het evenement Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.
Deze zomer staan vijf zondagmiddagen gepland:
1.
2.
3.
4.
5.

Start van het verhalenproject “Uitgesteld Geluk” op 29 mei 2022
Verhalenmiddag 26 juni wordt verzorgd door vertellers Doarpskeamer
Verhalenmiddag 31 juli wordt verzorgd door vertellers PG Akkrum
Verhalenmiddag 28 augustus verzorgd door vertellers PG Akkrum
Verhalenmiddag 25 september verzorgd door vertellers Doarpskeamer

Geniet op een zondagse namiddag van een mooi verhaal, het brengt je terug
naar de kindertijd en geeft de mogelijkheid mee te gaan in het beleven van
een verhaal. Een fijne plek om even in de pauzestand te gaan. Daarnaast
natuurlijk elkaar ontmoeten en bijpraten in een rustige omgeving.
Iedereen is van harte welkom om te komen genieten om 15.30 uur in De
Lantearne tún aan de Boerestege in Akkrum. En wilt u één van de middagen
verzorgen door het vertellen van een verhaal? Geef het door aan Rein Huitema
of Gepke Wielinga.
Werkgroep Lantearne Tún,
Rein Huitema, Nynke Bergsma en Gepke Wielinga
Protestantse Gemeente te Akkrum
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DE PAASLUNCH
Na een pauze van twee jaar
door Covid-19 kon het eindelijk
weer doorgaan; de Paaslunch,
georganiseerd door jongeren
van de PKN. Er was een flinke
opkomst. Het was prachtig
weer en zo konden we buiten
gezellig bijpraten onder het
genot van een kopje koffie of
thee en natuurlijk genieten
van de prachtig aangelegde
tuin! Daarna aan de tafel die
mooi was gedekt.
Na een moment van stilte en het zingen van twee liederen konden we kiezen
uit maar liefst drie soorten soep.
Daarna lieten we ons de broodmaaltijd goed smaken. Er kwam zelfs een
broodje kroket voorbij. Tijdens het eten werd er nog een gedicht voorgelezen en er was zelfs live pianomuziek.
Na het gebed en het zingen van een slotlied keerden we voldaan huiswaarts.
Ik denk dat ik namens alle aanwezigen spreek als ik zeg dat het heel gezellig
was en dik in orde qua organisatie. Heel hartelijk bedankt jongelui! Hopelijk
lukt het volgend jaar weer.
Ypie Engelsma - de Jong

JIERDEI RUDGER BROERS
Op 9 juny hopet Rudger syn bertedei wer te fieren.
Fansels hearre dêr kadootsjes en
taart by.
Mar Rudger fynt it ek altyd geweldich om post te krijen.
Stjoere jimme ek in kaartsje?
Syn adres is:
Rudger Broers
App. 2 – 003
Breewijd 2
8602 CK Snits
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AGENDA
Datum/tijd			Activiteit			Plaats
25 mei

20.00 uur		

Kerkenraad			

De Lantearne

29 mei

15.30 uur		

Verhalenvertellers: “Uitgesteld Geluk”		

								De Lantearnetún
30 mei

19.45 uur		

Open rep. Koor Euphonia

De Lantearne

14 juni

20.00 uur		

Moderamen			

De Lantearne

15 juni

17.00 uur		

Maaltijd voor alleen-eters

De Lantearne

21 juni

20.00 uur		

Pastorale Raad		

De Lantearne

21 juni

20.00 uur		

Diaconale Raad		

De Lantearne

22 juni

20.00 uur		

Coll. v. Kerkrentmeesters

De Lantearne

22 juni

20.00 uur		

Kerkenraad (thema-avond) De Lantearne

Waar ?		
Wanneer ?
Hoe laat ?

’t Plein, in Leppehiem.
Elke eerste en derde woensdag van de maand.
Van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Protestantse Gemeente te Akkrum
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Underweis

KERKELIJKE STAND
Overleden:
op 24 april:
op 29 april:
op 5 mei:
op 12 mei:

mw. A. Cuperus - Zijlstra, Leppehiem K125
mw. M.J. Van Oosten - Deijs, Leppehiem K120
dhr. R.J. Faber, Sitadel 23
dhr. A. Bruijnzeel, Leppehiem K208

Nieuw ingekomen :
dhr. J.G. v.d. Schaaf, S. Visserstrjitte 29

FINANCIËN - OPBRENGST COLLECTEN
Datum

Diaconie

10 april 2022

€ 78,60

14 april 2022

€ 86,35

16 april 2022

Kerk

Bijz. Coll.

€ 52,10

Doel

€ 73,10 PKN Jong Prot.

€ 82,45

17 april 2022

€179,95

€127,80

24 april 2022

€ 66,55

€ 56,00

1 mei 2022

€ 96,80

€ 89,70

8 mei 2022

€ 65,40

€ 44,10

15 mei 2022

€153,76

€155,64

€165,70 Werelddiaconaat

€113,60 Kerk in Actie

Overige:
Giften ivm collecten Kerk - 4-april t/m 15 mei

€

30,00

Paascollecte

€ 1609,50

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 gewenste 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

Jitske Schippers,

tel. 652260

Gosse Wielinga, tel. 06 23570063
Jan Schilstra,
E-mail / Website

Eke Bosma,

tel. 651759

Adri Stevens, tel. 06 12921628

tel. 652702

Mail : redactie@pgakkrum.nl

Internet : www.pgakkrum.nl

It kommende nûmer fan Underweis komt út op 7 july.
(kopij ynleverje uterlik 26 juny)
Protestantse Gemeente te Akkrum
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FOTOS JEUGD

Na 2 corona-jaren ging de Regenboogclub eindelijk weer op clubkamp! En terug naar het oude stek:
de Harmsdobbe in Bakkeveen!
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