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Underweis

EEN KLEINE ZONNESTRAAL
Laat een kleine zonnestraal
vandaag je sombere gedachten verdrijven
en laat zoals de geur van een ontluikende roos,
de goede dingen in je gedachten blijven!
Verheug je over de kleine vreugden van het leven
en vergeet je beslommeringen van de dag.
God die je verdrietigheden kent en je zorgen
geeft je beslist iedere morgen
Zijn blijde gulle lach!
Els Hengstman-van Olst
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NIEUWE UITDAGINGEN

Het voelt een beetje vreemd om voor
de laatste keer hier wat te schrijven.
In de afgelopen drie jaar mocht ik in
de gemeente werken en meeleven met
alles wat er gebeurde. Een bijzondere
tijd om meerdere redenen. Want, toen
ik begon in 2019 hadden we van corona
nog nooit gehoord. Nu drie jaar later is
de wereld toch flink veranderd.
Veel ideeën en initiatieven konden een
paar maanden na mijn start de prullenbak in. Door corona was het schakelen
en zoeken naar nieuwe wegen om kerkzijn vorm te geven. Praten in camera’s
in plaats van persoonlijk contact. Veel
(video)bellen en zoeken naar wat wijsheid is in deze nieuwe situatie.
Ook de kerk heeft voor grote uitdagingen gestaan. Hoe zijn we kerk in crisistijd? Komen mensen nog wel terug? En
hoe geven we vorm aan de uitdagingen
van deze tijd, waarin jongeren steeds
meer weg blijven bij de kerk.
De afgelopen jaren gaf ons tijd om na
te denken. Het is een proces waar we
met elkaar door heen zijn gegaan.
Protestantse Gemeente te Akkrum

In veel gesprekken die ik in de gemeente heb gevoerd, klonk vaak het
verlangen door dat de kerk er hopelijk
ook mag zijn voor de generaties van de
toekomst. Ik hoop en bid dat dit proces
zijn vruchten mag dragen in de komende jaren.
Ik wil jullie bedanken dat ik in deze drie
jaar zo hartelijk ben ontvangen in Akkrum en Nes. De overgang van werken
in de grote stad Amsterdam naar het
gemoedelijke dorpsleven is mij zeer
bevallen. De openheid en mooie gesprekken hebben mij goed gedaan. Ik
heb het als heel bijzonder ervaren dat
ik betrokken mocht zijn op grote momenten in het leven. Bij doop, trouwen
en de dood heb ik met jullie mogen
delen in al deze emoties.
Nu is het tijd voor een volgende stap.
Jullie als gemeente en ik in mijn nieuwe
baan in Zwolle.
Voor nu wens ik jullie een fijne vakantie, vrede en alle goeds.
Mark Schippers
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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. In de zomerperiode, vanaf 17 juli, is er een aantal
weken geen gelegenheid om koffie te drinken na de dienst. Vanaf 28 augustus starten we
hier weer mee.
Een hele fijne zomer gewenst!
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
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, vanaf september werkt hij bij de Protestantse Gemeente in Zwolle.
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken in de Lantearne of, bij mooi
weer, in de Lantearnetún.
Zondag 17 juli 2022
9:30 uur, ds. J.D. de Haan, Beetsterzwaag
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Gerard van Norel
Koster: Feike Heerschop
Auto: Tjisse van der Heide, tel. 651462
Zondag 24 juli 2022
9:30 uur, ds. M.C. Mook, Sneek
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Hielke van der Meulen
Koster: Sytze Vellema
Auto: Feike Heerschop, tel. 652291

Protestantse Gemeente te Akkrum
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Zondag 31 juli 2022
9:30 uur, ds. S. van ’t Kruis, Akkrum
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Hendrik Oosterhoff
Koster: Klaas van der Schaaf
Auto: Jan Schilstra, tel. 652702
Dienst in Leppehiem
19:00 uur, mw. G.W. van Bochove, Akkrum
Zondag 7 augustus 2022
9:30 uur, Da. A. Westra, Sneek
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Hendrik Oosterhoff
Koster: Bertus Sieperda
Auto: Grietzen Hiemstra, tel. 652113
Zondag 14 augustus 2022
9:30 uur, da. G. Martens, Bontebok
Collecte: Diaconie en Kerk
Deurcollecte: Zomerzending Kerk in Actie
Organist: Gerard van Norel
Koster: Geert de Jong
Auto: Gooitzen de Bos, tel. 652833
Zondag 21 augustus 2022
9:30 uur, ds. B.G. Keizer, Oostrum
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Hielke van der Meulen
Koster: Jan Schilstra
Auto: Tjisse van der Heide, tel. 651462
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Zondag 28 augustus 2022
9:30 uur, ds. S. van ’t Kruis, Akkrum
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Gerard van Norel
Koster: Ale Strooisma
Auto: Feike Heerschop, tel. 652291
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken in de Lantearne of, bij mooi
weer, in de Lantearnetún.
Dienst in Leppehiem
19:00 uur, ds. D. van Bochove, Akkrum
Zondag 4 september 2022
9:30 uur, ds. J. Kraan, Burgum
Collecte: Diaconie en Kerk
Deurcollecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat
Organist: Sietze Kraak
Koster: Feike Heerschop
Auto: Jan Schilstra, tel. 652702
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken in de Lantearne of, bij mooi
weer, in de Lantearnetún.
Zondag 11 september 2022 – Heilig Avondmaal
9:30 uur, ds. S. van ’t Kruis, Akkrum
Collecte: Diaconie
Organist: Gert Gatsma
Koster: Sytze Vellema
Auto: Grietzen Hiemstra, tel. 652113
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken in de Lantearne of, bij mooi
weer, in de Lantearnetún.

Protestantse Gemeente te Akkrum
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Zondag 14 augustus: Deurcollecte
voor Kerk in Actie Zending (Egypte)
Op het uitgestrekte platteland van
Egypte is er veel armoede. Met een
groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk
de dorpelingen om hun armoede zelf
te lijf te gaan en te werken aan een
betere toekomst. In elk dorp werkt de
kerk drie tot vijf jaar lang samen met
de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er
worden ook alfabetiseringscursussen
georganiseerd, ondernemers kunnen
kleine kredieten afsluiten en huizen
worden gerepareerd. U kunt uw bijdrage ook geven via de bankrekening van
de ZWO.
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkinegypte
Zondag 4 september: Deurcollecte
voor Kerk in Actie Werelddiaconaat
(Myanmar)
Gezinnen in Myanmar waarvan een
kind of volwassene gehandicapt is, zijn
extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot
de allerarmsten en hebben daarnaast
te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze
gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een
handicap ook bij het vinden van werk.
Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training
over hoe zij mensen met een beperking
een volwaardige plek kunnen bieden en
hen diaconaal kunnen ondersteunen.
U kunt uw bijdrage ook geven via de
bankrekening van de ZWO.
Meer lezen: kerkinactie.nl/
gehandicaptenmyanmar
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STARTZONDAG

MAALTIJD VOOR ALLEEN-ETERS

Op zondag 25 september hopen we met
elkaar startzondag te vieren. Traditiegetrouw is er dan een ochtendvullend
programma, waaronder een (alternatieve) kerkdienst. Dit moet echter wel
voorbereid worden… Wie biedt zich aan
om hierbij te helpen? Laat het weten
via info@pgakkrum.nl !

Op 15 juni om 17.00 uur werden wij
in de Lantearne ontvangen door de dames van de diaconie. De tafels waren
al gedekt. Deze maaltijd werd georganiseerd door gemeente Heerenveen,
Caleidoscoop, diaconie en de Dorpskamer. Janneke de Jong van Caleidoscoop
verwelkomde ons.
“Van Smaak” verzorgde een buffet van
rode kool, puree, gehakt, rijst enz.,
met weinig zout en verse kruiden. Het
smaakte heerlijk en het was reuze gezellig. Wij waren met 24 personen.
Alle aanwezigen vonden dit voor herhaling vatbaar. Janneke gaat kijken of
zoiets voortgezet kan worden. Onder
applaus werd deze avond om 18.30 uur
afgesloten.
Nel Appelo

(Onderstaand bericht vonden wij “zomaar” in onze redactie-mailbox :)

ACHTE REDAKSJE
As we oppasse of om oare reden by ús soan binne, dan sykje ik yn de
krantenbak jim tsjerkeblêd. De ynhâld is altiten moai en it lêst plesierich.
Jierren bin ik dûmny west en ha achter de skermen sjoen wat minsken - faak
ûnsichtber- út e wei sette.
Dêrom wol ik jim in komplement jaan foar jimme blêd.
Oe sa spitich dat jim kantory ophàldt, mar in tsjerkekrante is ÛNMISBER.
It allerbeste en Gods seine tawinske, ek foar jim beroppingswurk.
Doede Wiersma, emer. dûmny PKN.
NB. it moaiste wat ik yn Akkrum belibbe, wie it kloklieden by it ÚS HEIT.
Sa passend.
Protestantse Gemeente te Akkrum
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UIT DE KERKENRAAD
Zo voor de zomervakantie lijkt het
ons goed om iedereen op de hoogte
te brengen van de ontwikkelingen met
betrekking tot het beroepingsproces.
Zoals eerder besproken zijn er meerdere stappen die genomen moeten
worden in dit proces, nl:
1. Gemeenteprofiel
2. Beleidsplan
3. Predikant profiel
4. Solvabiliteitsverklaring aanvragen
5. Toestemming classicale
vergadering
6. Instellen beroepingscommissie
7. Werkzaamheden
beroepingscommissie
8. Voordracht
9. Verkiezing
10. Uitbrengen beroep
11. Bevestiging en intreding
Tijdens de gemeenteavond in de herfst
van 2021 is gesproken over het gemeenteprofiel en over wat de financiële
mogelijkheden zijn voor een nieuwe
voorganger. Tijdens de gemeente
avond van eind maart dit jaar is het
beleidsplan gepresenteerd. Na deze
gemeenteavond is de kerkenraad verder gegaan met het opstellen van een
predikantsprofiel, met als uitgangspunt
natuurlijk het beleidsplan. Inmiddels
ligt het predikantsprofiel klaar en is ook
de solvabliteitsverklaring aangevraagd.
10

We hebben bij de classis een aanvraag
gedaan voor het beroepen van een
voorganger voor 50%. We zoeken
iemand die invulling kan geven aan
onze missie: Een gemeente vormen
met aandacht voor elkaar, binnen en
buiten de kerk. We zijn op zoek naar
iemand die naast de zondagse viering,
nieuwe vormen van gemeente-zijn wil
ontwikkelen.
Het is goed om ons te realiseren dat
de nieuwe voorganger niet elke zondag
op de preekstoel zal staan en dat hij/zij
ook niet al het bezoekwerk op zich kan
nemen. We zoeken vooral een aanjager.
We blijven afhankelijk van de inzet van
de gemeenteleden om (nieuwe) dingen
te organiseren. Met elkaar vormen we
onze gemeente!
Inmiddels zijn er mensen gevraagd
om in de beroepingscommissie plaats
te nemen en de commissie is bijna
compleet. Zodra deze helemaal compleet is, zal de commissie een gesprek
hebben met de consulent en met een
afvaardiging van de kerkenraad, zodat
de opdracht die die commissie krijgt
duidelijk is. Streven is dat dit gesprek
nog voor de zomervakantie is. Hopelijk
krijgen we ook vlot toestemming van
de classicale vergadering en dan kan
de beroepingscommissie aan de slag!
Onze consulent is ds. Praamsma, predikant van de gemeente Tjalleberd/
de Knipe. Hij begeleidt de beroepingscommissie en heeft de kerkenraad
ook geadviseerd over het beleidsplan
en het predikantsprofiel. Belangrijk te
weten is dat de consulent alléén het
beroepingswerk begeleidt en verder
geen pastorale taken heeft in onze
gemeente.
Contactblad voor de

Op Weg

zoveel meer dan we denken! Laten we
dankbaar zijn voor alles wat we hebben
en blijven omzien naar elkaar…

Zoals inmiddels bekend is, heeft Mark
een nieuwe baan gevonden. Mark is
bezig zijn taken af te ronden; hij is er
nog tot eind juli. We zijn als kerkenraad
heel blij met alles wat Mark gedaan
heeft in onze gemeente en hoe hij ons
heeft ondersteund in het beroepingsproces. We feliciteren Mark met zijn
nieuwe baan, die goed bij hem past en
ook nog eens lekker dichtbij huis is!
Langs deze weg willen we Mark dan ook
enorm bedanken voor zijn inzet, goede
adviezen, luisterend oor en het kritisch
meedenken. De coronaperiode maakte
zijn werk niet makkelijker, maar Mark
heeft steeds gekeken naar de dingen
die nog wel konden worden gedaan.

Het hele proces duurt natuurlijk al best
lang. De coronapandemie heeft grote
invloed gehad hierop, maar ook het feit
dat we een jonge kerkenraad hebben,
waarvan bijna alle leden ook nog een
betaalde baan hebben, heeft er soms
voor gezorgd dat niet alles zo snel gaat
als we soms zouden willen. We hebben
als kerkenraad ons best gedaan om
stappen te zetten; we zijn over de helft
van het beroepingsproces en we zijn
positief over het vervolg. We hopen in
de volgende Op Weg en wellicht ook al
eerder via de nieuwsbrief en/of de afkondigingen, de beroepingscommissie
aan u te kunnen voor stellen.
Na de zomer zal er echt gericht gezocht kunnen worden naar een nieuwe
voorganger!
We hopen u zo voldoende op de hoogte
te hebben gebracht. Mochten er vragen
of opmerkingen zijn, dan horen we die
natuurlijk graag.
Voor nu wensen we iedereen een hele
goede zomer!

Vanaf augustus zullen we het dus weer
een tijdje zonder kerkelijk werker of
voorganger moeten doen. Laten we,
als gemeente, blijven kijken naar de
dingen die nog wel kunnen, ook al
hebben we geen eigen voorganger of
kerkelijk werker. We kunnen samen
Protestantse Gemeente te Akkrum
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die het met de jaren laat afweten, zorgen er voor dat de leefwereld steeds
kleiner wordt. Ziekten die veel behandelingen met zich mee brengen.

UIT DE
GEMEENTE
De zomerperiode komt er weer aan.
Voor veel mensen een tijd om rust te
vinden van het werk of school. Ook in
de gemeente is dit een tijd waarin het
gemeenteleven iets rustiger aan gaat.
Juist in deze periode is het belangrijk
om op elkaar te blijven letten. Voor wie
er niet op uit gaat kan de zomerperiode
eenzaam aanvoelen. Familie, vrienden
of buren zijn op vakantie. Even een
telefoontje of een kop koffie in de tuin
voor wie achter blijven kan van grote
waarde zijn om deze periode door te
komen.

Ook denken we aan de mensen die te
maken hebben met psychische nood.
Mensen die zich geen raad weten met
zichzelf en daarvoor op dit moment
niet de juiste hulp en ondersteuning
kunnen krijgen. Voor wie moeite heeft
met de tijdsgeest en ziet dat alle zekerheden steeds meer afbrokkelen. Laten
we elkaar dan ook blijven bemoedigen
en hoop geven met de belofte die we
wekelijks in de kerk horen dat we een
God hebben die hemel en aarde in zijn
handen heeft en nooit los laat het werk
dat zijn hand is begonnen.
Onlangs las ik mooie woorden over het
effect van hoop dat ik graag met jullie
deel:
Mensen zijn ten diepste wezens die

Bij het schrijven van dit stukje is er veel
sociale onrust over de aangekondigde
stikstofmaatregelen van de overheid.
Voor veel boeren is dit de zoveelste klap
die zij te verwerken krijgen en waarin
zij moeten vechten voor hun bedrijf
en inkomen. We leven daarom ook
mee met alle boeren in onze omgeving
en in het bijzonder met de boeren in
onze gemeente. De zorg, boosheid en
het verdriet kunnen we dan ook alleen
neerleggen bij God met de hartenkreet;
‘Heer, ontferm U’.

altijd hopen. En dat komt omdat zij

We denken aan allen die in de afgelopen maanden te maken hebben gehad
met fysieke ongemakken. Gezondheid

Met een hartelijke groet,
namens de pastorale raad
Mark Schippers
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weten wat geloof hoop en liefde zijn.
Zodra die twee tekort komen, helpt
de hoop om te verlangen naar hoe het
kan zijn en misschien wel zal worden.
De hoop houdt mensen in de meest
barre situaties warm en wakker.
Aart Mak
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BLOEMEN UIT DE DIENST
De bloemen van de zondag gingen als groet van de gemeente naar:
22 mei: 		

dhr. Prakash Peereboom; directeur van de ds. Hasperschool

29 mei: 		

dhr. en mw. Otten, Feansterdyk 10

05 juni:		

dhr. en mw. van t Blik, Tsjerkebreed 6

12 juni:		

Gosse Wielinga, it Finlân 6

19 juni:		

dhr. en mw. van Zinderen, Sake Visserstrjitte 83

Huwelijksjubileum:
2 augustus - 45 jaar
Dhr. en mevr. van ’t Kruis
Heechein 76, Akkrum
15 augustus - 25 jaar
Dhr. en mevr. Hoekstra
Dr. Idzerdastrjitte 30, Akkrum
20 augustus - 25 jaar
Dhr. en mevr. van Dijk
Dr. Idzerdastrjitte 21, Akkrum

Protestantse Gemeente te Akkrum
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VAN DE DIACONIE
Wij zijn zeer verheugd om te horen
hoeveel leerlingen er geslaagd zijn
voor het middelbaar onderwijs. We
hebben 13 bekers met snoep verspreid
ter ondersteuning van deze spannende
tijd en het is heel mooi om te horen dat
zoveel leerlingen hun diploma hebben
gehaald. We wensen jullie allemaal veel
succes toe bij jullie nieuwe toekomstige
studie!
Ook hebben we een fantastische avond
gehad met de groep “alleen eters”, er
waren 23 personen en het was in een
ongedwongen sfeer. Mevr. Nel Appelo
heeft hier een mooi verslag over gemaakt. Ook zijn we blij met het spontane telefoontje van Anna Romkema die
aanbiedt om ons eens te helpen.
Het eerstvolgende verzoek ligt klaar:
op zondag 21 augustus en in de week
die erop volgt, willen we een beroep
doen op alle gemeenteleden om mee
te helpen de uitnodigingen voor de
boottocht op D.V. 14 september
te verspreiden. Deze keer hoeven er
geen antwoordstrookjes te worden
opgehaald, de registratie verloopt via
de mail.
In het blad Petrus las ik een stukje
over het “Onze Vader”. Bij elke uitgave
volgt een interview met een gelovige
over de tekst van het “Onze Vader”.
14

Deze keer kwam Wilco Viets aan het
woord. Hij is bekend van het onterecht
vastzitten voor een moord die hij nooit
heeft gepleegd, samen met Herman
Dubois, destijds in Putten. Hij zegt
“Als ik anderen niet kan vergeven, hoe
kan ik dan aan Hem vragen: vergeef
mijn schulden?” Hij vertelt dat hij alles
in handen legt bij God, dat geeft hem
rust. “Ik dank voor de dag en bid voor
mijn kinderen”. Deze “rust” van Wilco
Viets wensen we u/jullie allemaal toe,
ook tijdens deze zomer periode.
De zon daalt in de zee.
De duisternis valt in.
Ik loof de goede God.
Hij geeft mij dag en nacht:
mijn taak bij dag,
mijn droom bij nacht.
Laat dagen in de nacht,
waar wanhoop heerst en dood,
geloof en hoop op U:
U hebt uw schepping lief,
U hebt uw schepping innig lief.
Kom, nacht, en troost ons zacht.
Kom, God, genees ons hart.
Kom, leg uw hand op ons
en heel zo elke wond.
Heel, Vader, ook de diepste wond
Met hartelijke groet,
Fimke, Baukje, Adri en Immy
Contactblad voor de
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in Memoriam

Anna Cuperus - Zijlstra
† 24 april 2022

Op 24 april is mevrouw Anna Cuperus - Zijlstra overleden. Een bijzondere
vrouw. Wanneer ik mijn ronde maak door Leppehiem heen hoor ik van
veel mensen dat het allemaal wat minder gaat. Niet bij mw. Cuperus.
‘Ik ben zo dankbaar’, begon één van de gesprekken die we met elkaar
hadden. Ik heb het goed hier. Er wordt voor mij gezorgd. Omgekeken
wanneer ik hulp nodig heb. Ik ben vooral dankbaar. Prachtig om te horen
van iemand die fysiek niet veel meer kan (mw. Cuperus zat in een rolstoel) om toch te kunnen leven vanuit dankbaarheid naar de mensen om
haar heen en God toe.
Wij bidden haar familie Gods nabijheid toe.
Mark Schippers

Protestantse Gemeente te Akkrum
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in Memoriam

Margaretha Johanna van Oosten – Deijs
† 29 april 2022

Op 29 april is overleden in Leppehiem mevrouw Margaretha Johanna van
Oosten – Deijs. In de afgelopen jaren mocht ik haar een aantal keren
bezoeken. Waarschijnlijk voor veel gemeenteleden geen bekende. Op
latere leeftijd is zij naar Friesland verhuisd.
Kwetsbaar, ingetogen. Iemand waarvoor je de tijd moest nemen om haar
in alle rust haar verhaal te laten doen. Maar in ieder gesprek was een
kleine fonkeling in haar ogen terug te zien.
Mevrouw van Oosten groeide op in Scheveningen waar zij een groot
deel van haar leven gewoond heeft. In navolging van haar vader, die
schooldirecteur was, ging ook zij het onderwijs in. En wanneer we aan
haar tafeltje zaten mocht zij graag verhalen vertellen over vroeger. De
vakanties en haar belevenissen in het gezin en kerk waar zij opgroeide.
Margaretha Johanna van Oosten – Deijs is 94 jaar geworden
We bidden haar nabestaanden Gods troost toe.
Mark Schippers
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in Memoriam

Adriaan Bruijnzeel
† 12 mei 2022

Op 12 mei 2022 is overleden onze broeder Adriaan Bruijnzeel. In de afgelopen jaren mocht ik Adriaan Bruijnzeel verschillende keren bezoeken.
Altijd wanneer je op bezoek kwam werd je begroet met een hartelijke
lach. Vaak spraken we samen op zijn kamer in Leppehiem over de dagelijkse dingen. Hij verhaalde graag over zijn kerkelijke jeugd die in zijn
beleving toch ook wel streng was.
In de zomer kon je er van op aan dat als je in juli de kamer binnenliep
de tv aanstond met de Tour de France op het scherm. Hij was een groot
liefhebber van het kijken naar sport.
De heer Bruijnzeel woonde al een behoorlijke tijd in Akkrum waar hij na
zijn pensioen naar toe verhuisde en daar ook een eigen woning bouwde.
Nog steeds sprak hij daar met trots over.
In de kamer in Leppehiem was tegen de muur aan ook een brandende
kaars te zien bij een foto. Een herinnering aan zijn vrouw Reina die elders
is opgenomen met dementie. En hoewel het pijn heeft gedaan heeft hij er
toch een plek aan kunnen geven.
In de dienst hebben we stil gestaan bij de tekst uit Mattheüs 6 waarin Jezus ons oproept om ons geen zorgen te maken over de dag van morgen.
We bidden de kinderen en de familie Gods troost toe in deze tijd van
gemis.
Mark Schippers

Protestantse Gemeente te Akkrum
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JEUGDWERK PG AKKRUM
Hallo allemaal,
De zomervakantie nadert en daarmee
ligt het clubwerk grotendeels stil. De
droktemakkers hebben nog wel een
leuke slotdag in het verschiet, namelijk
een dagje pretpark op zaterdag 9 juli.
Dat had de voorkeur boven een clubkamp waarmee meestal het seizoen
wordt afgesloten. Maar goed, de coronatijd heeft dit jaar toch een andere
beleving gegeven bij de jeugd. Wellicht
wat minder samenhang. Desalniettemin gaan we met een groep van 23
liefhebbers opstap richting Biddinghuizen. Een verslagje zal nog wel volgen.
Zondag 10 juli is er een overstapdienst
waar de oudste kinderen afscheid nemen van de kindernevendienst en de
overstap maken naar het JKC. Bij deze
jeugddienst is natuurlijk iedereen van
harte uitgenodigd, jong en oud.
Groeten van de jeugdouderlingen
Hilda en Henk

OPEN KERK
van 2 juli t/m 10 september 2022
Wat is er mooier dan het bezoeken van
een oud kerkje in Friesland? Nergens
zijn er zoveel kerken als in Fryslân!
Tijdens Tsjerkepaad zijn gedurende
de zomer meer dan 200 Friese kerken
vrij toegankelijk. Gastvrije vrijwilligers
zijn beschikbaar om uitleg te geven.
De kerken zijn open voor iedereen die
erfgoed, kunst, stilte, ontmoetingen,
rust of meditatie waardeert!
Onze Terptsjerke zal ook weer open
worden gesteld voor publiek. De kerk is
in deze periode open van woensdag tot
en met zaterdag van 14.00 – 17.00 uur
en is er een gastheer/vrouw aanwezig
om de gasten te begeleiden.
Kosterswoning
De kosterswoning wordt inmiddels weer
bewoond. Het College van Kerkrentmeesters is blij dat het verhuurd kon
worden aan Nanneke van der Heide.
College van Kerkrentmeesters
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SOLIDARITEITSKAS 2022
We zijn er voor elkaar!
Wat fijn dat we elkaar na een lastige
periode weer mogen ontmoeten. We
kunnen weer samen vieren en er zijn
voor elkaar en voor onze naasten in de
samenleving. Verschillende activiteiten zijn opgestart om weer een plek te
zijn waar mensen worden geïnspireerd
door Gods woord en lief en leed delen.
We zijn dankbaar dat we samen met onze vrijwilligers activiteiten kunnen
organiseren. Dat is helaas niet voor alle gemeenten mogelijk, omdat behalve
ideeën en inzet ook geld nodig is. En daar ontbreekt het gemeenten soms
aan. Zij kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas.
De gereformeerde kerk in Koog Zaandijk deed een beroep op de Solidariteitskas en kon dankzij die bijdrage overstappen van gas- op infraroodverwarming met stroom, deels opgewekt door de zonnepanelen op het zuiddak.
Een belangrijke investering met het oog op duurzaamheid en besparing op
energiekosten
Uw bijdrage
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste, verplichte bijdrage van alle
belijdende leden van de Protestantse Kerk. Steun vanuit de Solidariteitskas
is altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente op weg te helpen. Wij vragen
u om een bedrag van €10,-. Hiervan wordt €5,- afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente.
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage?
De automatische incasso is op 10 juli. Voor degene die geen machtiging heeft afgegeven vragen wij om de bijdrage van € 10,- per
belijdend lid over te maken op onze bankrekening: NL50RABO
0348302584
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de
kerkenraad, of kijk op www.pkn.nl/solidariteitskas.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
Protestantse Gemeente te Akkrum
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ZWO - UPDATE
Afsluiting Rwanda
Afgelopen Pinksteren hebben we,
voorlopig, aandacht geschonken aan
onze verbintenis aan Rwanda. In de
dienst kregen we een dankwoord door
ds. Samuel en een muzikaal dankjewel van de zusters diaconessenkoor.
Een pracht gehoor. We willen jullie
nogmaals bedanken voor de afgelopen
drie jaar en ook voor de opbrengst
van de laatste collecte voor Rwanda.
Een pracht opbrengst van maar liefst
€ 215,38.
Oekraïne
De oorlog in Oekraïne houdt maar aan en 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 partner-organisaties 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 over 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.
De zomer staat voor de deur!
Gaan u/jullie en de collega’s ook graag opgeruimd met vakantie? Verzamel
zowel thuis als op het werk alle cartridges, toners en mobiele telefoons en
lever ze in voor Kerk in Actie. Mede dankzij uw / jullie waardevolle bijdrage
kunnen we nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
U kunt het inleveren op de bekende adressen (Nijdam fietsspeciaalzaak en in
de Terptsjerke, indien geopend). Natuurlijk mag je/u ook een berichtje sturen
of bellen naar 06-13942283. Dan gaan we wat regelen.
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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. Ons nieuwe 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 en
een hele fijne zomer (dichtbij of ver weg) toegewenst.
groeten en tot ziens: Baukje, Grietje Willy & Kees
Protestantse Gemeente te Akkrum
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MOLDAVIË
Met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar hebben we ons verbonden, samen
met vele andere Fryske tsjerken aan Moldavië. Moldavië ligt in Oost Europa en
is ingesloten door Roemenië en Oekraïne.

Naast de gevolgen van de oorlog in Oekraïne heeft het land het al moeilijk
genoeg. In dit armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan
hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld
te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat,
zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en
misbruikt in de seks- en drugsindustrie.
Kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen en hebben de handen ineengeslagen om kinderen een betere toekomst te geven. De kinderen worden
opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in kerken. Ze krijgen er
volop aandacht en zorg, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ook
kunnen zij sporten en zijn er creatieve activiteiten onder leiding van opgeleide
vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op
een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor de rest van
hun leven.
Er zijn in Moldavië 45 kinderdagcentra waar 1.400 kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na schooltijd open. In de centra
komen per dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL49
RABO 03483189 95 t.n.v. CvD Prot. Gem. Akkrum o.v.v. Moldavië opvang
kinderen.
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Er wachten miljoenen mensen op de
Bijbel in een taal die ze werkelijk begrijpen. We vertalen de Bijbel omdat de
Bijbel mensen naar Jezus Christus leidt.
Als mensen de Bijbel ontvangen in hun
eigen taal veranderen levens vaak op
een bijzondere manier. En.........dat
moeten we iedereen gunnen!!

HET WOORD WORDT…
ELEKTRONISCH?!
Hoe Israëli’s meehielpen met de uitvinding van de micro-elektronische Bijbel
en “Flash”-geheugenapparaten.
Wist u dat de elektronische vervulling
van de “zendingsopdracht” wordt uitgevoerd met de hulp van Israëlische
uitvinders?
Enkele van de belangrijkste uitvindingen en uitvinders in het miniaturisering van computergeheugens en het
inpassen van de Bijbel in minuscule
elektronische transistorchips, zijn Israëlisch geweest. Maar laten we niet op
de zaken vooruit lopen…

IK GA OP REIS EN IK NEEM MEE
het Bijbels vakantieboekje voor
het hele gezin!
Met dit interactieve boekje ga je 14
dagen samen als gezin met de Bijbel
aan de slag. Stap in de wereld van de
Bijbel en ontdek hoe mensen reisden in
de tijd van de Bijbel. Of lees wat Jezus
vertelt over het echte geluk.
• 14 dagen samen met je gezin de
Bijbel ontdekken
• Met leuke weetjes, opdrachten en
illustraties
• Makkelijk mee te nemen
• Je leest in dit boekje uit de Bijbel in
Gewone Taal
• Vraag nu gratis aan!

De Bijbel (ook wel het Woord van God
genoemd) is verreweg het meest gedrukte, best verkochte boek in de geschiedenis. Sinds de uitvinding van de
Europese drukpers in 1454, zijn er naar
schatting 5 tot 10 miljard exemplaren
van de Bijbel gedrukt. De naaste concurrenten zijn de Koran van de moslims
en “Citaten van Mao Tse-Tung” (elk
ongeveer 1 miljard).

Let op!

Maar ondanks alle gedrukte Bijbels die
in talrijke landen en talen beschikbaar
zijn, vormen sprekers van kleine taalgroepen nog steeds een segment van
ruwweg 1,5 miljard mensen die niet
de volledige Bijbel tot hun beschikking
hebben.

Of via de mail
info@bijbelgenootschap.nl

Protestantse Gemeente te Akkrum

• We versturen 1 boekje per huisadres
• Vraag je boekje aan met een uniek
emailadres
• Bestel snel, want op=op!
• Vanaf 1 juli in je brievenbus
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Zijlweg 198, 2015 CK Haarlem

Telefoon: 023 514 6146
Iets voor u?
Tjisse
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MUSEUM
Over een paar weken beginnen de schoolvakanties weer. Veel ouders zullen
met hun kinderen er weer op uit gaan. Even heerlijk ontspannen van hun
dagelijkse beslommeringen. Maar je kunt niet de hele dag lekker in een stoel
hangen. Kinderen zitten vol energie en willen actie en iets ontdekken. Een
bezoek aan een museum of kerk is vaak aan de orde, vooral op regenachtige dagen. Wat betekent het woord museum eigenlijk? Wikipedia maar eens
erop naslaan. “Het woord museum is van Griekse oorsprong en betekent:
tempel van de Muzen, dat is dus een plaats, gewijd aan wetenschap en
kunst. Een museum is een instelling, doorgaans zonder winstoogmerk, ten
dienste van de gemeenschap en van haar ontwikkeling, toegankelijk voor
het publiek, die de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en
zijn omgeving verzamelt, bewaart, onderzoekt en tentoonstelt en hierover
informatie verstrekt voor studie, educatie en recreatie.” In mijn beleving
kort gezegd: Een dienstbaar instituut die activiteiten van de mens en zijn
omgeving bewaart en laat zien. Meestal zijn dit activiteiten van vroegere
tijden. Hoe een mens leefde, wat hij heeft gemaakt en ontwikkelingen in
de geschiedenis. Er zijn vele soorten musea. Denk aan Spoorwegmuseum, Natuurmuseum, Landbouwmuseum, Fries museum en zo kun je er
vele opnoemen. Er is in de vakantie keus genoeg om ergens heen te gaan.
Maar hoe kwamen mijn gedachten om te schrijven over het museum?
Dat komt eigenlijk omdat ik mij de laatste tijd wat bezighoud met het verleden. Een tijdje terug heb ik met mijn beide dochters een bezoek gebracht
aan het dorp en de streek waar ik ben opgegroeid. Een dorpje op de Friese
klei boven Leeuwarden. In mijn jeugd een levendig dorp met scholen, allerlei winkels, twee kerkgebouwen, huishoudschool, landbouwschool, grasdrogerij en de zuivelfabriek. Kortom een levendig dorp waar het gonsde van
activiteiten. Nu 55 jaar later kon ik mijn dochters nog de plaatsen aanwijzen
waar iets heeft gestaan of waarvan het gebouw nog overeind stond. Op veel
van die oude gebouwen stond een keurig bordje met beschreven wat erin
heeft plaats gevonden. Dit deed mij heel erg denken aan een museum. Al
die levendige activiteiten zijn verdwenen. Het was die dag dat we het bezochten stil en leeg in het dorp. De meeste mensen die ik had gekend lagen
op het kerkhof. Ook ik liep als een vreemde door toch mijn eigen dorpje. De
huizen waren veel luxer en beter dan vroeger. Maar toen we daar rondliepen, miste ik de levendigheid. Het was wat kil en doods. Voor mijn gevoel
miste het hart uit het dorp. Een museumdorp waar ik mijn dochters vertelde
hoe het vroeger was. Ik weet best dat ik het wat gekleurd zie en nostalgie
de boventoon voert, maar toch. Ook doe ik tegenwoordig vrijwilligerswerk
in het Fries landbouwmuseum te Leeuwarden. Na jaren alleen op de molens gewerkt te hebben, had ik weer behoefte aan meer menselijk contact.
24

Contactblad voor de

Op Weg

Ronddwalen in de oudheid, hoe het was en kunnen we er wat van leren. Nu weten we dat de mens weinig leert van het verleden. Denk alleen al aan die onzinnige oorlogen. Toch ga je weer meer nadenken
over ontwikkelingen in de maatschappij bekeken vanuit het verleden
na “Back to the roots” en ronddwalen in het Fries landbouwmuseum.
Toen dacht ik hoe
zit het eigenlijk
met de kerk. Als
we in de vakantie
een kerk bezoeken, zien we dat
als een museum.
Er zijn prachtige
kerken bij waar
veel is te zien.
Soms
allemaal
pracht en praal en
dan weer eenvoudig
rustgevend.
Maar een kerk is er
niet voor bezichtigingen alleen.
Al zijn veel kerken dat tegenwoordig wel. Het is ook de plaats waar mensen
samen komen om te zingen en naar Gods woord te luisteren. Maar hoe
gaat dit deel van de kerk zich ontwikkelen? Als museum kunnen we de kerk
prima oppoetsen en gastheer zijn. Echter de gezamenlijke gemeenschap en
Gods woord hebben we meer moeite mee. Past dit niet meer in de huidige
snelle ontwikkelingen? Als ik nu zondags in de kerk zit met een handje vol
gemeenteleden krijg ik hetzelfde gevoel als ik door mijn vroegere dorp liep.
We missen de levendigheid, de kinderen en het gezamenlijk de schouders
er onder. Het hart gaat eruit in mijn beleving en op deze manier is de kerk
straks alleen museum. Dat is toch niet wat we willen? De individualiteit gaat
het toch niet winnen? Hoe slaan we een brug naar de toekomst? Allemaal
zaken waar we in de vakantie als we door een museum dwalen over kunnen
nadenken. Laten we gezamenlijk na de vakantie de Terptsjerke van binnen
weer laten bruisen voor jong en oud, zodat het niet alleen een museum
wordt in de toekomst. Maar een kerk met een hart.
Ik wens allen een fijne en goede vakantie, waar dan ook.

Protestantse Gemeente te Akkrum
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WERKVAKANTIE NAAR ROEMENIË
Het is schrijnend om te zien hoe sommige mensen in Oradea, een stad in
Roemenië vlakbij de grens met Hongarije, moeten leven. Ouderen die rond
moeten komen van €200,- per maand waarvan ze alles moeten betalen van
hun eten tot hun huis, familie die niet naar hen omkijkt, afgezonderd en
alleen. Gezinnen die in armoede leven met kansarme kinderen die vaak maar
enkele kledingstukken hebben. Een schrijnende situatie waar wij, Nanneke,
Noël en ik, én vele anderen met ons, graag wat aan wilden doen. Samen met
een groep jongeren en volwassenen zijn we daarom eind april vertrokken
naar Roemenië om een week te werken aan een vakantiekamp bij Remeti,
zo’n 80 kilometer van Oradea, om kansarme ouderen, gezinnen en kinderen
een plek te geven om even uit hun dagelijkse situatie te stappen.
Samen met een groep enthousiaste Friezen (en de laatste 2 maanden 12
Rijnsburgers) zijn we al twee jaar bezig met het plannen van een werkvakantie naar Roemenië, waarvoor we verschillende acties hebben gehouden.
Op 28 april vertrokken we met een groep van 40 jongeren en volwassenen
richting Remeti. Een reis van meer dan 24 uur per bus begon.
Het vakantiekamp Mahanaïm ligt in een groen, bergachtig gebied halverwege een berg op 14 kilometer van Remeti. De stichting Christian Endeavor
beheert het vakantiekamp en het Julia House in Oradea neemt het bestuur
op zich. In het Julia House worden kinderen opgevangen voor naschoolse
opvang en ouderen kunnen er terecht om bijvoorbeeld samen een spelletje
te doen en te dansen. Vanuit het Julia House worden ook voedselpakketten
van hulporganisatie Dorcas uitgedeeld aan verschillende kansarme ouderen.
Kortom, een organisatie met veel bereik in de regio, waardoor het fijn is dat
zo’n organisatie betrokken is bij dit project.
Het vakantiekamp had verschillende gebreken die de jongeren, samen met
ons volwassenen, wilden opknappen. Het doel was om aan het eind van de
week elektriciteit aangelegd te hebben in het nieuwe slaapverblijf, wandelpaden te maken van het slaapverblijf richting de douches en wc’s, het oude
jongenshuis vanwege veiligheid af te breken en drie nieuwe picknickhuisjes
te bouwen en te beitsen. Het maakt ons enorm blij te kunnen vertellen dat
we alles wat we wilden doen, hebben afgerond. Daarnaast hebben we een
deel van de omgeving gezien en met de jongeren excursies gemaakt naar het
Julia House in Oradea.
Het was een zeer indrukwekkende werkvakantie, die we samen hebben mogen meemaken. Samen hebben we, met de hele groep, iets moois achtergelaten. Een prachtig gezamenlijk succes waar we hopelijk veel mensen blij
mee hebben kunnen maken.
Nanneke van der Heide, Noël en Mirjam Blaakmeer
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VERHALEN EN MUZIEK IN DE LANTEARNE TÚN
Zondag 26 juni:
Met fantastisch weer luisterden we eerst naar een verhaal van Kees Middendorp over de uilen. Een romantisch inspirerend en realistisch verhaal, waar je
meegenomen werd naar het dierenrijk. Daarna was er pauze waar we elkaar
konden ontmoeten. Daarna ging ds. Ben en zijn vrouw uit “Boarn” optreden
met zang en gitaar. Zij namen ons mee naar Zuid-Afrika met prachtige liederen. Iedereen was er stil van en vol bewondering hebben we naar de mooie
klanken geluisterd. Het was een zeer geslaagde middag.
En nog op de agenda:
Zondag 31 juli
Stephan de Jong vertelt een aantal verhalen waarin hij ons meeneemt naar
Ierland. De eerste groep verhalen toont iets van de Keltische spiritualiteit;
de manier van geloven van de Ierse en Engelse monniken die ooit, aan het
begin van de vroege middeleeuwen, in hun bootjes stapten om het geloof op
het continent te verkondigen. Bekende monniken als Willibrord en Bonifatius
stonden met hun geloof dicht bij de natuur en hadden oog voor Gods overal
tegelijkertijd aanwezigheid; in mensen, dieren en de wonderen van de schepping. De tweede groep verhalen wordt gevormd door Ierse volksverhalen. Dit
zijn vaak humoristische verhalen over een eenvoudige man of vrouw, die de
machtigen te slim af is.
Stephan de Jong is predikant, verbonden aan de Protestantse Gemeente te
Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel en is schrijver en verhalenverteller.
Zondag 28 augustus
Folkgroep MUS – Muziek Uit Stiens – speelt en zingt internationale folkmuziek.
Traditionele volksmuziek dat van generatie op generatie wordt overgedragen
en dus vaak geen “componist” kent. MUS speelt deze middag voornamelijk
ballads, onder andere uit Ierland, Engeland, Schotland, Nederland en zelfs
Amerika en Australië. MUS bestaat uit; Nanda Kuijper (basklavier en zang),
Arend Jan Faber (keyboard), Annemiek Zijlstra (zang, gitaar, fluit en percussie) en Freek Span (zang, gitaar, banjo en trekzak).
Fijne muziek om heerlijk bij weg te dromen in de prachtige tún.
De middag begint om 15.30 uur in de Lantearne Tún, Boerestege 1 in Akkrum.
In de pauze is er koffie, thee en fris en kunt u een wandeling door de tuin
maken. De afsluiting is om ongeveer 16.45 uur. De entree is vrij maar een gift
is altijd welkom.
Hartelijke groet, werkgroep Ontmoeting en Inspiratie,
werkgroep Lantearne Tún, de Doarpskeamer
Protestantse Gemeente te Akkrum
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KERKELIJKE STAND
Overleden:
op 12 juni – dhr. O. Postma, U.T.wei 30A
Adreswijziging:
Nanneke v.d. Heide, Zwolle naar Om ‘e Toer 8, Akkrum
Friso Anker, Mounedyk 2C naar Mounedyk 2A

FINANCIËN - OPBRENGST COLLECTEN
Datum

Diaconie

Kerk

Bijz. Coll.

22 mei 2022

Doel

€ 176,60 Jeugdwerk

26 mei 2022

€

46,27

€ 40,12

29 mei 2022

€

45,07

€ 46,72

5 juni 2022

€ 215,38 KIA - Rwanda

12 juni 2022

€ 176,75

19 juni 2022

€

47,60

€ 46,70

Overige:
Giften ivm collecten Kerk - 16 mei t/m 19 juni
Nagekomen paascollecten

€

37,50
€ 35,00

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 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 8 septimber.
(kopij ynleverje uterlik 28 augustus)
Protestantse Gemeente te Akkrum
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