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NIEUW JAAR

‘t Is of er niets veranderd is,
alleen de datum en het jaar.
Het vorig jaar is nu geschiedenis,
een nieuwe tijd staat voor ons klaar.
We hebben allen even omgekeken,
wat is er veel gebeurd die tijd.
Voor ons liggen nieuwe dagen, weken,
de loper ligt weer voor ons uitgespreid.

Het boek van vorig jaar is dichtgegaan,
maar veel van wat daarin is geschied,
zal ook in deze tijd blijven bestaan,
goed en kwaad, een treurzang of een lied.
Verdriet, gemis en fijne goede dingen,
ze liggen nu verpakt in de voorbije tijd.
We noemen dat onze herinneringen
en die raken we ook niet meer kwijt.

De nieuwe bladzijden worden nu beschreven,
en langzaamaan wordt ook dit boek gevuld.
Al de gebeurtenissen van het leven
worden in dit nieuwe jaar voor ons onthuld.
Met één bede sla ik dit boek van mij open:
‘Heer wees op elke pagina erbij.
Leer me elke dag met U te lopen,
heel dit nieuwe jaar, blijf dicht bij mij.
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AAN TAFEL

Het thema van de PKN is dit jaar ‘Aan 
tafel! - Van de Maaltijd van de Heer 
naar de tafel van verbinding’. Ik denk 
dat we allemaal het idee van aan tafel 
gaan kennen. Wij thuis gaan bijna elke 
dag wel aan tafel om te genieten van 
het eten wat ons wordt voorgezet. In 
ons huis is het gewoon dat een ieder 
die rond etenstijd bij ons langs komt, 
uitgenodigd wordt om met ons mee te 
eten. Deze gewoonte komt uit het feit 
dat onze ouders dat ook deden en wij 
het normaal vinden dat je mee kunt 
eten. 

In mijn studententijd was ik een “warm 
miel rinner”, weten waar je welkom bent 
om mee te eten en daar gebruik van 
te maken. Het meeste welkom voelde 
ik me altijd bij de familie Sonnenberg, 
deze traditionele Joodse familie heeft 
altijd een bord op tafel staan voor de 
bezoeker die langskomt en hiermee 
uitgenodigd wordt aan tafel. Mevrouw 
Sonnenberg zei altijd, “fijn dat je er 
bent, we hebben op je gerekend”.

Het aan tafel gaan betekent niet alleen 
het eten nuttigen, het is meer, er komt 
altijd een gesprek op gang die je ande-
re inzichten kan geven. Deze inzichten 
komen alleen wanneer je er open voor 
staat. Dat je wilt en kunt luisteren naar 
wat de ander te vertellen heeft en dat 
je vragen mag stellen. Vooral open 
vragen stellen zonder sturing te willen 
geven, is een manier om aan te geven 
dat je oprecht geïnteresseerd bent in 
wat er bij een ander leeft. Dit maakt 
het aan tafel gaan een zegen, niet al-
leen wat er op tafel staat. Dat wat je 
kunt bijdragen als gast door vragen te 
stellen en inzichten te krijgen wat er 
leeft.

De gesprekken aan tafel en de inzichten 
die je kunt krijgen, kunnen ons helpen 
om elkaar te begrijpen en elkaar te 
helpen. Laten we aan tafel gaan.

Gosse Wielinga 
Voorzitter PG Akkrum



4 Contactblad voor de

Underweis

Actie Kerkbalans 2023: 14 - 28 januari
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 KERKDIENSTEN IN DE TERPTSJERKE

Hieronder weer het overzicht van de kerkdiensten voor de komende weken en informatie 
over de bijzondere (deur)collecten. Elke zondag is er weer de mogelijkheid om na de dienst 
in de Lantearne met elkaar koffie/thee/fris te drinken.

Zondag 29 januari 2023 - HEILIG AVONDMAAL
9:30 uur, ds. A. Meesters, Steggerda
Collecte: Diaconie
Organist: Gerard van Norel
Koster: Geert de Jong
Auto: Feike Heerschop, tel. 652291

Dienst in Leppehiem
19:00 uur, da. C. Bark-Bakker, Akkrum

Zondag 5 februari 2023 - KERK-SCHOOL-GEZINSDIENST
9:30 uur, da. G. Martens, Bontebok
Collecte: Jeugdwerk PG Akkrum en voor een door de school gekozen doel
Koster: Jan Schilstra
Auto: Tjisse van der Heide, tel. 06-45963707

Zondag 12 februari 2023   
9:30 uur, da. H. Post, Dronrijp
Collecte: Diaconie en Kerk
Deurcollecte: Kerk in Actie Noodhulp Ethiopië
Organist: Gerard van Norel
Koster: Geert de Jong
Auto: Jan Schilstra, tel. 652702

Er is vandaag ook Kindernevendienst XL en JKC. 
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Zondag  19 februari 2023  
9:30 uur, ds. J.D. Kraan, Burgum
M.m.v.: Christelijk Gemengd Koor Euphonia o.l.v. Klaske Deinum
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Gerard van Norel
Koster: Ale Strooisma
Auto: Grietzen Hiemstra, tel. 652113

Woensdag 22 februari 2023 – ASWOENSDAG, BEGIN 40 DAGEN TIJD
19:30 uur, da. C. Bark-Bakker, Akkrum
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: nog onbekend
Koster: Sytze Vellema
Auto: Gooitzen de Bos, tel. 652833

Zondag  26 februari 2023  - DOOPDIENST, 1e ZONDAG VAN DE 40 DAGEN TIJD
9:30 uur, ds. A. Meesters, Steggerda
Collecte: Diaconie
Organist: Martijn v.d. Honing
Koster: Klaas v.d. Schaaf
Auto: Feike Heerschop, tel. 652291

In deze dienst zal Tygo Yme, zoon van Jesper en Daniëlle Muitjens-Bax worden gedoopt.

Dienst in Leppehiem - WERELDGEBEDSDAG
19:00 uur, Mw. B. Bosschma, Nes

Zondag  5 maart 2023  - 2e ZONDAG VAN DE 40 DAGEN TIJD
9:30 uur, da. R. van Zetten-Klaar, Achlum
Collecte: Diaconie en Kerk
Deurcollecte: Kerk in Actie - zending Palestina
Organist: Gerard van Norel
Koster: Bertus Sieperda
Auto: Tjisse van der Heide, tel. 06-45963707
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Woensdag 8 maart 2023 – BIDSTOND
19:30 uur, Da. M. Mazereeuw, Sneek
Collecte: Kerk
Organist: Gerard van Norel
Koster: Geert de Jong
Auto: Jan Schilstra, tel. 652702

TOELICHTEN  DEURCOLLECTEN

12 februari 2023: Deurcollecte voor 
Kerk in Actie – Noodhulp Ethiopië 
Door klimaatverandering wordt Ethi-
opië regelmatig getroffen door lang-
durige droogte en heftige regenval. 
Vee sterft en oogsten mislukken. Veel 
mensen raken daardoor afhankelijk 
van voedselhulp. Met steun van Kerk 
in Actie leert de kerk boeren en boe-
rinnen vruchtbare grond vasthouden, 
grond irrigeren en nieuwe gewassen 
verbouwen die tegen droogte kunnen. 
Ze gebruiken een weeralarm om te zien 
wanneer ze kunnen planten en oog-
sten. Ook helpt de kerk mensen met 
andere bronnen van inkomsten, zodat 
ze minder kwetsbaar zijn als de oogst 
tegenvalt. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
om uw gift te geven tijdens de dienst, 
dan kunt u deze overmaken naar de 
rekening van de ZWO o.v.v. Noodhulp 
Ethiopië.
Lees hier meer over deze collecte: 
kerkinactie.nl/ethiopie.

5 maart 2023: Deurcollecte voor 
Kerk in Actie – Zending Palestina
Palestijnse christenen vormen een klei-
ne gemeenschap in het Heilige Land: 
minder dan 2 procent van de bevolking
is christen. Kerk in Actie steunt het
werk van verschillende organisaties in 

Palestina die lokale gemeenten onder-
steunen, zowel bij bijbelstudie als bij 
diaconaal werk.
Gemeenteleden krijgen meer bijbel-
kennis en dat opent deuren: ze passen 
het toe in hun eigen leven en worden 
actiever in de kerk. Samen bespreken 
ze problemen in de samenleving en 
zoeken naar oplossingen. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
om uw gift te geven tijdens de dienst, 
dan kunt u deze overmaken naar de 
rekening van de ZWO o.v.v. Zending 
Palestina
Meer lezen: 
kerkinactie.nl/bijbelinpalestina
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SAMEN VOOR DE KERK VAN MORGEN

De kerk. Wat betekent het voor u? Is het een 
plek waar u God vindt? Een plek waar u gelijk-
gestemden ontmoet, uw zorgen kunt delen of 
naar anderen omkijkt? Waar u tijd vindt om te 
bidden en te bezinnen, en kunt groeien in ge-
loof? Of vooral een moment in de week waar u 
even kunt uitstijgen boven de waan van de dag?

De waarde van de kerk is voor ieder gemeentelid weer anders. Maar feit is 
dat onze kerk voor veel mensen van grote betekenis is! Dat moment in de 
week waarop we samenkomen om te zingen en muziek te maken, het geloof 
met elkaar delen en tot rust te komen, is voor veel van ons niet weg te 
denken. Tegelijk is het een plek van waaruit we zorgen voor de mensen om 
ons heen. We zijn dankbaar dat we zo met elkaar van betekenis mogen zijn 
voor elkaar en voor de samenleving.

Ook in 2023 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. 
Daar hebben we uw steun bij nodig!
Deze weken is de actie kerkbalans 2023. Doe ook weer mee!

Want ook al is de waarde van de kerk niet in bedragen te vangen, kerk-zijn 
kost wel geld. Denk aan de kerkgebouwen, het pastoraat, het jeugdwerk. 
Alleen samen kunnen we dit waarmaken! Zodat we ook in 2023 een gastvrije 
plek mogen zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vin-
den en geïnspireerd raken.

Met elkaar vormen we een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw 
steun is daarbij van onschatbare waarde. Daarom doen wij mee met de Actie 
Kerkbalans. Geef ook!

Waarschijnlijk wist u al dat u uw gift(en) kunt 
aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbe-
lasting. Helaas geldt dat alleen voor giften boven 
de 1% (minimaal € 60) en tot maximum van 
10% van het verzamelinkomen. Die grenzen gel-
den echter niet voor een periodieke gift. Bij een 
periodieke gift schenkt u minimaal vijf jaar lang 
elk jaar eenzelfde bedrag aan onze gemeente. 
Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de 
belasting. Dat kan u, als trouwe gever, een fiscaal 
voordeel opleveren dat kan oplopen tot 43%. 
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OP WEG NAAR PASEN

De veertigdagentijd begint op 22 fe-
bruari. Dan is het Aswoensdag. In de 
veertigdagentijd willen we een aantal 
vespers organiseren en daar willen we 
de hele gemeente bij betrekken. De 
vespers zullen worden gehouden op 
woensdagavond om 19.30 uur. 

Het thema is: ́ UIT LIEFDE VOOR JOU´. 
Dit thema is ons aangereikt door Kerk 
in Actie.

Met een groepje zijn we een opzet voor 
deze vespers aan het voorbereiden. 
Het zou mooi zijn als er zoveel mogelijk 
mensen bij betrokken zijn. Daarom de 
oproep aan iedereen om mee te werken 
aan één of meerdere vespers. Daarbij 
denken we aan een schriftlezing, een 
gebed, iets zingen of spelen. Vooral ook 
kinderen of jongeren die een muziekin-
strument bespelen, vragen we om mee 
te werken. 

U/jij kunt je hiervoor opgeven bij de 
kerkenraad of bij:
 
 gw@van-bochove.net 

of bij:
 
 aetske@gmail.com

WERELDGEBEDSDAG
zondag 26 maart 2023

Na 2 jaar mogen we dit jaar weer een 
dienst organiseren.
De liturgie is gemaakt door vrouwen uit 
Taiwan.
De dienst is in Leppehiem, ’s avonds 
om 19.00 uur.
Voorganger in de dienst is Mevr. 
Bosscha.
Muzikale medewerking : Hendrik Oos-
terhoff en Tjebbe Andringa.
U bent allen van harte uitgenodigd.

Namens de commissie
Wereldgebedsdag,

Ida de Haan en Matty de Jong

Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator 
kunt u eenvoudig berekenen wat uw voordeel is. De website laat ook zien 
welk bedrag u kunt schenken als u het belastingvoordeel ten goede laat 
komen aan de gemeente. Zo kunt u uw kerkelijke bijdrage verhogen, zonder 
dat het u extra geld kost.

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!

Gosse Wielinga (Kerkenraad)
Klaas Dirk van der Heide (CvK)
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Zondag 12 februari 
Aanvang: 15.00 uur, in de Lantearne, 

Dringelstrjitte 13, Akkrum
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WAT ZULLEN WIJ DAN VAN DEZE DINGEN ZEGGEN?
Zondag 12 februari

Het Moderamen van PG Akkrum heeft het initiatief genomen om de voorstel-
ling ‘Wat Zullen Wij Dan Van Deze Dingen Zeggen?’ van Jan Jaap Wubs naar 
Akkrum te halen. Het lijkt ons een mooie gelegenheid om op een open en 
toegankelijke manier iets te horen te krijgen over geloof en de Bijbel. Langs 
deze weg willen we daarom iedereen uitnodigen voor deze cabaret-mu-
ziek-bijbelstudie-voorstelling in de Lantearne op zondagmiddag 12 februari 
om 15:00 uur. 
In ‘Wat Zullen Wij Dan Van Deze Dingen Zeggen?’ is de apostel Paulus de 
sleutelfiguur, en daarmee staat de goede boodschap over Jezus centraal. 
Want daar was het Paulus immers allemaal om te doen? Jan Jaap wil het 
er graag ‘even met je over hebben’. Het gaat niet alleen over belangrijke 
momenten uit het leven van Paulus, of de brieven die hij schreef. Ja, dat 
óók. Maar daarnaast vindt Jan Jaap er zelf nog wel wat van. Verder haalt hij 
er in deze theatrale Bijbelstudie wat andere vakken bij, met zijstapjes naar 
literatuur, natuurkunde en wiskunde. En natúúrlijk is er muziek, in de vorm 
van elf nieuwe liedjes, met kamerbreed cabaret, gedragen verstilling en 
alles daar tussenin.
  
Geboren en getogen op de Groninger klei, is de oerdegelijke ‘no nonsen-
se’-mentaliteit Jan Jaap van nature niet vreemd. Denken voor je iets zegt 
en niet in tien woorden als het ook in twee kan. Maar als hij eenmaal ergens 
over heeft nagedacht en iets heeft ontdekt dat hij wil delen, kun je gerust 
even achterover gaan zitten. Jan Jaap maakt je graag deelgenoot van zijn 
nuchtere hersenkronkels met waar mogelijk een knipoog; humor betekent 
immers niet dat je ‘t niet meent?
 
Jan Jaap combineert muziek en theater met een open Bijbel en neemt je 
graag mee op een (hernieuwde) ontdekkingstocht.
“Ik vind het tof om met de combinatie van kleinkunst en een open Bijbel te 
mogen spelen.
Theater is een mooi instrument om een boodschap over te brengen en een 
fijne setting om aan te voelen of iets landt bij de mensen.”

Op www.wattezeggen.nl vind je meer informatie over Jan Jaap en zijn 
muziek. 
Iedereen is welkom op zondag 12 februari! 
De voorstelling begint om 15:00 uur in de Lantearne. Inloop vanaf 14:30 
uur. Entree is gratis. Bij de uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage geven voor 
de onkosten. 

Namens het Moderamen,
Wilma Hooghiemster
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zorgen, van henzelf of van hun nabije 
naaste.
We wensen hen vanaf hier moed, sterk-
te en kracht om het vol te houden. Als 
gemeenteleden bidden we voor hen!
Anderen hebben te maken gehad met 
verlies van nabije familieleden. Ook 
hen wensen we moed om met het ver-
lies om te gaan en tijd te nemen om 
het een plaats te kunnen geven.

Gemeenteleden, bezig met geestelijk 
of lichamelijk herstel en met revalide-
ren: beterschap en een goed herstel 
gewenst!

Laten we met elkaar de ogen en oren 
open houden om voor mensen belang-
stelling te hebben en te bemoedigen, 
het kan van zoveel belang zijn…..en 
mensen goed doen….!

Het jaar 2023 is nog maar pas begon-
nen, dus besluit ik met de zegenbede 
van ds. René de Reuver, scriba van de 
PKN:

Gebed om zegen voor het nieuwe jaar
Wij komen tot U, 
biddend om uw zegen
om moed, liefde en kracht.

Om elkaar te zoeken,
lief te hebben 
en recht te doen.
Om elkaars waardigheid hoog te 
houden.

Vul ons met uw wijsheid,
met uw geestkracht,
tot zegen van degenen die op ons pad 
zullen komen in het dit nieuwe jaar.
Tot zegen van onszelf.

Amen.

Namens de Pastorale Raad,
Thea Sevinga

UIT DE 
GEMEENTE

Wat was het fijn dat alle vieringen en 
bijeenkomsten deze Kerstdagen ge-
woon door konden gaan!
Er was weer veel georganiseerd…. “als 
vanouds”…. De Lessons and Carols, het 
kinderkerstfeest, de Kerstnachtdienst,  
het zingen op de vroege kerstmorgen 
door de jongeren en de dienst op 1e 
Kerstdag, waarbij we weer van harte 
konden zingen.
En ook een bijzondere dienst op 
Nieuwjaarsmorgen, met een creatieve 
oplossing van ds. van der Sluis voor de 
begeleiding, omdat er geen organist 
beschikbaar was. Zo konden we met 
elkaar op een fijne manier het jaar 
afsluiten en het nieuwe jaar beginnen.

In het oude jaar overleed op 28 decem-
ber Froukje Greevelink -Westra op de 
leeftijd van 96 jaar. Ze woonde alweer 
een hele tijd in Leppehiem; het was fijn 
dat Mark Schippers de afscheidsdienst 
kon doen, hij had haar verschillende 
keren bezocht. Wij wensen haar kin-
deren, klein- en achterkleinkinderen 
sterkte nu ze haar na zo’n lange tijd 
moeten missen.

In het nieuwe jaar overleed op 11 ja-
nuari , onverwachts, dhr. Jan van ’t Blik 
op de leeftijd van 83 jaar. Hij woonde 
aan de Tsjerkebreed 6, samen met zijn 
vrouw Liesbeth. Wat een schok en groot 
verlies voor haar en voor hun kinderen 
en kleinkinderen. We denken aan hen 
en bidden om sterkte en troost!

Ook denken we aan onze gemeente-
leden die er het beste van proberen 
te maken, terwijl ze volledig in be-
slag genomen worden door ziekte en
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BLOEMEN UIT DE DIENST

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

11 dec.  : Nanneke van der Heide, Om e Toer 8, 8491 CV Akkrum
18 dec.  : Mevr. Speerstra, Dr. Idzerdastrjitte 1, 8491 DT Akkrum
25 dec.  : Mevr. G. v.d. Meulen, Kanadeeskestrj. 30, 8491 BE Akkrum
  1 jan. ’23 : Mevr. M. Huitema, S. Visserstrjitte 32, 8491 DJ Akkrum
  8 jan.   : Dhr. en mevr. Koolwijk, De Rolpeal 3, 8494 PP Nes
15 jan.  : Mevr. en dhr. Schilstra, Trigreppel 16, 8491 CX Akkrum

Huwelijksjubilea: 

21 januari – 65 jaar
Dhr. en mevr. Nelisse, 
S.P. Hoytemastrjitte 29, 
8491 GZ  Akkrum

16 februari – 50 jaar
Dhr. en mevr. Karreman, 
It Harspit 23, 8494 PR  Nes

23 februari – 50 jaar
Dhr. en mevr. Ruiten, 
Sinnebuorren 27, 8491 EB  Akkrum
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Voor iedereen allereerst de beste wen-
sen en gezondheid toegewenst. Er zijn 
mensen die heel erg genieten van een 
decembermaand met alle festiviteiten 
en reuring. Voor anderen is het een op-
luchting dat deze maand weer voorbij 
is om verschillende redenen: verdrie-
tige herinneringen, een gemis van een 
dierbare tijdens deze hoogtijdagen of 
omdat je er alleen voor staat en maar 
moet afwachten wie je uitnodigt en 
wanneer je welkom bent. Dan is de 
normale werkweek en terugkeer naar 
de gewone routine weer een aangena-
me afwisseling. 

Werkzaamheden, vergaderingen of 
vrijwilligerswerk beginnen weer. De 
decembermaand was voor de diaconie 
een maand om dankbaar op terug te 
mogen kijken. We hebben 90 tasjes mo-
gen verspreiden met een dagboek, een 
kerstwens en een Elisabeth Bode, maar 
ook heel veel kerstpakketten. Dank 
aan allen die mee hebben geholpen.                                                                        
Het is straks al weer spoedig tijd voor 
de kaarten die we versturen naar

gedetineerden met Pasen en zal er 
op verschillende gemeenteleden weer 
een beroep worden gedaan. Gelukkig 
hebben we veel trouwe mensen om 
ons heen die steeds weer een handje 
meehelpen. Heel fijn.

We gaan weer met veel vreugde het 
nieuwe jaar in, vol verwachting wat dit 
jaar ons mag brengen. Zo hopen we 
op 29 januari weer met zijn allen het 
Heilig Avondmaal te vieren.

Als iemand mijn stem 
hoort en de deur opent,
zal ik binnenkomen,
en we zullen samen eten
Ik met hem en hij met Mij.

Openbaring 3:20

Voor vragen of evt. opmerkingen kunt 
u ons altijd bereiken via Fimke Wind, 
voorzitter Diaconie.

Met hartelijke groet, 
diaconie PG Akkrum, 

Fimke, Baukje, Adri en Immy
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Froukje Grevelink – Westra
† 28 december 2022

Froukje werd geboren op 20 maart 1926 in het bakkersgezin Westra in 
Wurdum.
Ondanks dat haar vader en moeder het druk hadden in de bakkerij en 
winkel, was er genoeg tijd voor het gezin en heeft Froukje een mooie en 
onbezorgde jeugd gehad.
Froukje was leergierig en ging na de lagere school naar de mulo in Hu-
zum. Ze had hierna nog wel willen doorleren of op kantoor willen werken, 
maar de oorlog werd spelbreker en daarom ging ze meewerken in de 
bakkerij en winkel.

Ze ontmoette Marten Greevelink en trouwde met hem op 12 september 
1950. Ze gingen inwonen op de boerderij van de pake van Marten in 
Boksum. Froukje had hierbij gelijk de zorg voor pake en een tante, wat 
haar niet meeviel.
Er werden drie dochters geboren, Griet, Rinske en Henny.
Froukje deed naast de zorg voor de kinderen, de huishouding en meehel-
pen op de boerderij veel vrijwilligerswerk. Ze zat in diverse besturen van 
het verenigingsleven in Boksum en had diverse functies binnen de kerk.

Froukje haar man Marten kwam op 22 mei 1991 te overlijden. Met de 
boerderij waren ze vanwege de gezondheidsproblemen van Marten al 
eerder gestopt. Froukje ging in een nieuw seniorenappartement in Sneek 
wonen aan de Houkesloot. Hier heeft ze met ontzettend veel plezier 
gewoond.

Het zelfstandig wonen ging op een gegeven moment niet goed meer en 
zo kwam Froukje op 1 mei 2015 hier in Akkrum in Leppehiem wonen. Ze 
was dankbaar voor alle hulp die haar geboden werd.
De laatste maanden ging Froukje hard achteruit. Froukje is op 96 jarige 
leeftijd op 28 december 2022 overleden.
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JEUGDWERK PG AKKRUM

Hallo allemaal,
We hebben alweer een start gemaakt 
met de 2de helft van het jeugdwerksei-
zoen en kunnen dan ook terug kijken op 
een 2022 vol activiteiten met als afslui-
ter de kerst met o.a. het kinderkerst-
feest. Maar ook het kerstdiner voor de 
droktemakkers en op eerste kerstdag 
s ’ochtends vroeg kerstliederen zingen. 
Allemaal activiteiten welke de laatste 2 
jaar niet door konden gaan i.v.m. co-
rona, maar gelukkig nu dus wel weer. 
Inmiddels zijn na de kerstvakantie de 
regenboogjes en droktemakkers weer 
los. En zo staan binnenkort ook weer 
de kindernevendienst XL en JKC op het 
programma.

Hilda en Henk, jeugdouderlingen

KINDERKERSTFEEST 2022

Op 24 december konden we eindelijk 
weer de kerststal bewonderen aan de 
zijkant van de kerk. En bij die kerststal 
hoort natuurlijk het kinderkerstfeest. 
Onder een prachtig versierde kerst-
boom en omringd door houten figuren 
in de vensterbanken die het kerstver-
haal uitbeeldden, hebben we met de 
kinderen en hun ouders en/of pakes en 
beppes de geboorte van het kindje Je-
zus gevierd. In deze viering luisterden 
we naar het verhaal over de geboorte 
van Jezus en zongen we met elkaar 
een aantal bekende kerstliedjes. In het 
gedicht dat werd voorgelezen, kwam 
naar voren dat Kerst niet alleen draait 
om lekker eten en cadeautjes krijgen, 
maar: 

Kerstfeest is het feest van Jezus, 
‘t kostbaarste cadeau van God. 
‘t is het feest van echte liefde 
en dát feest kan niet kapot.
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VAN DE REGENBOOGJES

Op 9 december hadden de regenboog-
jes eindelijk weer eens een normale 
Kerstklaas. Alhoewel, normaal...? Het 
Nederlands elftal had de kwartfinale van 
het WK wat onhandig gepland, precies 
tijdens onze feestavond. We besloten 
na de cadeautjes de wedstrijd met z’n 
allen en met de droktemakkers te gaan 
kijken in de grote zaal met een hapje en 
een drankje. Wat een spanning! Helaas 
verloren ze, dus gingen we met een 
iets minder feestelijke stemming weer 
naar huis. De zondag erna mochten de 
jongste meiden zingen met koor Eu-
phonia tijdens de kerkdienst. Omdat ze 
iedere maandag de Lantearne delen en 
beide groepen nieuwsgierig waren naar 
wat de andere groep die avond doet, 
ontstond er een mooie samenwerking. 
Twee adventsliederen zongen ze geza-
menlijk in de kerk. Het resultaat mocht 
er wezen! Tijdens de kerstvakantie 
was er even geen club. Tijd om nieuwe 
ideeën te bedenken voor de tweede 
helft van het seizoen. Want we hebben 
nog een voorjaarsactiviteit op de plan-
ning en voor je het weet is het weer 
tijd voor clubkamp. Het thema houden 
we nog even geheim, maar het wordt 
zeker weer een super weekend! 
Groetjes van de regenboog clubleiding.

VAN DE DROKTEMAKKERS

Beste lezers,
hier volgt weer een verslagje van de 
droktemakkers-club. De droktemakkers 
komen elke vrijdagavond om 20:00uur 
bijeen op de zolder van de Lantearne. 
De vrijdag voor kerst zijn de drokte-
makkers echter eerder begonnen. Er 
was  namelijk een kerstdiner georga-
niseerd. Dus niet thuis eten, maar een 
diner aan een feestelijk gedekte lange 
tafel (22 personen) in de Lantearne. 
Op het menu stond een soepje, een 
broodje met kroket/frikadel, salade en 
natuurlijk mocht de kerststol niet ont-
breken. Na het diner hebben we een 
leuke kerstfilm gekeken via de beamer 
op het grote scherm. Op zaterdagavond 
7 januari werd door de YMCA een zaal-
voetbaltoernooi georganiseerd voor 
jeugdclubs uit Fryslân. Na een aantal 
jaren afwezig te zijn geweest, was er 
dit jaar wel animo om mee te doen. Het 
vond plaats in de sporthal De Trije in 
Franeker. In totaal streden er 12 teams 
om de overwinning. Ons team bestond 
uit 3 meiden (er moest in ieder geval 1 
meisje in het veld staan) en 5 jongens. 
Helaas konden we niet met de top mee 
strijden, maar meedoen is… Uiteinde-
lijk was het gezellig en goed geslaagd. 
Tijdens de eerste reguliere clubavond 
hebben we het spel “de zwakste scha-
kel” gespeeld en afgesloten met een 
bingo met heuse prijsjes.
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OPLADEN
“Pake, ik heb geen inspiratie meer, de koppes is leeg.” Deze woorden kwa-
men uit de mond van mijn kleinzoon die gebogen over het tekenpapier 
bij de tafel zat. Meestal maakt hij vol enthousiasme mooie tekeningen of 
kleurt hij ze prachtig in. Maar zo op het eind van het jaar lukt het niet meer. 
Er zijn de afgelopen weken voor hem zoveel spannende gebeurtenissen 
geweest dat de emmer is vol. Op meerdere plaatsen Sinterklaas vieren, 
spannende sportwedstrijden en op naar het kerstfeest met de traditionele 
sjoelwedstrijden in de familie. Zoveel prikkels en al die ballen in de lucht 
moeten houden is hem even te veel geworden. Hij is gewoon aan rust toe 
in een voor hem veilige omgeving. Even lekker onder een kleedje liggen op 
de bank. Zouden er niet veel meer kinderen zijn zoals hij? In de statistieken 
circuleren al cijfers tussen de 10 en 15 % van de kinderen in Nederland die 
snakken naar een beetje rust in het hoofd. Als we de berichten mogen gelo-
ven, gaan er steeds meer kinderen flippen en ontsporen. Dat er al kinderen 
onder de twaalf jaar met wapens rondlopen zegt genoeg. Vaak wordt er 
naar de oorzaken gezocht bij deze kinderen en worden er allerlei therapieën 
aangeboden. Mij bekruipt het angstige gevoel dat er toch echt iets mis is in 
onze samenleving waar de kinderen in moeten opgroeien. Zijn we wat onze 
kinderen betreft met de kraan open aan het dweilen.

“Volgens psychologen hebben kinderen dezelfde behoeften als volwasse-
nen, zoals de behoefte aan gezondheid, veiligheid, voeding en rust. Andere 
belangrijke behoeften zijn: vertrouwen, geborgenheid, aanraking, geaccep-
teerd worden.” Deze behoeften moeten de kinderen opdoen in het gezin 
waar ze opgroeien en de samenleving waar ze onderdeel van zijn. Denk 
aan de school waar ze een groot deel van hun kinderjaren doorbrengen. Als 
we het plaatje van deze behoeften eens naast de feiten leggen van gezin 
en samenleving, tegenwoordig zijn er hier en daar wel wat vraagtekens 
te plaatsen over de invulling. Ik begrijp best dat het nooit ideaal zal zijn, 
maar waar zijn grenzen. De samenleving wordt steeds ruwer. Veiligheid? 
Computers dicteren steeds meer ons leven. Rust? Steeds grotere scholen 
ten koste van de dorpsschooltjes. Geborgen? Veel gebroken gezinnen wat 
vaak psychisch lang door suddert bij kinderen. Kinderen zullen de gebeur-
tenissen anders ervaren dan volwassenen. Zij weten niet beter dan zoals 
het er vandaag voorstaat. Ouderen hebben vergelijkingen. Zij denken aan 
hun jeugdjaren en vinden veel gebeurtenissen vandaag de dag maar niks. 
Ouderen zullen het vast negatiever beleven dan kinderen. Toch zullen ook 
onze kinderen de behoeften nodig hebben zoals boven omschreven. En die 
behoeften komen steeds meer onder druk tegenwoordig, gezien de feiten, 
en dit zal zijn weerslag hebben onder de kinderen.
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We zijn weer aan een nieuw jaar begonnen. Er zullen vast weer vele goede 
voornemens zijn. Elk gaat zich weer opladen voor een nieuw jaar. Het zou 
goed zijn om eens extra aan onze kinderen te denken. Wat minder egoïs-
tisch te zijn en meer tijd voor hen reserveren. Wat vaker meegaan naar 
sportwedstrijden en hen niet alleen afzetten op het parkeerterrein en het 
aan de leiders overlaten. Een rustig plekje creëren bij je thuis waar ze zich 
even terug kunnen trekken. Er staan ook weer verkiezingen aan te komen. 
Kijk dan eens goed waar de partijen voor staan. Kleiner en geborgenheid of 
efficiënter en groter grootst. Wij ouderen maken de keuze en die kan heel 
belangrijk zijn voor de kinderen. Zorg voor een veilige en geborgen omge-
ving om op te groeien. Geef ze tijdig rust om weer op te laden voor de vele 
activiteiten die op hun afkomen. Ik denk dat de samenleving er heel veel 
van terug zal krijgen in de toekomst. Ik wens allen in het nieuwe jaar 2023 
veel succes bij het opvoeden van de kinderen. En waar kun je meer van 
opladen dan wanneer er actieve en vrolijke kinderen om je heen huppelen.
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Actie Kerkbalans 2023: 14 - 28 januari
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AGENDA

Datum/tijd   Activiteit   Plaats

  7 februari  20.00 uur Moderamen   De Lantearne

12 februari 15.00 uur  Cabaret voorstelling   De Lantearne

14 februari 20.00 uur  Pastorale Raad  De Lantearne

14 februari 20.00 uur  Diaconale Raad  De Lantearne

14 februari  20.00 uur  Coll. v. Kerkrentmeesters  De Lantearne

21 februari  20.00 uur  Kerkenraad    De Lantearne

  7 maart  20.00 uur Moderamen   De Lantearne

14 maart 20.00 uur  Pastorale Raad  De Lantearne

14 maart 20.00 uur  Diaconale Raad  De Lantearne

14 maart  20.00 uur  Coll. v. Kerkrentmeesters  De Lantearne

26 maart 19.00 uur  Wereldgebedsdag  Leppehiem

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

Overleden
op 28 december – mevr. F. Greevelink-Westra, Leppehiem K 15
op 11 januari – dhr. J. van’t Blik, Tsjerkebreed 6

Vertrokken:
Simon van Dijk, Dr. Idzerdastrjitte 21

Binnenverhuizing:
Mw. M. Dam, Jouke, Douwe en Hette v.d. Werff, de Loads 8 naar Himdyk 56

   FINANCIËN - OPBRENGST COLLECTEN

   Datum Diaconie Kerk Bijz. Coll.    Doel

   11 december 2022  € 131,10  € 110,70 
   18 december 2022  €   37,75  €   53,00  €   36,50   Jong Protestant
   24 december 2022  € 181,55   De Vrolijkheid
   25 december 2022  € 138,75  € 283,55   Kerk in Actie
   31 december 2022  €   70,15 
     1 januari 2023  €   46,30 
     8 januari 2023  €   54,30  €   51,00 
   15 januari 2023  €   73,75  €   71,25 

   Overige:
   Giften ivm collecten Kerk  5 dec. - 15-jan.   €      45,00
   Giften algemeen                                        €    500,00
   Eindejaarscollecte                                      € 1.904,80

   Allen hartelijk dank voor uw giften en collecten.
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Algemene gegevens
Kerkelijk werker: Vacant.

Contactpersoon : Thea Sevinga
Tel.: 0566-652008 / 06 46458391
Mail : mentsevinga@kpnmail.nl

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 Thea Sevinga, tel: 0566-652008 / 06-46458391
Collectebonnen Collectebonnen kunnen worden besteld door het overmaken van het ge-

wenste bedrag (€ 10 per vel) op bankrekening NL50 RABO 0348302584  
t.n.v. Protestantse Gemeente Akkrum o.v.v. collectebonnen.

Bankgegevens

Coll. Kerkrentmeesters bankrek. NL50 RABO 0348302584  t.n.v. Protestantse Gemeente Akkrum
Diaconie: bankrek. NL89 RABO 0348307411  t.n.v. Diaconie PG Akkrum
Zending: bankrek. NL49 RABO 0348318995  t.n.v. CvD Prot. Gem. Akkrum
Jeugdraad: bankrek. NL74 RABO 0348315635  t.n.v. Jeugdraad Akkrum
Underweis: bankrek. NL33 RABO 0302252916  t.n.v. Administratie Op Weg
Projectenfonds bankrek. NL44 RABO 0348302207  t.n.v. Projectenfonds PG Akkrum

Redactie

E-mail / Website

Jitske Schippers, tel. 06 10042512         Eke Bosma,   tel. 06 25101777
Gosse Wielinga,  tel. 06 23570063         Adri Stevens, tel. 06 12921628
Jan Schilstra,       tel. 06 48218147
Mail :  redactie@pgakkrum.nl                 Internet :   www.pgakkrum.nl

It kommende nûmer fan Underweis komt út op 2 maart.
(kopij ynleverje uterlik 19 febrewaris)
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De jongste meiden van de Regenboogclub zin-
gen samen met het koor Euphonia tijdens de 
zondagsdienst op 11 december. (3e Advent)


