
Op Weg  -  Underweis
Contactblad voor de Protestantse gemeente Akkrum

September / 
Oktober 

2022
51e jaargang
nummer 06

START-
   NUMMER



2 Contactblad voor de

Underweis

DE KAART

Bedachtzaam wordt zij uitgezocht
Denkend aan de ontvanger 
Misschien wat te ver gezocht
Moet het een tekst zijn
Of is een afbeelding ook fijn

Nu nog een tekst
Denkend aan de ontvanger
Lastig om de juiste woorden te vinden
Je wilt niet het verkeerde schrijven 
En dan is het er zomaar

Hoe ga ik haar versturen
Denkend aan de ontvanger
Wordt het de post
Of ga ik haar brengen
De postzegel brengt uitkomst

De brievenbus kleppert
De ontvanger denkt
Er is post
Er is een kaart
De glimlach volgt
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VERANDEREN NA DE VAL

Op zondagochtend van het Hemelvaart 
weekend raakte ik ten val met de fiets. 
Drie kwetsuren; hersenschudding, 
gekneusde ribben en mijn linker on-
derbeen gebroken zijn het resultaat. 
Voor mij persoonlijk het moment dat ik 
begon te realiseren dat mijn dagelijkse 
activiteiten tot een halt kwamen. Ik 
kom niet verder dan praten en slapen, 
waarbij opgemerkt kan worden dat ik 
meer slaap dan praat. Na twee weken 
begint alles weer een klein beetje te 
werken, het is ongeveer 5% van wat 
ik anders kan, toch zie ik langzaam 
progressie in wat er weer mogelijk is. 
Nu zijn we 13 weken verder en staat de 
teller denk ik op 50% en elke week een 
beetje meer. Het is duidelijk dat je als 
mens kwetsbaar bent en dat er zomaar 
een volledige stop op je beweging en 
denken kan komen.

In de eerste week na de val moet ik 
denken aan een lied van Johannes de 
Heer. “Als g’ in nood gezeten, geen 
uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten: 
God verlaat u niet.” De tekst geeft me 
kracht, ik ben niet alleen, terwijl ik in 
een bed beneden in de kamer lig. De 
Heer is met mij en waakt over mij en 
geeft me kracht om over deze val, met 
een lastig resultaat, heen te komen.

Ook krijg ik ruimte om na te denken 
over de weg die ik volgde en die nu tot 
het verleden hoort. Veranderen is het 
woord dat de boventoon speelt. Het 
veranderen waar we allemaal een he-
kel aan hebben. We willen het zo graag 
houden zoals het was en is. En een 
verandering kan, alleen als het meer 
dan positief is.

Als we de bijbel lezen, kunnen we le-
ren dat verandering met de liefde van 
God de twee constantes zijn die er 
altijd zijn. Wij als kerkgemeenschap 
veranderen ook. Als we naar het le-
denaantal kijken, is dat negatief en zo 
zijn er meer negatieve veranderingen 
te bedenken. Mijn val is ook gemeen 
negatief en ik zie ook positieve veran-
deringen tot me doordringen. De offers 
die door anderen worden gemaakt om 
mij te verzorgen, de offers die gebracht 
worden door anderen om me weer op 
de been te krijgen, die zorgen er voor 
dat ik anders tegen het zorgen voor 
anderen aankijk. Ik wens niemand een 
val toe, ik wens ons allen toe dat we 
positief met verandering omgaan.

Gosse Wielinga
Voorzitter PG Akkrum
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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 weer de mogelijkheid om na de dienst in de Lantearne (of bij mooi weer 
in de Lantearnetún) met elkaar koffie/thee/fris te drinken.

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

Zondag 18 september 2022
9:30 uur, ds. A. Wiebenga, Sneek
Collecte: Kerk in Actie Zending
Organist: Hielke van der Meulen
Koster: Klaas van der Schaaf
Auto: Gooitzen de Bos, tel. 652833

Zondag 25 september 2022 -  STARTZONDAG
Zie pagina 9 van deze “Op Weg” voor de invulling van de startzondag
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Gerard van Norel
Koster: Bertus Sieperda
Auto: Feike Heerschop, tel. 652291

Dienst in Leppehiem
19:00 uur, da. C. Bark-Bakker, Akkrum
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Zondag 2 oktober 2022 - Israëlzondag
9:30 uur, da. Tj. Hiemstra, Groningen
Collecte: Diaconie en Kerk
Deurcollecte: Kerk en Israël
Organist: Sjaak van ‘t Kruis
Koster: Geert de Jong
Auto: Tjisse van der Heide, tel. 06-45963707

Zondag 9 oktober 2022
9:30 uur, Ds. S. van ’t Kruis, Akkrum
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Gerard van Norel
Koster: Jan Schilstra
Auto: Grietzen Hiemstra, tel. 652113

Zondag 16 oktober 2022
9:30 uur, ds. M.C. Mook, Sneek
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Gerard van Norel
Koster: Ale Strooisma
Auto: Jan Schilstra, tel. 652702

Zondag 23 oktober 2022
9:30 uur, ds. J. Kraan, Burgum
Collecte: Diaconie en Kerk
Organist: Hielke van der Meulen
Koster: Feike Heerschop
Auto: Gooitzen de Bos, tel. 652833
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Zondag 2 oktober: Deurcollecte 
voor Kerk en Israël (Israëlzondag)

Voor de Protestantse Kerk is de relatie 
met het Joodse volk een wezenlijk on-
derdeel van de eigen identiteit. Daarom 
bezinnen we ons op de joodse wortels 
van ons geloof en bevorderen we het 
gesprek tussen Joden en christenen. 

Kernwoord in de relatie is gesprek en 
ontmoeting. Ook staan we op tegen 
antisemitisme. In Nederland worden 
predikanten en gemeenten toegerust 
op het gebied van de relatie met het 
volk Israël. 
In Israël steunen we onder andere het 
werk van Nes Ammim, de internationa-
le christelijke gemeenschap.

Zondag 18 september: Collecte 
voor Kerk in Actie Zending (Syrië)

Door de jarenlange burgeroorlog moes-
ten veel inwoners van Syrië vluchten 
en zijn er veel religieuze gebouwen 
verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks 
alles een baken van hoop blijven. Kerk 
in Actie ondersteunt hen bij het herstel 
van kerkgebouwen, scholen, bejaar-
denhuizen en gemeenschapscentra, 
kortom bij het weer opbouwen van de 
kerkelijke en burgerlijke gemeenschap-
pen. Herstel van de kerk - het hart van 
de christelijke gemeenschap - betekent 
immers herstel van de hele samenle-
ving en hoop voor de toekomst.

Meer lezen: 
kerkinactie.nl/kerkensyrië
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DE VAKANTIE IS WEER 
GEWEEST

De vakantieperiode is weer voorbij 
voor de meesten en we gaan weer 
aan het werk. Geef even door aan 
je collega’s dat alle cartridges, 
toners en mobiele telefoons bij 
ons in Akkrum kunnen worden 
ingeleverd. Mede dankzij uw / 
jullie waardevolle bijdrage kunnen 
we nog meer mensen in de wereld 
een mooie toekomst geven. 

U kunt het inleveren op de beken-
de adressen (Nijdam fietsspeciaal-
zaak en in de Terptsjerke, indien 
geopend). Natuurlijk mag je/u ook 
een berichtje sturen of bellen naar 
06-13942283. Dan gaan we wat 
regelen.

DORCAS

Dorcas, In actie voor de aller 
armsten 
U kent vast onze gezellige Dorcas win-
kel in Heerenveen. 
Met veel plezier werken we daar met 
vrijwilligers om de opbrengst van de 
verkopen uit te delen aan de echt arme 
mensen in deze wereld. De winkel 
drijft op mensen die vrijwillig wat tijd 
opofferen.

Dreigende sluiting 
Omdat we echt per direct nieuwe vrij-
willigers nodig hebben, doen we een 
beroep op u en op jou. Een dagdeel 
helpen met allerhande leuke klussen 
als: kassa, winkelstyling, ontvangen 
van goederen, chauffeur etc. 
 
Help ons mee om de winkel in Hee-
renveen open te houden! 
 
Kom langs in de winkel of stuur een 
mailtje naar: 
bestuur@dorcas-heerenveen.nl 
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STARTZONDAG

25 september is het Start Zondag, het 
moment dat het kerkelijk seizoen be-
gint. Elk jaar staan we stil bij de start 
van een nieuwe periode, we kijken 
terug om er van te leren en staan klaar 
om de opgedane wijsheid toe te voegen 
om beter met de dingen om te gaan die 
op ons toekomen.

De Protestante Kerk Nederland komt 
elk jaar met een jaarthema, het the-
ma van het afgelopen jaar was “Van 
U is de Toekomst”. Voor het komende 
jaar is het thema “Aan Tafel”, van de 
maaltijd van de Heer naar de tafel van 
verbinding.

We gaan gezamenlijk ontbijten in de 
Lantearne en zullen het jaarthema vol-
gen. Hoe de ochtend er uit zal zien is 
voor u een verrassing.

Iedereen is van harte uitgenodigd in de 
Lantearne om 9.30 uur op zondag 25 
september. 

Gosse Wielinga

VERJAARDAG 
NANNE DE JONG

12 september a.s. hoopt Nanne 
zijn verjaardag te vieren.
Nanne vindt het fijn om dan ook 
veel post te krijgen. Stuurt u ook 
een kaartje?

Zijn adres is:
Mr. Harm Smeengestraat 27
Visio, app. B 013
7963 BM  RUINEN

Huwelijksjubilea: 

15 september – 50 jaar
Dhr. en mevr. de Bos
F. Kuipersstrjitte 67, Akkrum

26 september – 25 jaar
Dhr. en mevr. Hannema
A. Hurdriderstrjitte 2, Akkrum

18 oktober – 55 jaar
Dhr. en mevr. de Vos
S. v.d. Vegtstrjitte 52, Akkrum

22 oktober – 40 jaar
Dhr. en mevr. Sandstra
De Oper 3, Akkrum
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Ook denken we aan hen voor wie het 
leven niet meer onbekommerd is, die 
steeds een vooruitzicht hebben van 
controles en onderzoeken waarbij het 
afwachten is wat de boodschap weer 
gaat worden. We wensen hen moed 
toe!
Ook denken we aan mevr. Grietje Otten 
(Melkerspaed 2) die helaas weer opge-
nomen moest worden in het MCL met 
ernstige klachten, we wensen haar van 
harte beterschap en sterkte toe.
Zoals we ook denken aan de mensen 
met geestelijke klachten, we hopen met 
hen op goede behandelmogelijkheden 
en juiste hulp….dat er weer positieve 
vooruitzichten mogen komen.

Alweer een tijdje geleden kregen we 
bericht van het overlijden van dhr. 
Oene Postma, hij woonde in de flat aan 
de U.T. wei 30A; hij overleed op 12 juni 
en is 80 jaar geworden. Hij was geen 
kerkganger, maar droeg onze gemeen-
te een warm hart toe. Hij kende in zijn 
leven ziekte en overlijden van zijn ge-
liefde naasten en heeft daarbij gemerkt 
dat een kerkgemeenschap een grote rol 
kan spelen; hij was een trouwe suppor-
ter! We denken aan zijn familieleden 
die hem nu moeten missen.

Op 23 augustus overleed mevr. Romkje 
van Berkum-Walsweer op de leeftijd 
van 91 jaar. Zij woonde op de Kleaster-
wei 17A in Nes en was gastlid in onze 
gemeente. De laatste jaren was zij door 
lichamelijke beperkingen aan huis ge-
bonden. We wensen haar dochters en 
hun families sterkte en troost toe nu ze 
hun moeder en beppe moeten missen.
Ook bidden wij om Gods troost voor 
allen die in nabije kring door overlijden 
dierbaren moeten missen.

UIT DE 
GEMEENTE

De zomerperiode, waar we nog mid-
denin zitten, kent veel onrust.
Er spelen veel vragen en problemen in 
de samenleving die ons bezighouden.
Kwesties over stikstofmaatregelen, kli-
maat, toenemende financiële druk als 
gevolg van de energiecrisis en de vaak 
schrijnende omstandigheden waarin 
vluchtelingen opgevangen worden.
Het kan moeilijk zijn om met al deze 
zaken om te gaan; laten we ook hier-
over met elkaar in gesprek blijven en 
oog en oor hebben voor elkaars zorgen. 

Tijdens de zomerperiode hebben velen 
kunnen genieten van hun vakantie, in 
eigen land of in het buitenland. Het 
was fijn dat dit weer voor veel mensen 
mogelijk was.
Voor anderen was het wellicht een peri-
ode van gemis; het niet meer (samen) 
vakantie kunnen vieren met soms 
gevoelens van eenzaamheid nu kinde-
ren, buren en familieleden op vakantie 
waren.
Hopelijk is iedereen gezond en wel 
teruggekeerd.

Anderen hebben deze zomer moeten 
werken aan herstel en revalidatie bij 
lichamelijke ongemakken, al of niet na 
een operatieve ingreep; we hopen op 
goede vooruitgang.
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BLOEMEN UIT DE DIENST

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

26 juni :   vanuit de tentdienst naar:
  Driestroomhuis Romsicht, Boarnsterdyk 72 in Akkrum
03 juli :  dhr. en mevr. Gerlsma, U.Twijnstrawei 110, Akkrum
10 juli :   Nanneke van der Heide, Om ‘e Toer 8, Akkrum 
17 juli :   mevr. Bruynzeel-Riemersma, Oostergostraat 64, Grou
24 juli:    dhr. J. Procee, it Finlân 18, Akkrum
31 juli:   Bertus en Alida Sieperda, W.J. Koopmansstrjitte 30, Akkrum
07 aug.:  mevr. J. de Jong, Ljouwerterdyk 42, Akkrum
14 aug.:  dhr. M. Knevelman, Leppedyk 19a, Akkrum
21 aug.:  mevr. L.de Jong-Bijlstra, Leppedyk 37 kamer 9, Akkrum
28 aug.:  Peter en Yvonne de Groot, S. Visserstrjitte 27, Akkrum

Zo hopen we elkaar weer tegen te ko-
men en verder te gaan met vertrouwen 
in de toekomst, hoe ingewikkeld het 
leven soms ook kan zijn.

Ik kwam onderstaand gebed, van ds. 
André F. Troost tegen, over vertrouwen 
en hoop……:

Waar zouden wij zijn….

Waar zouden wij zijn, goede God,
zonder vertrouwen in wat komt?

Waar zouden wij zijn
als wij alle hoop zouden verliezen?

Waar zouden wij zijn
als alle moed ons ontnomen werd?

Waar zouden wij zijn 
als Uw wijsheid ons ontviel?

Waar zouden wij zijn 
als U ons geen kracht zou geven?

Waar zouden wij zijn
zonder vreugde bij U vandaan?

Waar zouden wij zijn 
als wij niet leefden in uw vrede?

Vervul ons dan met Uw Geest,
totdat Uw koninkrijk gekomen is.
Amen.

Met een hartelijke groet,
namens de Pastorale Raad,

Thea Sevinga



12 Contactblad voor de

Underweis

VAN DE DIACONIE

Na een periode van vakantie vieren 
volgt weer straks de “normale” werk-
week. Ook de diaconie pakt de draad 
weer op. ‘Aan tafel’ is het jaarthema 
voor 2022-2023 van het kerkelijk sei-
zoen dat geheel bij de diaconie past. 
Allereerst  hopen we op 11 september 
het Heilig Avondmaal te vieren. Iets 
wat voor ons heel “gewoon” is, maar 
op veel plaatsen in de wereld niet. We 
vinden het vaak gewoon totdat we iets 
moeten missen. De laatste keer dat 
we Avondmaal vierden, was in aan-
wezigheid van 30 studenten die vanuit 
Eindhoven hier een weekend waren 
om te zeilen. Het was een bijzondere 
viering. Als diaconie nodigen we u dan 
ook van harte uit om deel te nemen 
aan het komend Avondmaal op zondag 
11 september a.s. 

Wij willen ook graag iedereen bedan-
ken die spontaan hebben meegewerkt 
aan het verspreiden van de uitnodi-
gingen voor de jaarlijkse boottocht 
van de diaconie, op 14 september a.s. 
(vertrek 13.30 uur vanaf de kade bij 
Leppehiem). Wilt u nog meehelpen om 
mensen vanuit Leppehiem naar de boot 
te brengen? 

Of om aanwezigheidslijsten af te vin-
ken? U kunt dan mailen naar: diaco-
nie@pgakkrum.nl. We stellen uw hulp 
zeer op prijs. 

Doordat de zendingscommissie uit 
slechts twee leden bestaat, Grietje 
Willy van Bochove en Kees Folkertsma, 
vergaderen zij voortaan mee met de 
diaconie, voorafgaand aan de diaconie 
vergadering, zodat we elkaar kunnen 
steunen. 

We wensen u allen een mooi en goed 
kerkelijk jaar toe. Tot slot een lied pas-
send bij het thema: “Aan tafel” :

Wij vieren de maaltijd, wij vieren 
samen feest. 
Hier durven wij te dromen 
dat alles goed zal komen. 
Wij vieren de maaltijd, wij vieren 
samen feest 
In Naam van de Vader, de Zoon en 
de Geest. 

Lied 387:4, Hanna Lam
 

Met hartelijke groet en graag tot ziens, 

Diaconie PG Akkrum, 
Fimke, Baukje, Adri en Immy 
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JEUGDWERK PG AKKRUM

Hallo allemaal,
Het jeugdwerkseizoen is in ruste ge-
weest, maar nu de schoolvakanties 
weer ten einde komen, zal na de start-
zondag ook het clubwerk weer gaan 
opstarten. Op dit moment valt er dan 
ook nog niet zo veel te melden, behalve 
een verslagje van de droktemakkers. 
Misschien nog wel leuk om te melden 
is de hulp die enkele droktemakkers 
hebben geboden bij de speurtocht van 
de Spikerspulwike. Die speurtocht liep 
ook door de kerk waar de kinderen de 
gouden vogel boven het orgel moesten 
zien te vinden. Daarmee konden ze 
knikkers verdienen. De speurtocht liep 
vervolgens door de Lantearnetún waar 
de kinderen limonade en wat lekkers 
kregen.

   
Hilda en Henk, jeugdouderlingen

VAN DE DROKTEMAKKERS

Beste lezers,

hier volgt weer een verslagje van de 
droktemakkers-club. Zij hadden aan 
het eind van het seizoen nog een activi-
teit tegoed. Deze keer geen clubkamp, 
maar een bezoek aan het pretpark 
Walibi Flevo.
Het was wegens omstandigheden 
vrij laat gepland, nl op zaterdag 9 
juli. Met een groep van 23 tieners en 
4 begeleiders (en hulp chauffeurs) 

vertrokken we 9:30 uur vanaf de Lan-
tearne. Het was perfect weer voor een 
pretpark bezoek, droog, niet te warm 
(22grC) en het zonnetje erbij. 
Op de parkeerplaats stonden toch al 
behoorlijk veel auto’s, we waren niet 
de enige. Immers, voor het midden van 
het land was de zomervakantie begon-
nen. Eenmaal binnen bleek de drukte 
enorm mee te vallen. Sterker nog, het 
was relatief rustig, waardoor nergens 
lang voor de attracties hoefde te wor-
den gewacht. Het bleek een ideale dag 
voor een bezoek. 
De jeugd had van tevoren al uitgestip-
peld waar ze allemaal in wilden en zo 
verdwenen ze allemaal in verschillende 
achtbanen. Tussen de middag verza-
melden we voor de lunch. Ondanks 
de grote groep lukte het om vrij snel 
samen te komen en vrij vlot het eten 
te regelen. Daarna kon iedereen z’n 
gang weer gaan. Gelukkig zijn er geen 
ongelukken gebeurd en zijn er geen 
waardevolle spullen verloren. Al met al 
een geslaagd bezoek! 
Volgend jaar gaan we weer voor een 
clubkamp, maar zo ver is het nog lang 
niet. Na de startzondag  start ook weer 
het nieuwe clubseizoen en zullen we 
weer beginnen met de clubavonden. 
Voor de droktemakkers is dat elke vrij-
dagavond om 20:00 uur op de zolder 
van de Lantearne.
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ZWO - UPDATE

Moldavië
Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt ongeveer een kwart 
van de bevolking in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven dikwijls alleen 
achter, er is niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard 
getroffen door de economische crisis, kunnen niet in hun eigen levensonder-
houd voorzien en kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht.

Kinderen
Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, doordat hun 
ouders naar het buitenland vertrokken zijn. Daardoor gaan ze niet regelmatig 
naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en men-
senhandel. Ze voelen zich eenzaam en verlaten, en hierdoor liggen depressie 
en agressie op de loer.
Bij het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania ontvangen kwets-
bare kinderen hulp bij het maken van hun huiswerk, een maaltijd en krijgen 
ze psychosociale hulp aangeboden. Ook is er een tienerclub en worden er in 
de schoolvakantie zomerdagkampen georganiseerd. Door middel van educatie 
en recreatief bezig zijn, wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke 
en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Er zijn dagelijkse 
sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de 
kinderen gevierd.

Ouderen
Veel ouderen hebben slechts een klein pensioen waar ze onmogelijk van kun-
nen rondkomen. De overheid biedt hen geen ondersteuning en familie is er niet 
of probeert te overleven in het buitenland. Hierdoor raken veel ouderen on-
dervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en kunnen ze hun gas- en lichtrekening 
niet betalen, waardoor ze ’s winters in de vrieskou zitten. Velen veréénzamen.

Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in de 
dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd. In deze 
dorpen wonen zo’n 300 ouderen, waarvan 47 alleenstaand zijn. Doordat hun 
pensioen niet genoeg is om hun minimale maandelijkse uitgaven te dekken, 
gaan velen als eerste bezuinigen op voedsel. Koken doen ze niet meer, om zo 
toch hun verwarming en medicijnen nog zoveel mogelijk te kunnen betalen. 
Hierdoor verzwakken ze lichamelijk en gaat hun gezondheid bergafwaarts.

Steun dit werk
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL49 
RABO 0348 3189 95 t.n.v. CvD Prot. Gem. Akkrum o.v.v. ‘Moldavië / Bethanië. 
Bedankt!! 
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ZWO - UPDATE

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.

Wij zijn ZWO en op zoek naar...
Hierbij een oproep voor versterking van onze ZWO. 

We willen heel graag in contact 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 
1x 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 aan-
dacht 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 
weer heel veel succes met het oppakken van alle werkzaamheden/scholing/
activiteiten/verenigingswerk/sport/betrokkenheden na de zomer. 

groeten en tot ziens: Baukje, Grietje Willy & Kees 
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VREDESWEEK

Start Vredesweek 2022 met landelij-
ke Stiltekringen tegen oorlog ook in 
Akkrum-Nes

Op de eerste dag van de Vredesweek 
op zaterdag 17 september om 12.00 
uur wordt in Akkrum een Stiltekring 
georganiseerd om alle mensen die 
onder oorlog lijden een boodschap van 
hoop en kracht te sturen. Vredesor-
ganisatie PAX en de Ambassades van 
Vrede organiseren deze actie door heel 
Nederland. Zij willen zo een statement 
tegen oorlog maken en in stilte solida-
riteit betuigen voor het leed waarmee 
miljoenen mensen in oorlog te maken 
hebben. Dit gezamenlijke initiatief legt 
de nadruk op geweldloos verzet, steun 
voor democratiseringsbewegingen en 
leven in vrede en vrijheid.

PAX en de Ambassade van Vrede van 
Akkrum-Nes en omgeving nodigt ieder-
een uit om 17 september vanaf 12.00 
uur letterlijk stil te staan bij slachtof-
fers, ontheemden, vluchtelingen, do-
den én levenden die geraakt zijn door 
oorlog. We willen iedereen uitnodigen 
om een boodschap van solidariteit en 
voor vrede in stilte te uiten.  

Wij hopen u in stilte te mogen begroe-
ten op zaterdag 17 september in de 
Lantearnetún, Boerestege, Akkrum om 
12.00 uur.

Rein Huitema 
Lantearnetún groep 

06-28126146
Heerke Willemsma 

Ontmoeting en Inspiratie 
06-52609426
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DE VAKANTIES

De vakanties zijn bijna voorbij en de 
scholen zijn alweer begonnen als u dit 
leest. We zijn weer in de gelegenheid 
geweest naar andere landen te reizen, 
landen waarvan we dan van zeggen dat 
we zon garantie hebben, meer dan in 
ons eigen landje van 150 km bij 300 
km. 
In de Bijbel wordt er ook heel wat 
afgereisd. Abraham, het volk Israël, 
de ballingen, de apostelen. Hun reis-
methoden zijn net zo divers als hun 
redenen. Sommigen moesten gedwon-
gen op weg, anderen uit eigen keuze of 
door God geroepen. In de woorden van 
het liedje Op reis:

De één gaat reizen als het kan, 
de ander als het moet.
Maria ging per ezeltje 
en Jozef ging te voet.
De wijzen reisden per kameel, 
leert hun geschiedenis.
En Paulus stapte op de boot 
en Jona ging per vis.

Lees maar eens van Abraham, van 
Jozef, van Mozes en... veel meer, ga 
ze maar eens ontdekken in en na hun 
ervaringen in de andere omgeving.
Iedereen heeft zo zijn ervaringen in 
het reizen en bezoeken van andere 
omgevingen, andere landen en andere 
mensen. Door je omgeving word je 
gevormd, wordt gezegd en dat is een 
waarheid. Je neemt er iets van mee.

In onze Bijbel komen we massa’s men-
sen tegen die vrijwillig of gedwongen 
onderweg zijn gegaan en een elk met 
een eigen ondervinding, een eigen 
ervaring.
Onze Bijbel is enorm rijk aan (reis) 
ervaringen.
Wie op reis gaat, komt ook vroeg of laat 
zichzelf tegen, en komt nooit onveran-
derd weer aan op de thuis bestemming.

Ging je op reis deze zomer, per auto, 
fiets, trein of vliegtuig? En zit je nu 
stil op je balkon of in je tuin en geef 
je ruimte om na te denken over de 
ontdekkingen die je hebt gedaan? Dat 
alleen al waren ontdekkingen die je als 
een dierbare herinnering bewaart en 
misschien nog eens terug wilt zien en 
meemaken.  

Tj.

De dagelijkse bijbelpodcast van het 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. 
Elke dag een stukje inspiratie uit de 
Bijbel en afsluitend een concrete vraag 
of opdracht. 
Zo komt de Bijbel echt dichtbij! Deze 
op uw mobieltje? Thuis beluisteren of 
als je naar je werk rijdt. 

Je kunt deze downloaden via:
www.debijbel.nl
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HET GEWAAD VAN DE DIENAAR

Schept een toga nu afstand en scheve verhoudingen, of is het gewaad juist 
een middel om iedereen bij de les te houden? Beide opvattingen zijn te 
beluisteren in protestantse gemeenten, ook onder voorgangers.
Van oorsprong is de toga een katholiek concept. Een klassieke katholieke 
toga staat vol symboliek: koorden, kragen en kleuren verwijzen naar het 
lijden en sterven van Jezus. Dat viel na de Reformatie bij veel protestanten 
niet in goede aarde. Zij meenden dat het lijdensverhaal iets was om met 
respect mee om te gaan. Dat hoefde je niet onnodig vaak te herhalen met 
al die symboliek. 
Bovendien, een predikant had vooral als taak om de gemeente te onderwij-
zen in het geloof. In de eerste protestantse kerken waren veel predikanten 
van mening dat het gebruik van symboliek maar zou afleiden van waar het 
om ging in de kerkdienst: de verkondiging uit het Woord. Daarom: géén 
toga in de eerste protestantse kerken in Nederland.

Modeshow
Maar wat droegen de verkondigers van Gods Woord dán op de preekstoel? 
De eerste protestantse dominees achtten speciale plunje niet nodig voor het 
uitleggen van het evangelie. Een net zondags pak vonden ze volstaan. 
Die zagen er in die tijd heel wat anders uit dan bijvoorbeeld driedelig zwart. 
Hoe hun nette kleding eruit zag, was vooral afhankelijk van de modetrends. 
Zo kwam het in de tijd van pruiken en kleurige pantalons vaak voor dat de 
dominee flink uitgedost stond te blinken op de preekstoel.
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Als gevolg daarvan krabden enkele dominees en kerkgangers zich achter de 
oren. Was het wel de bedoeling om als kerk mee te gaan met de seculiere 
meute? Moest er niet een soort onderscheidend uniform komen voor de 
dominee? 
In 1811 had de Duitse overheid de toga al verplicht gesteld. Zo moest er 
meer aandacht komen voor de preek en minder voor de modeshow van de 
dominee. Ook in Nederland lieten enkele predikanten zich inspireren door 
de Lutheranen.

Zwart, zwaar en lekker warm
In diezelfde eeuw kwam er onder protestanten meer aandacht voor de ge-
leerdheid van de dominee. Idealiter was dit iemand die had gestudeerd en 
wist waar hij het over had. Het was daarom niet zo’n gek idee als dominees 
de zogeheten academische toga over zouden nemen. Deze toga werd ge-
dragen door geleerde mensen met een ambt.
Vandaag de dag kennen we deze nog steeds als dé klassieke toga: zwart, 
zwaar en met mouwen waar je u tegen zegt. En als kers op de taart was het 
gewaad behaaglijk warm – een pré in grote gure kerken, in barre tijden toen 
de kerkverwarming nog niet was uitgevonden. Tot op de dag van vandaag 
dragen vooral dominees in meer behoudende protestantse gemeenten deze 
toga. 
Voor veel dominees is de toga een onderscheidend uniform. Niet om zichzelf 
als geleerd persoon neer te zetten, maar juist omdat zij als dienaar van God 
Zijn woord verkondigen.

Liturgie
De jaren ‘70 brachten een nieuwe trend. Sommige dominees ervoeren dat 
de traditionele academische toga afstand creëerde tussen hen en de ge-
meente. Zij kozen voor een witte linnen toga, de traditionele katholieke 
‘albe’. Maar dan zonder de symboliek die de katholieken eraan verbonden. 
In de protestantse kerk is de witte albe een ‘liturgisch gewaad’. Deze helpt 
dominees bij het aandachtig uitvoeren van de dienst en herinnert hen aan 
de eeuwenoude tradities en het grotere geheel waar zij onderdeel van zijn. 
Over de albe draagt de voorganger vaak een gekleurde stola - een soort 
sjaal of sjerp - in de kleur van het kerkelijk jaar. Die kleuren hebben een 
symbolische betekenis. En zo brengt de toga of albe toch weer symboliek 
in de kerk.

Uit: 

Petrus Protestantse Kerk.
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MAANDAGAVOND 

Er klinken klanken over de Tsjerkebleek, eerst wat onduidelijk en hoe dichter 
je bij de kerk komt hoe duidelijker het wordt. De koster wenkt al van verre 
en de nieuwsgierigheid is gewekt. Wel bijzonder zo op maandagavond net 
na achten, de koster die wenkt en de kerk die open is. Voorzichtig lopend de 
kerk in, staat daar een koor. Het is Euphonia, het Christelijk Gemengd Koor. 
De piano wordt bespeeld door de dirigente en geeft maat en toon aan de 
sopranen. Je ziet aan de lichaamshouding van de dirigente dat het beter 
kan. Opnieuw wordt er ingezet, ja dit klinkt beter. Nu zijn de heren aan de 
beurt, zo te horen moet dit opnieuw, repeteren geeft een beter resultaat zo 
te horen. 
En nu het hele koor, de dirigente staat te swingen achter de piano, het 
publiek luistert ademloos. Gelukkig zijn er performers, mensen die hun 
maandagavond gebruiken om hun kwaliteit te scherpen. Wat een geluk dat 
je als toeschouwer mag aanschuiven in de kerkbank en mag genieten van de 
frisse klanken op deze repetitie avond.

de toeschouwer
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VERHALEN EN MUZIEK IN DE LANTEARNETÚN

Op 28 augustus was er een optreden 
van de groep MUS, zij spelen ook vaak 
in verschillende kerken bij het Tsjer-
kepaad. Het was een groot succes; 
prachtig weer, heerlijke folk-muziek, 
ongedwongen sfeer, fantastische tuin, 
enthousiaste muzikanten en veel pu-
bliek. Elke maand komen er meer men-
sen, er waren veel extra stoelen nodig.
Dank aan onze koffie en thee schenkers. Iedereen ging met een goed gevoel 
naar huis. 

25 september is de laatste ferhalenfertellers-middag in deze reeks. Dan vertelt 
Henny Sixma met kleindochter Hanna en Anne Dijkstra mooie verhalen met 
als thema: “Tiden hawwe tiden”. Het belooft een interessante luistermiddag 
te worden. We beginnen weer om 15.30 uur. Dat zal de laatste zondagmiddag 
zijn in dit jaar. Wilt u meedenken of hebt u leuke suggesties voor het volgend 
jaar dan horen we dat graag. 

We werken elke maandag van 14.00 uur tot 16.00 uur in de tuin met een 
gezellige pauze. Wil je ook meehelpen of zo nu en dan, geef het even door of 
kom langs voor een praatje. 

Hartelijke groet,
Heerke Willemsma van O&I 06 52609426

Eelco Sixma van de Doarpskeamer 06 46221943
Gepke Wielinga van de Lantearnetún 06 45481070

Rein Huitema van de Lantearnetún 06 28126146

AGENDA

Datum/tijd   Activiteit   Plaats

13 sept. 20.00 uur Pastorale Raad   De Lantearne  
13 sept.  20.00 uur  Diaconale Raad  De Lantearne
14 sept. 20.00 uur Coll.v. Kerkrentmeesters De Lantearne
21 sept. 20.00 uur Kerkenraad   De Lantearne
25 sept. 09.30 uur Startzondag   De Lantearne
25 sept.  15.30 uur  Ballads in de Lantearnetûn De Lantearne 
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KERKELIJKE STAND

Overleden: 
op 23 augustus, mevr. R. van Berkum-Walsweer, Kleasterwei 17A, Nes
op 25 augustus, mevr. R. Bruijnzeel-Riemersma, Friesmastate, Grou

Nieuw -ingekomen
dhr. B. Reitsma, Boarnsterdyk 42/03

Vertrokken:
dhr. J. Vellema, Jokwei 6
Jiska Blaakmeer, De Oper 28, Nes
dhr. en mw. L. Boes, W.J. Koopmansstrjitte 70

vertrokken naar Heerenveen, maar blijft voorkeurlid Akkrum:
mw. B. van Woudenberg-Van Eijk, zorgcentrum September,
Burg. Falkenaweg 12, 8442 LD Heerenveen

   FINANCIËN - OPBRENGST COLLECTEN

   Datum Diaconie Kerk Bijz. Coll.    Doel
   03 juli 2022  € 48,80  € 40,60  €  51,50   Kerk in Actiea
   10 juli 2022  € 235,50   Jeugdwerk
   17 juli 2022  € 81,55  € 55,30 
   24 juli 2022  € 29,50  € 27,00 
   31 juli 2022  € 69,35  € 72,75 
   07 augustus 2022  € 71,35  € 63,65 
   04 augustus 2022  € 94,10  € 51,35  €  44,85   Kerk in Actie
   21 augustus 2022  € 60,15  € 47,55 
   28 augustus 2022  € 85,20  € 88,62 

   Overige:
   Giften ivm collecten Kerk - 20 juni - 28 aug.         €  97,00

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

It kommende nûmer fan Underweis komt út op 20 oktober.
(kopij ynleverje uterlik 9 oktober)



Contactblad voor de Protestantse Gemeente te Akkrum

Buorman Jan Calsbeek: alle dagen dat de tsjerke iepen is, 
ha wij in praatsje, en helpt er bij it opromjen fan de flagge 
en it boerd “Kerk is Open” dat dan foar de Lantearne stiet.


