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In de zomer kijk ik op zondagavond tv. Nee, geen Studio 

Sport. Ik ben fan van het programma Zomergasten. U kent 

het vast. De gast mag zijn of haar ideale televisieavond 

samenstellen. Tussen de televisie- en filmfragmenten door 

wordt hij of zij geïnterviewd.

Zomergasten is een avond lang tv kijken door de ogen 

van iemand anders. Waar heeft hij warme herinneringen 

aan of is hij door gevormd? Wat boeit of verontrust haar? 

Wat brengt ontroering of bewondering? Soms neemt een 

zomergast je mee naar nieuwe werelden, soms word je 

langs beelden gevoerd waar je zelf de televisie niet voor 

zou aanzetten. Maar omdat je meekijkt met de ander, naar 

wat hem of haar raakt, ga je daar met andere ogen naar 

kijken. Zo wordt het een avond vol verwondering. Een rap-

per, een strafrechtadvocaat of een wetenschapper, wat 

zijn mensen toch verschillend en wat een verschillende 

manieren van kijken. Ze nemen me, ieder op hun eigen 

manier, voor zich in. En maken me een beetje bescheide-

ner als het gaat om mijn eigen kijk. Dat is míjn kijk op de 

wereld, via míjn ogen, niet meer dan dat. 

Een van de gasten dit jaar was Nazmiye Oral, een Ne-

derlandse actrice en theatermaker met een Turkse ach-

tergrond. Haar theatergezelschap trekt door Nederland en 

maakt theater ‘in de wijk’, samen met buurtbewoners. Om 

zo’n wijk goed te leren kennen, dompelen ze zich er eerst 

helemaal in onder. Zo logeerde Nazmiye twee weken lang 

bij een vrouw die PVV stemt, voor Nazmiye een onbegrij-

pelijke keus. ‘Na een paar dagen ben je wel uitgepraat. 

Dan zit je ‘s avonds samen op de bank te zwijgen en leer 

je elkaar pas echt goed kennen,’ vertelt Nazmiye. ‘En als 

je eenmaal iemand ziet en leert kennen, dan móet je wel 

van haar gaan houden, PVV of geen PVV.  Dan ben je 

voorbij je oordeel en ontmoet je iemand echt.’

Dat doet me denken aan wat ik een karmeliet over God 

hoorde zeggen. ‘Gods zien is Gods kennen is Gods lief-

hebben.’ Het klonk me in de oren als een nogal abstracte 

redenering. Wat hij bedoelde, drong pas later tot me door. 

Als God naar iemand kijkt, dan zíet hij hem of haar. Ik 

bedoel echt zien, zoals hij of zij is en kan worden. Ten 

diepste. Niet alleen maar de buitenkant, zoals wij gewend 

zijn naar een ander te kijken. Voor God is zien en kennen 

hetzelfde. En kent God een mens, ja, dan kan hij niet an-

ders dan van die mens houden. Zondermeer. Voor God is 

kennen liefhebben. Kunt u het nog volgen?

Liefhebben is iets groots, helemaal als het over Gods on-

voorwaardelijke liefde gaat. Daar kunnen we niet aan tip-

pen… Maar we worden wel uitgenodigd op deze weg van 

de liefde. En die begint, heel eenvoudig, met nieuwsgierig 

kijken naar de ander. Wie is hij of zij echt? De rest volgt – 

wie weet – vanzelf.

Dit is voorlopig de laatste keer dat ik op de voorpagina van 

de Frissel schrijf. Vanaf 13 september heeft De Slachsang 

weer een eigen predikant, Reinier Nummerdor. Reinier, 

Trees en De Slachsang, ik wens jullie veel geluk met el-

kaar!

Saskia Leene

Kijken met de andermans /vrouws ogen
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Gezamenlijk nieuws
De volgende Frissel verschijnt op
woensdag 7 oktober 
Kopij kan worden ingeleverd 
tot uiterlijk maandag 28 september
De Frissel wordt gedrukt op kringlooppapier

Bereikbaarheid en werktijden van predikanten 

Lieke Weima pastoraat: Skearnegoutum-
 Loaiingea 
 vrij: vrijdag en zaterdag
 
Reinder Nummerdor        pastoraat De Slachsang: Boazum,
  Lytsewierrum, Wiuwert-
 Britswert - Easterwierrum
 vrij: vrijdag en zaterdag 

 
Predikanten:
Ds. L. Weima, Legedyk 14  
8629 RM Skearnegoutum   06 - 15 25 96 92

email: predikant@pknscharnegoutum.nl

Ds. R.E. Nummerdor, Evert Egbertsstraat 35
8603 EW Sneek  Tel: 0515 - 785 575

 email: predikant@deslachsang.nl

Contactpersoon kosters 
Prot. Gemeente Skearnegoutum /Loaiingea c.a.
Joh. Leeverink   Tel: 0515 – 411329

Redactie: (tevens inleveradressen kopij)
K. Wiersma, P. ten Bokumstraat 14, 8736 JG Reahûs
Tel: 0515 – 331354 email:wiersmakemker@kpnmail.nl
IJ. Wiersma, De Terp 11, 8629 RA Skearnegoutum
Tel: 0515 – 417244   email:h.wiersma@zonnet.nl

Koordinatie bezorging:
Joh. Punter, Ivigeleane 9, 8629 WB Skearnegoutum

Tel: 0515 – 41 41 50

Penningmeester:
Alleen voor Skearnegoutum/Loaiingea c.a.
M.Bakker, Molepead 8, 8629 PH Skearnegoutum
Tel: 0515 – 41 81 64 
Email: marten.bakker@hotmail.com
Bankrekeningnummer NL85 RABO 0172 9737 75 
t.n.v.College van Kerkrentmeesters inzake kerkblad Frissel. 

Collectebonnen Skearnegoutum / Loaiingea c.a.
fam. K Bakker, Lange Achte 12 Tel.  0515 –  419529 

Contactpersoon hulpdienst 
‘Graach Dien’ Skearnegoutum
B. de Groot - Talsma tel.  0515 –  422351/ 06-51062242
graachdien@pknscharnegoutum.nl 

Websites
www.pknscharnegoutum.nl /  www.deslachsang.nl

Uit de kerkenraad 

Op het moment dat u deze Frissel onder ogen krijgt is het 
bijna zover, de intrede van onze nieuwe predikant! Op zon-
dag 13 september wordt ds. Reinier Nummerdor aan onze 
gemeente verbonden door ds. Fedde
Welbedacht en het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat wij 
voor deze dienst veel aanmeldingen verwachten.

Veel aanmeldingen is natuurlijk fijn maar het is ook een 
uitdaging want door corona hebben we nog steeds te ma-
ken met de 1,5 meter maatregel. Op het moment dat ik dit 
schrijf zijn er al 53 aanmeldingen en daarvoor zijn onze 
kerkgebouwen niet groot genoeg.

Gelukkig is er een oplossing.

In Britswert kunnen we ook gebruik maken van Ús Honk 
tegenover de kerk en dat biedt de extra ruimte die we voor 
deze dienst zo nodig hebben. Daar, in Ús Honk, kan de 
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dienst gevolgd worden met een beamer/scherm in de grote 
zaal en extra een groot TV-scherm in de serre.

De ruimte in Ús Honk is ook beperkt dus het is wel noodza-
kelijk dat u zich opgeeft bij de scriba als u de dienst bij wilt 
wonen. Het liefst per e-mail (scriba@deslachsang.nl) maar 
als dat niet praktisch is kunt u ook bellen (0515 756 090).

Hierbij geldt natuurlijk dat u alleen komt als u en uw even-
tuele huisgenoten geen corona gerelateerde klachten heb-
ben. U heeft ook geen contact gehad met mensen met 
deze klachten.

De dienst in Britswert begint om 11:00 uur maar als u ruim 
op tijd aanwezig bent kan iedereen veilig op zijn/haar plaats 
gaan zitten. U krijgt bericht van de scriba of dat in de kerk 
of in Ús Honk is.

Op 3 september (ik schrijf dit op 31 augustus) is er weer de 
eerste vergadering van de kerkenraad. We hebben het dan 
natuurlijk over de intrededienst maar ook het winterwerk 
staat op de agenda. In de volgende Frissel kunt u hier meer 
over lezen.

Een ander punt op de agenda is de startsnein op 20 sep-
tember en hoe we daar in coronatijd invulling aan kunnen 
geven. De kerkenraad heeft besloten om het bootreisje 
dit jaar niet door te laten gaan. Op de boot zit je toch vrij 
dicht op elkaar en dat vonden wij niet verantwoord. Op een 
startsnein wil je als gemeente juist veel samen doen, hoe 
doe je dat als je afstand moet houden, en waar kan dat? 
We beginnen in ieder geval om 10:00 uur met een dienst 
in Boazum.

Als laatste wil ik nog noemen dat het voor alle diensten 
nodig blijft om u vooraf bij de scriba aan te melden als u 
naar de kerk wilt komen. Tot op heden is het alle zonda-
gen nog gelukt om iedereen een veilige zitplaats te bieden 
maar het moment dat we mensen weg moeten sturen om-
dat alle plaatsen bezet zijn is soms erg dichtbij geweest. 
Onze kerkgebouwen lijken ruim maar door de corona re-
gels is de kerk al vol met 30 à 35 mensen…

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Henk Hofman

Nieuws van de kinderkerk

Beste allemaal,
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.
Als leiding van de kinderkerk hebben we zin om weer ac-
tiviteiten voor de kinderen te organiseren. Vanwege de re-
gels rondom corona, zoals bijvoorbeeld het vooraf moeten 
aanmelden voor een kerkdienst, zijn we nog een beetje 
zoekende wat de precieze invulling aangaat. Misschien 
hebben jullie of jullie ouders hierover ook wel goede idee-
en. Laat het ons vooral weten!

Wél lijkt het ons erg leuk om ds Nummerdor, de nieuwe 
dominee, na de intrededienst op 13 september ook als kin-
derkerk een warm welkom te bezorgen. We zullen kijken 
of we voldoende kinderen bij elkaar kunnen krijgen om ons 
plan ten uitvoer te brengen!
 Jullie horen van ons!

Anita, Hetsche en Tineke

In Memoriam Teade Visser

Op 10 december 1931 werd Teade geboren in Ginnum, 
als elfde en laatste kind van Klaas Eling Visser en Pytje 
Hellinga. Het gezin verhuisde naar een pleats iets buiten 
Hilaard op Teades zesde. Daar groeide hij op en na het 
overlijden van zijn ouders nam hij met een van zijn broers 
de boerderij over. Teade was een zorgzame man en dat 
was ook precies wat Pyt Faber zo in hem aantrok. Een 
prater was Teade niet, des te meer zei hij met zijn zorg-
zaamheid. Ze trouwden en kregen hun eerste kind, Klaas. 
Maar de boerderij was te klein om meerdere gezinnen 
te onderhouden, dus verhuisden ze naar Boazum, waar 
Teade zeven koeien molk en melkrijder werd. Daar werden 
Doutsje en Gerry geboren. Nog een keer moest Teade van 
werk veranderen, toen de melkfabriek sloot. Hij werd ama-
nuensis aan de middelbare landbouwschool in Sneek. Dat 
was hem op het lijf geschreven, werken met de leerlingen 
en leraren. Verhuizen naar Sneek was een vereiste en ie-
dereen moest wennen aan de overgang van de boerderij 
buiten het dorp naar wonen te midden van andere mensen. 
Teade zat ook bij de reservepolitie en kwam bijvoorbeeld 
in actie bij de fiets-elfstedentocht. Actief zijn in de kerk was 
meer Pyt haar afdeling. Teade stond achter haar en nam 
taken thuis over. Zo zochten en gunden Teade en Pyt – 
verschillend als ze waren – steeds de ruimte voor zichzelf 
en voor elkaar.

Met vijfenvijftig kon hij met vervroegd pensioen. Daarna 
was er alle tijd – naast huis en tuin en hobbies – voor wat 
er nodig was in de familie. En alle tijd voor de kinderen, 
natuurlijk: helpen klussen, verhuizen, oppassen op de pa-
kesizzers. In Boazum, waar Teade en Pyt inmiddels weer 
terecht waren gekomen, waren de pakesizzers kind aan 
huis.

Teade heeft lang te kampen gehad met ziekte en pijn. Hij 
klaagde daar niet over, maar hij is door donkere dalen ge-
gaan. Ook de laatste periode was zwaar. Op maandag-
avond 10 augustus is hij ‘by ús weirekke’, in alle rust, in de 
vertrouwde nabijheid van Pyt, kinderen en kleinkinderen. 
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In de dankdienst voor zijn leven lazen we psalm 23, door 
Teade zelf uitgekozen. “U geeft me geluk en liefde, altijd 
en overal.” We wensen Pyt, bern en bernsbern alle goeds 
in deze tijd van rouw. Dat de liefdevolle herinneringen aan 
Teade jullie troost mogen schenken.

Saskia Leene

Gemeentenieuws

Overleden

Op 10 augustus jl. is de heer T. Visser op 88-jarige leeftijd 
in zijn eigen omgeving rustig overleden. Wij wensen zijn 
vrouw en kinderen veel troost en sterkte de komende tijd.

Jarig

Op 23 september is de heer P. Breuker jarig en hij wordt 
dan 81 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd. Wij wensen u 
een fijne dag en hopen voor u op een gezond volgend jaar.

Geboren

Op 30 juni jl. is Maartje geboren, zij is de dochter van 
Jasper en Anna Schulting en het zusje van Teun. Van harte 
gefeliciteerd met dit kleine meisje. Dat ze in liefde mag op-
groeien.

Bloemen

De bloemen gaan met een groet naar de genoemde jarige 
en er ging een witte roos naar de familie Schulting voor de 
geboorte van hun dochter en zusje Maartje.

Nieuwe predikant

Op 13 september a.s. wordt de nieuwe predikant ds. Rei-
nier Nummerdor bevestigd. Elders in deze Frissel vindt u 
hier meer informatie over.

Tot slot

Wens ik u een fijne nazomer.

Hoop
is een lichtje in de nacht
dat vandaag moed geeft

en morgen kracht

Met vriendelijke groet,
Margaretha de Vries-Plantinga

Urnenmuur

 
Zoals een aantal mensen intussen hebben gezien is er een 
begin gemaakt met de voorbereiding van de urnenmuur.
Het heeft wat voeten (letterlijk en figuurlijk) in de aarde ge-
had, maar de vergunning is binnen.
Gelukkig konden we weer een beroep doen op een aantal 
vrijwilligers. Tseard kwam met de kraan om een
gat te graven en Fokke heeft met de trekker en wagen de 
grond afgevoerd. Er kwamen nog heel wat stenen
en andere rommel tevoorschijn. Maar nu is het dan zover 
dat Wout en Frans een begin hebben gemaakt
met de bekisting. Nu het niet meer zo heet is gaan ze er 
straks mee verder en hopen we volgend jaar een
mooie urnenmuur te hebben, zodat we dan ook aan die 
vraag kunnen voldoen.
 
Allen nogmaals heel hartelijk bedankt voor het werk wat 
jullie met elkaar hebben verzet.
 

Namens het C.v.K.

Bedankt

We willen iedereen hartelijk bedanken
voor de warme belangstelling tijdens
Teade z’n ziekte en na zijn overlijden.
Vele woorden waren ons tot troost.

Pyt Visser-Faber, kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen



Bevestiging ambtsdragers
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Zondag 13 september

Aanvang: 11.00 uur                           Intrede dienst                                              
Voorganger: ds R. E. Nummerdor
Collecte:  Diaconie / Jeugdwerk
Organist:  Gerk Venema
Ouderling: Jeannette Reen

Aanvang: 09.30 uur                       
Voorganger: ds S. Cnossen - Hoekzema
Collecte:   Diaconie / Kerk en Eredienst
Organist:  H. de Vries

Britswert Skearnegoutum

Zondag 20 september

Aanvang: 10.00 uur                            Startsnein
Voorganger: ds R. E. Nummerdor  
Collecte:  Zending wereldwijd / Kerk
Organist:  Hains de Vries
Ouderling: Tseard v.d. Wal

Aanvang: 09.30 uur                  Club op zondag                             
Voorganger: ds L. Weima
Collecte:   Zending / Kerk en Eredienst
Organist:  J. Ypma 

Boazum Skearnegoutum

Zondag 27 september

Aanvang: 10.00 uur                                                               
Voorganger: ds R. E. Nummerdor
Collecte:  Diaconie / Vredesweek
Organist:  Roelie Dijkstra
Ouderling: Gretha v.d. Hem

Aanvang: 09.30  uur
Voorganger: ds L. Weima
Collecte:   Vredesweek / Kerk en Eredienst
Organist:  T. van Tuinen
     

Britswert Skearnegoutum

Zondag 4 oktober

Aanvang: 10.00 uur                                                         
Voorganger: ds R. E. Nummerdor
Collecte:  Diaconie / Kerk en Israël
Organist:  Gerk Venema
Ouderling: Jetske Nieuwenhuis

Lytsewierrum

Zondag 11 oktober

Aanvang: 10.00 uur                                                  
Voorganger: ds R. E. Nummerdor
Collecte:  Diaconie / Kerk
Organist:  Roelie Dijkstra
Ouderling: Jeannette Reen

Aanvang: 09.30 uur                                        
Voorganger: ds L. Weima
Collecte:   Diaconie / Kerk en Eredienst
Organist:  J. Ypma 

Wiuwert Skearnegoutum

Aanvang: 10.00  uur        Nieuw vieren / kinderkerk
Voorganger: mw S. Aardema (Menaldum)
Collecte:   Kerk en Israël / Kerk en Eredienst
Organist:  J. Ypma 
 

Skearnegoutum

kerkdiensten




