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Heer ik heb geen mens
Heer, ik heb geen mens, zegt de man die al 38 jaar ziek
in Bethesda ligt, hopend op een wonder. Misschien redt
hij het toch een keer, als eerste in de bron met geneeskrachtig water te komen om zo genezen te worden. Maar
de kans is klein. Hij heeft niemand om hem in het water te werpen, als de bron in beweging komt. Het snijdt je
door de ziel: ik heb geen mens. Wat een eenzaamheid! 38
jaar al ziek. Eerst kwam de familie nog en de vrienden, hij
kreeg de bloemen van de kerk, van zijn werk zochten ze
hem nog wel eens op, maar sinds er nieuwe bazen waren,
kwam het kerstpakket ook al niet meer. Hij raakte helemaal in het isolement. Zo gaat dat vaak. Als je zo lang ziek
bent, wordt het gewoon, er zijn anderen, die ziek raken.
Die krijgen dan belangstelling. Jij raakt vergeten.
Heer, ik heb geen mens. In onze samenleving met i-phone,
app, twitter, facebook en e-mail, een overvloed aan communicatiemiddelen, kunnen mensen zich toch heel eenzaam voelen. Die middelen zijn ook een zegen, zeker als
je langdurig, chronisch ziek wordt, dan is een telefoon een
uitkomst, het contact met de buitenwereld. Maar onze samenleving vraagt om snelheid. Tijd is geld, wie niet meer
kan werken is economisch niet meer interessant. Zo raken
mensen aan de rand van de samenleving.
Wil je beter worden? vraagt Jezus. Natuurlijk wil hij beter
worden. Maar houd 38 jaar de moed er maar eens in. Of
heeft hij toch nog een sprankje hoop om zichzelf “op de
been” te houden. Jezus zegt niet: ik zal je beter maken,
maar: Sta op! Sta op? Dat kan hij toch niet. Hoe kan Jezus
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zoiets nu zeggen: Sta op, neem je matras op en wandel.
Hij kan het amper serieus nemen. Toch probeert hij het. Hij
staat op, neemt zijn bed op en loopt weg.
Sta op, het heeft te maken met Pasen, opstaan, opstanding, nieuw begin. Jezus geeft hem de kracht om op eigen
benen te gaan staan, haalt hem zo uit zijn isolement. Hij
bevrijdt deze mens van zijn afhankelijkheid. Niet voor niets
gebeurt dit op de sabbat, de dag van het vieren van de
bevrijding van machten en krachten, die mensen beletten
om mens te zijn naar Gods beeld.
De kracht van Jezus is dat Hij naast mensen gaat staan,
mensen weer mens maakt, hen letterlijk en figuurlijk weer
op hun benen zet. Ze mogen ook weer in de kring komen.
De kracht van Jezus is, dat Hij oog heeft voor mensen,
die om welke reden dan ook niet meetellen, eruit liggen.
Hij zoekt ze op en spreekt ze aan. Dat geldt ook voor ons,
hoe ons leven er ook uitziet, of we ziek zijn of gezond,
hulpbehoevend of onafhankelijk. Jezus ziet ons staan en
gaat naast ons staan.
Soms voelen we ons misschien als die man. Soms hebben we zoveel meegemaakt, zijn we zo geschonden door
het leven, teleurgesteld in mensen, de kerk, de vrienden,
de familie. Soms zijn we ons vertrouwen in wie dan ook
kwijt en durven we ons niet meer open te stellen.
Toch mogen we weten, dat God om ons geeft en in Jezus,
de mens naar zijn hart, ons nabij wil zijn. God werkt vaak
door mensen. Hij roept ons ook op om in het spoor van zijn
zoon, oog te hebben voor mensen, die uitgerangeerd zijn
door ziekte, ouderdom of verdriet. Hij roept ons op oog
en oor te hebben voor elkaar en naast die ander te gaan
staan, zodat we, net als Jezus dat deed, die ander, ziek of
gezond, weer in de kring trekken.
Ds. Evert Jan Hefting
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Gezamenlijk nieuws

De volgende Frissel verschijnt op
woensdag 18 juli 2018
Kopij kan worden ingeleverd
tot uiterlijk maandag 9 juli 2018
De Frissel wordt gedrukt op kringlooppapier

Bereikbaarheid en werktijden van predikanten
Vacant

René de Vries:

pastoraat: SkearnegoutumLoaiingea
vrij: zaterdag
pastoraat De Slachsang: Boazum,
Lytsewierrum, WiuwertBritswert - Easterwierrum
vrij: maandag en zaterdag

Predikanten:

Agenda
De Slachsang

Vacant

Ds. R.J. de Vries Kleinzand 68
8601 BK Sneek
Tel: 0515 - 434342
email: rjdevries66@hotmail.com

Do.

14 juni

Kerkenraad Boazum

Do.

21 juni

Kerkenraad

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.

Protestantse gemeente

“De Slachsang”
Scriba: Henk Hofman en Anita Hyde
De Strikel 14 • 8604 VV • Sneek
telefoon 0515 - 756090 • scriba@deslachsang.nl

Uit de kerkenraad

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.

Het is al weer juni en dat betekent ook de laatste verga-

Contactpersoon hulpdienst

kerkenraadsvergadering hadden we na de pauze Hinne

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

en uitgebreid vertelden over hun plannen met Nijkleaster.

Websites
www.pknscharnegoutum.nl
http://deslachsang.protestantsekerk.net

dering van het moderamen en de kerkenraad voor de zomervakantie. Terwijl we terug kijken op het afgelopen winterseizoen wordt er al weer nagedacht over het komende
winterwerk en de startsnein in september. De afgelopen
Wagenaar en Henk Kroes uitgenodigd die ons enthousiast
Vorige week was er een extra vergadering van het moderamen naar aanleiding van een vraag vanuit Itens. Itens
wilde graag met ons praten over De Slachsang en Itens en
of dat meer zou kunnen zijn dan alleen buren. U begrijpt
dat wij veel hebben om over na te denken maar als u dit
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leest is de gemeenteavond van 7 juni al geweest en heb-

Boazum

ben we ook met elkaar over Nijkleaster en Itens gesproken.
Komend najaar zijn er weer 3 kerkenraadsleden aan het

Contactpersoon: Margaretha de Vries-Plantinga

Waltawei 15 8635 ML Boazum

eind van hun huidige ambtstermijn van 4 jaar waar we op

devries-m@ziggo.nl

de komende kerkenraadsvergadering van 21 juni even bij
stil zullen staan en natuurlijk hopen we dat ze dan alle 3
aan zullen geven dat ze graag blijven voor een nieuwe
ambtstermijn.
En alsof we nog niet genoeg hadden om over na te denken
was daar op 25 mei de datum waarop de AVG in werking
trad, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Nu is het natuurlijk niet zo dat we voor 25 mei niet zorgvuldig met de gegevens van onze gemeenteleden omgingen maar sinds 25 mei is de wetgeving wat uitgebreider en
strikter geworden. Ik weet niet hoe het u is vergaan maar
mijn mailbox werd dagelijks gevuld met e-mail van bedrijven en personen over die AVG.
De PKN heeft zich er gelukkig ook uitgebreid mee bezig
gehouden en die informatie met ons gedeeld. Wat betekent
dit nu voor ons? Als ik kijk naar de registratie van gemeenteleden verandert er niet zoveel denk ik. Zoals Nelie dat
lange tijd gedaan heeft hou ik nu ook netjes de administratie bij zodat die klopt. Als mensen verhuizen naar een andere gemeente wordt dat doorgegeven (tenzij ze aangeven
dat niet te willen). Met het administratief verwerken van de
verhuizing ‘verdwijnen’ ze uit ons deel van de ledenregistratie, dat wordt niet bewaard en dat is ook wat de AVG van
ons vraagt.
Voor onze bijdragen aan de Frissel legt de AVG beperkingen op maar die legden we voor 25 mei ons zelf al op. Het
nieuwe adres van verhuizende gemeenteleden mogen we
bijvoorbeeld niet meer delen, maar dat deden we al niet.
Als we vermelden dat meneer of mevrouw Jansen uit bijvoorbeeld Boazum 75 jaar wordt mogen we daar natuurlijk
geen adres bij zetten maar mocht u ook zonder dat adres
bezwaar hebben tegen vermelding van uw verjaardag in de
Frissel, laat het ons even weten en we zullen dat vanzelfsprekend respecteren, al denken wij dat onze gemeenteleden het fijn vinden als ze merken dat er aan ze gedacht
wordt.
Met vriendelijke groet,
Henk Hofman

Gemeentenieuws
Jarig
In de maand juni zijn er geen jarigen die we hier zouden
kunnen noemen. Op 11 juli is mevr. Griet van der WalRingma jarig, zij wordt dan 77 jaar. En op 15 juli wordt
mevr. Tjitske Noordenbos-Stienstra 72 jaar. Allebei alvast
van harte gefeliciteerd! We wensen jullie een fijne dag met
familie en vrienden en wensen jullie een gezond volgend
jaar!
Zieken
De heer Jappie Noordenbos is in het ziekenhuis opgenomen geweest, hij is inmiddels weer thuis. Het gaat de
goede kant weer op. Ook de heer Breuker ligt in het ziekenhuis. Beide heren wensen wij van harte beterschap. Ook
denken we aan de mensen die kampen met ernstige ziekte
of problemen. Veel sterkte en zo mogelijk beterschap.
Jubileum
De heer Jappie Noordenbos en mevrouw Tjitske Noordenbos-Stienstra waren onlangs 50 jaar getrouwd. Van harte
gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum!
Ook Jelle Adema en Pietsje Adema-van der Werf bereikten
een bijzondere mijlpaal in hun huwelijk: 40 jaar getrouwd.
Ook van harte gefeliciteerd!
Geboorte
Er is een kindje geboren in de dr. Miedemastrjitte. Hij heet

Jesse
en is de zoon van Maurits en Paula. Van harte gefeliciteerd
met dit nieuwe leven.
Bloemen
De bloemen gaan met een groet en/of bezoekje naar de jarigen, de genoemde zieken, de lang gehuwden en de jonge
ouders.
Examens
Deze zijn inmiddels achter de rug, dus even lekker achterover leunen en dan waarschijnlijk volop aan de slag in
een vakantiebaantje. Dan komt ook de tijd voor een nieuwe
richting op gaan, maar eerst komt de uitslag van het examen nog. Laat het mij even weten, dan kan ik het hier vermelden.
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Tot slot
Bedacht ik dat de jongeren voor de keuze staan hoe ze
verder willen in hun leven. Daarover kwam ik een mooie
spreuk tegen die ik graag met u deel.
De zin van mijn leven zou weleens verband kunnen houden met de talenten die mij geschonken zijn.

Wiuwert Britswert Easterwierrum
Contactpersoon: T. Bremer - Kastelijn
Opfeart 10 - 8637 VD Wiuwert
tinekebremer@yahoo.com

Gemeentenieuws

Met vriendelijke groet,
Margaretha de Vries-Plantinga

Doopdienst in Boazum
Zondag 27 mei mochten we de doop van Stijn Grondsma
(zoon van Marcel en Yvonne) en Piter Boersma (zoon van
Rienk en Afke) beleven in Boazum. Het werd een feestelijk
gebeuren, met zang van de ouders van Afke en natuurlijk
de kinderkerk die weer een erehaag van zelfgemaakte bogen vormde, waardoor de baby’s werden binnengedragen.
Ook lazen we uit het kinderboek de Gruffalo, dat ons heel
wat te vertellen had.
Op deze warme zondag was het lekker koel in de kerk. In
die koelte werd de vraag gesteld wat we van God mogen
verwachten. In de voorbereiding was die vraag al in een gesprek met de doopouders naar voren gekomen. Het liefst
verwachten we dat hij ons tegen alles beschermt, maar die
God blijkt keer op keer niet te bestaan. Dan heeft een geloof in zo’n God ook niet zoveel zin. Wat kun je dan wel van
God zeggen? Dat ie er is, altijd, zei iemand. God doet niet
zoveel, maar hij is er wel. Dat voelen sommigen. Maar, als
Hij er altijd is, wat zegt dat dan over jou? Dan moét jij er
ook wel altijd zijn, want anders kun je dat niet weten. En dat
klopt ook. In wezen zijn jij, en ik, er altijd. Dat noemen we
leven na de dood. Eigenlijk ben je, als je dat beseft, buiten
de tijd gekomen: je hebt je eeuwigheid in jezelf ontdekt.
De doop is de ceremonie die laat zien dat wij mensen allen
die eeuwigheid in ons dragen en naar ons wezen onsterfelijk zijn. En daarmee zijn we ‘geschapen naar Gods beeld’,
dus eigenlijk aan hem gelijk. U begrijpt nu vast dat het een
feestelijke bijeenkomst was, waarin de angsten van ons afgleden. Immers, als je wéét dat de vork zo in elkaar steekt,
dan ben je vrij. Dan kun je onbezorgd zorgen voor je kinderen en languit in het gras gaan liggen op die momenten dat
je niet iets hoeft te doen.
Dat leven wens ik u toe, dag aan dag.
René de Vries
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Oproep kinderkerk
Voor het volgende seizoen is de leiding van de kinderkerk
op zoek naar nieuwe leid(st)ers en/of helpers om het vaste
team te versterken. Op dit moment zijn onze dorpjes wat
ondervertegenwoordigd. Dus, vind je het belangrijk dat de
kinderen ook met de bijbelverhalen en het geloof bekend
worden gemaakt en ben je bereid om ongeveer één keer
per 6 weken samen kinderkerk te draaien of vind je het leuk
om samen te zingen en muziek te maken of te knutselen,
meld je dan aan! Alle hulp is welkom!
Lief...
Op 2 juni vierde mevrouw Sjoerdsje Faber - de Groot (Ew)
haar verjaardag. Nog van harte gefeliciteerd!
...en leed
In onze dorpen zijn verschillende mensen - jong en oud die met hun gezondheid en/of welzijn tobben, soms weer
(onverwacht) naar het ziekenhuis moeten en kleine maar
in sommige gevallen ook grote tegenslagen moeten accepteren. Via deze weg willen we laten blijken dat we als
kerkgemeente ook met hen en hun gezinnen en families
meeleven.
In het bijzonder willen we noemen: dhr. Sjoerd Groenendijk
(W) die in het ziekenhuis heeft gelegen, mevr. Afke Hoogland - van der Weide (Br) die onverwachts naar het ziekenhuis moest, Tiny van Berkum - Krol (W) die haar sleutelbeen
brak en Geert Kuipers jr. die zijn onderarm brak tijdens het
spelen. Sterkte en beterschap gewenst allemaal!
Bloemengroet
In de afgelopen periode kregen bovengenoemde zieken en
pechvogels een bos bloemen of andere attentie namens de
kerkgemeente. Ook werden Roelie Dijkstra, onze organist
die haar vertrouwde plek gelukkig weer kan innemen, en de
leidsters van de kinderkerk in het zonnetje gezet.
Tenslotte
We leven in een wereld van produceren en presteren, van
jachten en jagen, van tijd is geld, van voldoen aan verwachtingen van anderen, van erbij willen horen en mee willen
doen. Voor je het weet word je daarin meegesleept. De
volgende tekst uit ‘Oase’ stimuleert je om even pas op de
plaats te maken, de ‘ratrace’ te verlaten en te leven in het
‘nu’. Een mooie gedachte.

Vandaag
Maak je los van gisteren.
Vandaag vraagt je aandacht.
Vlucht niet in morgen.
De toekomst begint nu.
In de kansen van vandaag
schuilt het succes van straks.
Richt je dus op deze eerste dag
waarmee de rest van je leven begint.
Met een vriendelijke groet,

Jarig
Op 18 juni is jarig dhr. Melle de Boer, op 27 juni is mevr.
Griet Fritsma jarig, 4 juli is het de verjaardag van mevr.
Sjoukje Stoffelsma en op 7 juli hoopt mevr. Trijntje de Vries
haar verjaardag te vieren.
Namens de gemeente alvast de felicitaties en we wensen u
voor het komende jaar gezondheid en geluk toe. We hopen
dat u samen met uw dierbaren er een fijne dag van kunt
maken.
Bloemen
De bloemen uit de diensten van 13 mei en 3 juni gingen,
met de felicitaties van de gemeente, naar dhr. Sietze Stoffelsma en mevr. Anna Boonstra ter gelegenheid van hun
verjaardag.

Tineke Bremer-Kastelijn

Lytsewierrum
Contactpersoon: Reina Speerstra
Suderdyk 7 • 8635 MR • Boazum
reinaspeerstra@live.nl

Gemeentenieuws
Hemelvaartsdag
In een goed bezochte zangdienst op Hemelvaartsdag konden we uit volle borst meezingen met bekende en minder
bekende liederen uit de Johannes de Heer bundel. Dankzij de medewerking van mevrouw Lies de Vries (zang),
de muzikale begeleiding van Gerk Venema en dankzij de
medewerking van u, die in grote getale naar Lytsewierrum
kwam en meezong, maakten deze zangdienst tot een geslaagde dienst.
Echter als niemand de organisatie en leiding neemt komt
zo’n zangdienst niet tot stand. Aline, jij hebt deze taak op je
genomen en hiervoor willen wij je hartelijk bedanken.
De collecte tijdens deze dienst heeft het mooie bedrag van
266,05 euro opgebracht.

Overleden
Op 31 mei is ons gemeentelid mevrouw Attsje de
Boer-Buma op de leeftijd van 84 jaar overleden.
Jarenlang heeft Attsje met haar man en zoon aan de
Buorren in Rien gewoond.
Op latere leeftijd zijn zij en haar man naar Wommels verhuisd.
Wij wensen haar man, zoon, schoondochter en kleinkinderen veel sterkte met het gemis van hun dierbare vrouw,
mem en beppe.

Tsjerkepaad
Ook dit jaar doet de Gertrudiskerk weer mee aan het “Tsjerkepaad 2018”
De kerk is open van 13.30 tot 17.00 uur op de volgende
zaterdagen: 14 en 28 juli, 11 en 25 augustus en op 8 september.
Met een vriendelijke groet namens de PKN – Gemeente
Lytsewierrum-Rien,
Hilda en Reina

Protestantse gemeente

Skearnegoutum loaiingea
Scriba: D.B. van Elven-Dijkstra
Zwettewei 92, 8629 EE Skearnegoutum
telefoon 0515-417843, Email: scribaatpgsl@hotmail.com

Gemeentenieuws
Vanwege de sluitingsdatum van de Frissel moeten we weer
een voorschot nemen op de dingen die gaan gebeuren.
De gemeenteavond is bij het uitkomen van deze Frissel
al geweest. U hebt met zijn allen kennis kunnen maken
met de predikant waar de kerkenraad een beroep op wil
uitbrengen of dat misschien al heeft gedaan. Wij hopen op
een positieve uitslag en dan ga je als kerkenraad toch een
stuk geruster de vakantieperiode tegemoet.
Van hieruit willen we Beroepingscommissie 1 (2017) en
Beroepingscommissie 2 (2018) van harte bedanken voor
al het werk wat ze voor ons hebben verzet. Want er komt
wat op je af als je in die commissie zit. Eerst uitzoeken
hoe het allemaal werkt, veel lezen, voorwerk doen, samen
besprekingen voeren en gesprekken voeren met kandida-
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ten. En dan uiteindelijk een beslissing nemen voor een hele
gemeente, dat is zwaar, daar kun je ‘kopzorgen’ van krijgen
en daar heb je Gods hulp hard bij nodig. Bedankt allemaal
voor jullie geweldige werk en we hopen dat vanaf nu de
rust terugkeert en dat jullie tevreden terug mogen zien op
de meegenomen ervaringen van deze opdracht. Bedankt!
Op dit moment zijn er - voor zover wij weten - geen nieuwe
zieken bijgekomen. Hou hiervoor ook onze website in de
gaten want die is actueler dan de Frissel.
We hopen dat alle mensen - zieken of mensen die in familiekring met zieke of verwarde mensen te maken hebben,
mensen die zich eenzaam voelen door overlijden of vertrek
van een partner - iemand in hun omgeving hebben of vinden die een stukje met hen mee wil lopen op die moeilijke
weg.
Sterkte allemaal.
In de vorige Frissel is het al even genoemd maar in de
maanden juli en augustus staat het Martenshûske elke
maandagmorgen vanaf 10.00 uur open voor gesprek en
ontmoeting onder het genot van een lekkere bak koffie of
thee. Iedereen is welkom.
En dan de ‘beruchte’ AVG. Die brengt wat teweeg hoor.
Geen verjaardagen of jubilea meer in de Frissel, het wordt
de gemeente knap lastig gemaakt. Maar het positieve is
dan weer dat heel veel mensen hun ‘toestemming’ hebben
opgestuurd en aangegeven hebben dat de PKN gemeente
de persoonsgegevens mag gebruiken voor kerkelijke doeleinden. Concreet betekent dit dat we vanaf deze Frissel
weer de verjaardagen en jubilea mogen vermelden, maar
alleen van diegenen die daar toestemming voor hebben gegeven. Bedankt voor uw reacties, daar worden we
blij van.
Als het goed is heeft iedereen waarvan we de toestemming hebben ontvangen ook een code gekregen om op de
website de beveiligde pagina’s te bekijken. Hebt u die niet
ontvangen of hebt u problemen met invullen van het formulier: laat het de scriba weten.
En daarom nog een laatste oproep in deze Frissel voor iedereen die nog geen toestemming heeft gegeven (alleen
toestemming voor mailgebruik is niet voldoende, het gaat
om persoonsgegevens!). Geen toestemming betekent dat
u niet meer wordt genoemd. Niet in de Frissel, niet op de
website, niet in de kerk bij de afkondigingen. Daarom nogmaals het verzoek om de ‘toestemming’ in te vullen en in de
bus te doen bij ’t Martenshûske of op Zwettewei 92. Lukt dit
niet bel dan de wijkouderling of de scriba en het formulier
wordt bij u opgehaald.

ten verdiepen en stappen moeten ondernemen, we hebben
het onderschat. Excuses. En misschien ten overvloede: we
vermelden alleen de mensen die een toestemmingsformulier hebben ingevuld.
Jarigen van de vorige Frissel die er vanwege de AVG
niet in stonden:
27 mei P. Atsma-de Vries
75 jaar
		 De Terp 13 8629 RA Skearnegoutum
29 mei IJ. Hofstra-Grunstra
82 jaar
		 Zwettewei 3 8629 EA Skearnegoutum
30 mei P. Huls
81 jaar
		 De Iisbaan 18 8629 PW Skearnegoutum
05 juni H. Schukken
81 jaar
		 Koarte Achte 6 8629 PN Skearnegoutum
07 juni D. Schukken-Palma
81 jaar
		 Koarte Achte 6 8629 PN Skearnegoutum
15 juni Tj. Postma-Postma
80 jaar
		 St. Martensdyk 22 8629 RS Skearnegoutum
Jarigen
02 juli
		
04 juli
		
05 juli
		
18 juli
		

van deze periode (AVG):
A. Dijkstra
82 jaar
Langaerderdyk 3 8629 PT Skearnegoutum
V. de Boer-de Vries
79 jaar
De Iisbaan 16 8629 PW Skearnegoutum
B. Bakker
75 jaar
Molepaed 17 8629 PJ Skearnegoutum
D. Broersma
77 jaar
Zwettewei 62 8629 ED Skearnegoutum

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardagen ook als ie al
geweest is en nog vele jaren in gezondheid. We hopen dat
het een gezellige, zomerse dag wordt en dat u het kunt
vieren met allen die u lief en dierbaar zijn.
Jubileum
15 juni - 45 jaar getrouwd Fam. W. de Boer en J. de BoerBleeker, De Iisbaan 3.
Van harte gefeliciteerd en we hopen dat jullie nog vele fijne
jaren gezamenlijk mogen vieren, geniet van elkaar!
Gegevens vanuit LRP
- de heer E.R. Feitsma, Molepaed 7 (wijk 2) is verhuisd
naar de Gysbert Japikstraat 27 te Sneek.
We wensen je veel geluk in de nieuwe woning en we hopen
dat je je daar snel thuis zult voelen.
Namens de kerkenraad,

Omdat de vorige Frissel ‘leeg’ was volgen hier alsnog de
jarigen die daar eigenlijk in hadden moeten staan. Er is een
spreekwoord dat zegt: beter laat dan nooit.
Het spijt ons oprecht dat u de dupe bent geworden van
deze AVG, als bestuur hadden we ons hier eerder in moe-
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Dicky van Elven

Bloemen
In de afgelopen periode gingen de
bloemen vanuit de Martenstsjerke
als groet van de gemeente naar de
volgende personen.
★ Fam. Rozendal - Scheepstra
★ Haite en Djoke Schukken- Palma
★ Lieuwe en Baukje de Groot - Bosma
★ Haitze de Boer
F. v.d Zee - Abma

omdat dit onze mogelijkheden bepaalt wat betreft het kunnen uitnodigen van standhouders en daarmee samenhangende de beschikbare ruimte per deelnemer/ster. In de
volgende Frissel komen wij hier zeker weer op terug
Ondertussen “sparren” wij rustig door en kwamen tot de
conclusie dat we de doos voor volle Poeisz-zegelkaarten
wel weer van zolder konden halen en deze nu “pronkt” in
de koffiehoek achterin de kerk. Maar natuurlijk kan iedereen die dat wil en ons goed gezind is, volle kaarten brengen
bij één van de denktankdames, Sjoukje Huitema, Froukje
Jellema, Wietske Zeilstra-Brandinga of Geartsje Louwsma.
Van de opbrengst kunnen wij mooie Ronde-prijzen realiseren Heb je een lumineus idee voor een activiteit op de
Merk of wil jij ook wel eens meedenken en meehelpen ?
Neem dan vooral contact met ons op!!!!!

Koffiedrinken bij het Martenshûske

De Wintermerk-comm.

Het is al een traditie geworden om op zondagmorgen in de
zomer na de kerkdienst te gaan koffiedrinken bij het Martenshûske.
Een activiteit die we al heel wat jaren doen en met succes.
Dus ook dit jaar gaan we deze traditie voortzetten.
Er zijn weer genoeg dames gevonden die hier aan mee
willen werken,in juli en augustus wordt er weer koffie geschonken.
We hopen op mooi weer en anders is er koffiedrinken in de
kerk of het Martenshûske.

Nieuws van het College van
Kerkrentmeesters
Skearnegoutum
Banknummer
NL72 RABO 0359 5008 38
NL37 FVLB 0699 8791 83

Vriendelijke groet,
Gre Broersma

De opbrengst van het benefietconcert van het shantykoor en het Sudwestkoor voor de toren was € 390,-.
Beide koren hartelijk dank voor dit fantastische optreden. Een bijna volle kerk en we hebben genoten!
Er komen regelmatig giften binnen voor de toren, varierend van € 50,- tot € 1000,-. Geweldig, hartelijk dank
dorpsgenoten en mensen die verder weg wonen.
De thermometerstand kan verhoogd worden naar
€ 35.000,-.
We zijn als kerkrentmeesters nog op zoek naar een
nieuw lid voor ons college. Hebt u interesse, kom
dan een keer op een vergadering om te kijken waar
wij mee bezig zijn. Dit kan heel verhelderend zijn en
is vrijblijvend. Bel of mail ons voor info.( p.jellema@
home.nl )

VAN DE WINTERMERK-commissie
We zijn weer ‘los” wat betreft het voorbereiden van de 4e
editie van de Wintermerk , op zaterdag 1 december, in
en om het Swettehûs, waarvan de opbrengst ten goede zal
komen aan de restauratie van onze TOER

In augustus-september, als de pastorie leeg is moet
de tuin een grote snoeibeurt hebben. Ook hiervoor
zoeken we vrijwilligers. U kunt zich melden op bovenstaand mailadres of trek ons even aan ons jasje.
We hebben besloten het schilderen en behangen van
de pastorie door een schilder te laten doen, dit in overleg met de nieuwe predikant.

We proberen de benodigde ruimte te creëren d.m.v. de
zalen in het Doarpshûs en het verzamelen van TENTEN,
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Bijbels culinair

Regionaal en landelijk
kerknieuws

Gerst
Gerst wordt in de bijbel genoemd als een van de
zeven zegeningen van het beloofde land (Deut. 8:8)
Gerst werd minder gewaardeerd dan tarwe omdat je
met tarwe beter brood bakt. Gerstebroden werden
door arme mensen gegeten.
Vegetarische GERST ovenschotel
300 gr gerst
200 gr tomaten
250 gr champignons
1 eetl boter
2 eetl fijngehakte bieslook
1 bekertje zure room
100 gr geraspte kaas
zout en peper.

NCRV actie om te stemmen
De pers geeft weinig aandacht aan de hongersnood in Ghana. Hierdoor worden de mensen daar aan hun lot overgelaten. Maar toch niet helemaal. De stichting Barbarugo zorgt
dat de Ghanezen (vaak analfabeten) gemotiveerd worden
om te werken. Ze hebben geen vakkennis, maar bamboe
planten gaat hen goed af. Bovendien wordt daardoor de
grond vochtig en is er weer wat land- en tuinbouw mogelijk.
Ze krijgen wat arbeidsloon, dat wordt bijeengebracht door
onze donateurs. Maar nooit genoeg. Daarom zijn we blij dat
de NCRV € 10.000 beschikbaar stelt voor dat goede doel
dat het meest efficiënt werkt. Door het lezen van onze website komt u hopelijk tot de overtuiging dat wij zeer efficiënt
de mensen daar een toekomstperspectief bieden..
Wilt u zo goed zijn te stemmen op ons en vraag ook uw familie op Barbarugo te stemmen. Een christen mag toch niet
onbewogen blijven bij zoveel ellende. Met € 10.000 kunnen
we heel wat honger en armoe verdrijven.
Ga naar https://www.ncrv.nl/geven/stichting-barbarugo
U vindt daar onze website en het woord Stemmen. Als u
daarop klikt, dan krijgt u een paar vragen die dienen om
fraude te voorkomen. Als die beantwoord zijn, hebt u geldig
gestemd.
Verder bent u tot niets verplicht.

Gerst opzetten met 5dl water. Na ong. 30-40 min. is
de gerst gaar.
Tomaten in kleine stukjes snijden en de champignons in plakjes snijden.
Bak de champignons lichtbruin in de boter. Verwarm
de oven voor op 200° C
Vet een ovenschaal in. Vermeng nu de gekookte
gerst met de tomaten de champignons, fijngehakte
bieslook, de zure room en de helft van de geraspte
kaas.
Maak op smaak met zout en peper. Vul dan nu de
ovenschaal en strooi de rest van de geraspte kaas
erover. De schotel in de voorverwarmde oven zetten
en afbakken in ong. 15 minuten.
Fosie
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Ghanezen maken de Sahel groen en vullen de drooggevallen waterputten
zij voorkomen daarmee de droogte, bestrijden honger en
armoede maar hebben daarbij uw steun nodig
Beter dan telkens voedseltransporten naar hongerende mensen te sturen, is zorgen dat de Afrikaan zelf
zijn voedsel kan verbouwen.
Er wordt ontzettend veel geschreven over armoe en hongersnood in de Sahel. De VN stuurt konvooien vol met
voedsel. Maar niemand doet er echt wat aan. Niemand lost
het probleem op. Maar er is één uitzondering:
Stichting Barbarugo doet het ! Wij motiveren 100.000 Ghanezen zich in te zetten om de kale, droge savannen in
Noord-Ghana weer groen te maken. Hoe doen ze dat?
Door het aanleggen van grote bamboe-plantages. Bamboe is de enige plant die de droogte en hitte kan doorstaan.
Door het bladerendek wordt de temperatuur dragelijk en
verdampt het water niet na de zeldzame regenbuien, maar
wordt het goed vastgehouden en opgevangen in de drooggevallen waterputten.

Rabobank NL05RABO 0174 9693 41 tnv Stichting Barbarugo te Waverveen. Maak een bedrag over en maak gebruik van de ANBI belastingaftrek. Zie http://tiny.cc/bamboe
zie onder Kasboek
Het doel van Stichting Barbarugo
- werkloze Ghanezen voorzien van een baan als bamboekweker, ter bestrijding van armoe en honger.
- De kale droge savannes vol zetten met bamboe, waardoor het klimaat milder wordt, de regen.
niet verdampt en de natuur weer terugkomt. Veel CO2
wordt uit de lucht verwijderd.
- Werklozen met een opleiding functies geven in de organisatie (voorkomt bootvluchtelingen).
- Voorkómen van Illegale houtkap uit de tropische bossen.
- Oprichten van bamboeverwerkende industrieën.
Wilt u ons steunen of op de hoogte gehouden worden, laat
ons dit weten op ruud.barbarugo@gmail.com
tel. 0297 582 482
Dank u.
Ruud Goedknegt, voorzitter Stichting Barbarugo

Wie betaalt dat ? Dat betalen ze zelf, want met één hectare
bamboe kan de Ghanees in zijn eigen levensonderhoud
voorzien. Er is echter één maar: het ontbreekt hem aan
een startkapitaal. Hij heeft eenmalig € 4000 nodig en daar
kan hij 50 jaar mee toe.
Stichting Barbarugo wil hem een krediet verschaffen en
begeleiden bij de kweek van bamboe en voedsel en bij sanitaire voorzieningen. Google naar: Bamboe Kasboek. U
kunt daar lezen hoe u van de belasting tot 40% van uw
gift weer terugkrijgt. Weet ook dat door uw steun minder
bootvluchtelingen naar Europa komen. Wij zorgen dat ze
in Ghana hun brood kunnen verdienen.

kerkdiensten
Zondag 17 juni

Boazum
Aanvang:
Voorganger:
Collecte:
Organist:
Ouderling:

10.00 uur
ds R. J. de Vries
Binnenlands diaconaat / Kerk
Liuwe v. d. Meer
Tseard v. d. Wal

Skearnegoutum
Aanvang:
09.30 uur
Voorganger: ds S. Leene (Sneek)
Collecte:
Binnenlands diaconaat
Kerk en Eredienst
Organist:
F. Binnema
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kerkdiensten
Zondag 24 juni
Skearnegoutum

Lytsewierrum
Aanvang:
Voorganger:
Collecte:
Organist:
Ouderling:

10.00 uur
ds S. Leene (Sneek)
Diaconie / Kerk
Gerk Venema
Gretha v. d. Hem

Aanvang:
Voorganger:
Collecte:
Organist:

11.00 uur
Kinderkerk
ds H. Strubbe (Wommels)
Diaconie / Kerk en Eredienst
H. de Vries

Zondag 1 juli
Skearnegoutum

Britswert
Aanvang:
Voorganger:
Collecte:
Organist:
Ouderling:

10.00 uur
ds R. J. de Vries
Diaconie / Jeugdwerk
Roelie Dijkstra
Jeannette Reen

Aanvang:
Voorganger:
Collecte:
Organist:

10.00 uur
Nieuw vieren / kinderkerk
ds S. Cnossen (Skearnegoutum)
Jeugdwerk / Kerk en Eredienst
J. Ypma
voor de dienst koffiedrinken

Zondag 8 juli
Skearnegoutum

Boazum
Aanvang:
Voorganger:
Collecte:
Organist:
Ouderling:

10.00 uur
ds R. J. de Vries
Diaconie / Kerk
Hains de Vries
Jetske Nieuwenhuis

Aanvang:
Voorganger:
Collecte:
Organist:

09.30 uur
Kinderkerk
ds A van Ligten (Sneek)
Diaconie / Kerk en Eredienst
A. Galema

Uitvliegdienst groep 8 / koffiedrinken bij het Martenshûske

Zondag 15 juli
Skearnegoutum

Lytsewierrum
Aanvang:
Voorganger:
Collecte:
Organist:
Ouderling:

10.00 uur
ds R. J. de Vries
Diaconie / Kerk
Gerk Venema
Tseard v. d. Wal

Aanvang:
Voorganger:
Collecte:
Organist:

09.30 uur
Club op zondag
ds W. Warnar
Diaconie / Kerk en Eredienst
H. de vries
koffiedrinken bij het Martenshûske

Zondag 22 juli
Skearnegoutum

Wiuwert
Aanvang:
Voorganger:
Collecte:
Organist:
Ouderling:

11.00 uur
ds S. Ypma (Franeker)
Diaconie / Kerk
Roelie Dijkstra
Gretha v. d. Hem

Aanvang:
Voorganger:
Collecte:
Organist:

11.00 uur
ds J. van der Veen (Heerenveen)
Diaconie / Kerk en Eredienst
J. Ypma
koffiedrinken bij het Martenshûske

