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KERKDIENSTEN 

 
 

Kerkdiensten 
 

Voor de zondagen in de komende periode kunt u de info volgen via de web-
site en Facebook. De diensten worden uitgezonden via Kerkomroep.nl. Een 
korte instructie vindt u elders. In verband met de richtlijnen voor het corona-
virus is op dit moment nog niet te zeggen wanneer we als gemeente weer 
kunnen samenkomen. Mocht u geen internet hebben dan kunt u de informa-
tie lezen in het vitrinekastje bij de kerk. Voor de mensen die aan huis ge-
bonden zijn proberen we zoveel mogelijk informatie door te geven en roepen 
u daartoe op daaraan mee te doen. 
 
De kerkdiensten zoals hieronder vermeld kunnen dus komen te vervallen. 
 
Zondag 29 maart   Aangepaste dienst via Kerkomroep.nl  
10.00 uur     Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecte      Diaconie en Kerk 
 
Zondag 5 april    Palmpasen  

Aangepaste dienst via Kerkomroep.nl 
10.00 uur     Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecte      Diaconie en Kerk 
 
Witte Donderdag 9 april  Maaltijd van de Heer (onder voorbehoud) 
19.30      Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecte      Werelddiaconaat 
 
Goede Vrijdag 10 april  (onder voorbehoud) 
19.30 uur     Ds. R. Bosman-Romkema 
 
Stille Zaterdag   Paaswake (onder voorbehoud) 
21.00 uur     Ds. R. Bosman-Romkema 
 
Zondag 12 april    Pasen (onder voorbehoud) 
9.30 uur!     Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecte      Kinderen in de knel 
Kinderkerk 
 
Zondag 19 april  
9.30 uur      Ds. D. J. Deuzeman Heerenveen 
Collecte      Diaconie en Kerk 
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Zondag 26 april 
9.30 uur      Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecte      Diaconie en Kerk 
Kinderkerk 
 
Zondag 3 mei 
9.30 uur      Ds. E. van Halsema Kampen 
Collecte      Noodhulp Nigeria 
 
Zondag 10 mei   Dienst met m.m.v. jiddisch muziekgezelschap 

Samsoosara 
9.30 uur      Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecte      Jeugdwerk JOP 
 
Donderdag 21 mei  Hemelvaartsdag 

 
Kerkdiensten en het coronavirus 
 

De kerkdiensten kunnen geen doorgang vinden, scholen zijn dicht, cafés en 
restaurants zijn gesloten, de zorg doet wat ze kan en staat onder druk, de 
beurzen laten zien dat het niet goed gaat en dat alles heeft te maken met de 
uitbraak van het coronavirus. Het raakt ons allemaal. 
 
De berichtgeving volgt elkaar zo snel op dat dit kerkblad misschien alweer 
informatie geeft die niet meer blijkt te kloppen. We vragen u om de website 
en de Facebookpagina in de gaten te houden en het door te geven aan on-
ze gemeenteleden die van deze media verstoken zijn. 
 
Tot op dit moment hebben de diensten allemaal plaatsgevonden in besloten 
kring waarbij iedereen met ons verbonden kan zijn via kerkomroep. U kunt 
de diensten van 15 maart (ZWO dienst) en de dienst van 22 maart (bevesti-
ging Stans Visser in het ambt van ouderling met een bijzondere opdracht) 
terugluisteren op www.kerkomroep.nl. 
 
Op dit moment ziet het er niet naar uit dat de diensten in de Stille Week en 
Pasen door kunnen gaan door samen te vieren. We zullen u op de hoogte 
houden via Facebook en de website. En de info in de vitrinekast zal worden 
bijgehouden. Graag nodigen we u uit om mee te denken hoe we toch in alle 
verbondenheid invulling kunnen geven aan de diensten, u mag ook voorbe-
den mailen of appen naar de predikant. De kinderkerk en jeugdouderling 
denken na over contact met jeugd en jongeren. 
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Denkt u erom dat de Paasdienst en de diensten daarna, weer om 9.30 uur 
beginnen? 

 
Uitvaart 
 

Behalve de kerkdiensten worden ook mensen geraakt die afscheid moeten 
nemen omdat er iemand sterft. Alle uitvaarten zijn gebonden aan de richtlij-
nen en maatregelen hiervoor. Er mogen op dit moment 30 mensen fysiek 
aanwezig zijn. 
 
In onze gemeente kregen we daar meteen al mee te maken in het eerste 
weekend dat er strenge richtlijnen werden uitgegeven. Mocht u ermee te 
maken krijgen dan volgen we de richtlijnen van de classis en hebben we in-
middels de technische mogelijkheden om de rouwdienst live te volgen via 
internet. We betreuren het zeer dat het op dit moment niet anders kan en 
wensen iedereen sterkte. 

 
Instructie Kerkomroep.nl 
 

1.  Via internet:  
a. Zoek op google naar Kerkomroep.nl 

 b. Tik rechtsonder Woudsend in 
 c. Klik op de balk waar Woudsend staat 
       d. Klik op de dienst die u wilt  beluisteren/bekijken 
2. Via de app:  

a. Klik bij het openen van de app aan: Zoek een kerk 
b. Tik Woudsend in en u kunt de dienst kiezen welke u wilt  beluisteren 

 
Bij de kerkdiensten - terugblik en vooruitblik 
 

Terugblik  
 

Aswoensdag, begin van de Veertigdagentijd. Op woensdag 26 februari 
kwamen we in it Reidhintsje met een groep van ongeveer 20 gemeentele-
den en parochianen bij elkaar voor de sobere maaltijd. We aten soep en 
brood en gingen daarna naar de Sint Michaëlkerk voor 
de oecumenische Aswoensdagviering, waar we stil 
stonden bij de betekenis van Aswoensdag en het hon-
gerdoek wat in de Rooms Katholieke kerk hangt. In de 
veertig dagen voor Pasen bereiden we ons voor. Dat 
betekent meegaan in de lijdensweg van Jezus, solidair 
zijn met de armen en verdrukten in deze wereld.  Het 
askruisje dat we ontvingen tekende ons als mensen 
van de weg. We zijn als mens kwetsbaar, we zijn stof 
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en tot stof zullen we wederkeren. Het kruisje herinnert ons aan onze roeping 
Jezus te willen navolgen. Zo zijn er drie woorden die als een mantra mee-
gaan in deze Veertigdagentijd: Soberheid, solidariteit en spiritualiteit. Tijd 
voor vasten voor wie dat wil en tijd om anders te leven dan je normaal gesp-
roken gewend bent misschien. Dit alles wordt ook doorkruist door het coro-
navirus. We worden geconfronteerd met onze kwetsbaarheid in heel veel 
opzichten merken we in deze periode.  

 
Bidstond 
 

Woensdag 11 maart was de Bidstond voor Gewas en Arbeid, dit keer in de 
Johannes de Doperkerk in Jutrijp-Hommerts. Zoals we de afgelopen jaren 
gewend zijn, kwamen weer gemeenteleden uit Heeg, Jutrijp-Hommerts en 
Woudsend hier samen om te vieren en elkaar te ontmoeten. Het 'Súdwest-
koor' was aanwezig om de dienst muzikaal op te luisteren. Het was een 
dienst waarin de eerste maatregelen rondom het coronavirus zichtbaar wa-
ren: er werden geen handen geschud. 
 
We mochten elkaar ontmoeten in een mooie volle kerk, de nieuw verbouwde 
Johanneskerk, waarvan de opening op 22 maart ook is komen te vervallen. 
We lazen een tekst van Prediker en een tekst uit de Bergrede.  In de preek 
kwam de kwetsbaarheid van ons allemaal naar voren, de maakbaarheid van 
de wereld die niet zo maakbaar is als we denken. Dat we niet handen mo-
gen schudden en elkaar mogen ontmoeten is na deze viering realiteit ge-
worden. Maar werd gezegd: we mogen onze handen wel vouwen en de 
nood van de wereld aan God voorleggen. Ieder in zijn of haar context en zijn 
of haar eigen dorp of woonplaats. 
 
Opbrengsten collecten: Boeren in Oeganda € 276,70 en onkosten dienst    
€ 173,35 

 
Vooruitblik  
 

In deze Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van Jezus' op-
standing uit de dood. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden 
onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf Zijn leven als ultie-
me daad van liefde voor ons. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus 
geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat 
ons neerdrukt, alles wat ons somber maakt. Samen met de Kinderkerk vol-
gen we in deze weken het project ‘Sta op!’ dat daarop geïnspireerd is. Dat 
project loopt nu door de maatregelen rond het coronavirus anders dan ver-
wacht. 
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Project kinderkerk en ZWO 
 

In samenwerking met de kinderkerk en ZWO commissie wordt er in de Veer-
tigdagentijd geld ingezameld voor een project van Kerk in Actie. Sinds fe-
bruari 2017 is Rineke van Ginkel uitgezonden naar Zuid-Afrika. Vanuit het 
Beyers Naudé Centrum voor Publieke Theologie in Stellenbosch werkt Ri-
neke mee aan toerusting van gemeenten en voorgangers in de Kaap regio. 
Ook draagt ze bij aan het versterken en verbinden van kerken en partners in 
Zuid-Afrika, en deelt zij opgedane ervaringen met gemeenten van de Protes-
tantse Kerk in Nederland. Op zondag 1 maart kwam de Rainbowduif van 
Kerk in Actie de kerk invliegen en vroeg ons of we mee wilden helpen geld 
in te zamelen voor dit project. De gemeente gaat samen met de kinderen 
acties bedenken waardoor de Rainbowspaarpotten vol komen. We sparen 
tot 5 april, Palmpasen. We lezen in deze periode de verhalen uit de Bergre-
de en sluiten aan bij de methode van de kinderkerk, Bible Basics. We hopen 
dat u thuis nog meespaart net als sommige kinderen dat doen. We zullen u 
laten weten wanneer en op welke manier het geld kan worden overgemaakt. 
 
 

UIT DE KERKENRAAD 

  
 

Berichtgeving coronavirus  
 

Op maandag 16 maart was er een extra kerkenraadsvergadering en hebben 
we afspraken gemaakt over kerkzijn in de tijd van coronavirus. Er is een 
taakverdeling en afsprakenlijstje gemaakt: 
 

 Vragen over kerk of kerkgebouwen: Hayo de Vries, 06-53761162 

 Vragen over diensten, pastoraat of uitvaart: ds. Renske Bosman-

Romkema, 06-16878953 

 Vragen over Kerkomroep en inloggen: Yme Braaksma, 06-30335107 

 Overige vragen kunt u stellen aan de scriba, 06-47553832 

 Dienstbriefje wordt wekelijks rondgestuurd aan betrokkenen met op-
merkingen voor de betreffende zondag 

 De gemeenteavond op 22 april gaat door (onder voorbehoud) 
 
Omtrent de huidige zorgwekkende situatie willen we graag als dorpskerk 
contact houden met het hele dorp. Er is in overleg met de parochie en 
Dorpsbelang een flyer opgesteld die dorpsbreed is rondgebracht.  
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P.S. In de dorpsbrief die u heeft ontvangen  staat een foutief telefoonnum-
mer van Jolly van Hijum. Dit moet zijn 06-53236106. 

De Pastorie 
 

Nu de pastorie opnieuw leeg staat, moest het College van Kerkrentmeesters 
zich opnieuw buigen over wat hiermee te doen: Verkopen of verhuren. U 
herinnert zich misschien nog de discussie hierover, twee jaar geleden tij-
dens de gemeenteavond. Hoewel aanvankelijk het idee was de pastorie te 
verkopen, werd dit uiteindelijk toch verhuren. Dat kwam mede doordat er 
zich een jong stel aandiende dat hooguit voor twee jaar een huurcontract 
wilde aangaan. Er werd daardoor geen 'gedoe' verwacht als de huur zou 
worden opgezegd, mocht er zich een nieuwe predikant in willen vestigen. 
Twee jaar geleden was de situatie namelijk nog vrij moeilijk om de huur op 
te zeggen vanwege de huurdersbescherming. Inmiddels is dit echter gewij-
zigd en kunnen huurders er op korte termijn uit. De reden om niet te verhu-
ren, wordt daarmee weggenomen. Daarom heeft de  kerkenraad op voorstel 
van het College van Kerkrentmeesters besloten om de pastorie weer voor 
twee jaar te gaan verhuren. Dit onderwerp zal ook op de gemeenteavond op 
de agenda komen. 

 
Koffiedrinken na de dienst 
 

Zodra we weer samen vieren willen we iedere zondag koffiedrinken. Dit kan 
dankzij de inzet van vrijwilligers die wij hiervoor heel erg erkentelijk zijn! We 
zoeken nog een paar vrijwilligers zodat we dit iedere zondag kunnen doen 
en we mensen in kunnen roosteren.  
 
Gemeenteontmoetingsavond 
 

Op dit moment gaan we ervan uit dat we op woensdag 22 april de jaarlijkse 
gemeenteavond kunnen houden. Op deze avond komen de financiën en ook 
de pastorie aan de orde en is er na de pauze aandacht voor het werk van de 
Werkgroep Takomst. Aanvang: 20.00 uur in it Reidhintsje! Iedereen van har-
te welkom! 

 
Preekvoorziening 
 

Wij zijn heel blij dat Antje Hiemstra-Bethlehem toegezegd heeft om de 
preekvoorziening, die jarenlang door Willem en Etty Schaap is behartigd, 
over wil nemen. Nu is zij nog scriba, maar hierna zal ze zich dus wijden aan 
het vragen van predikanten in diensten waarin onze eigen predikant haar 
vrije zondag heeft. Klasse! 
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Functies in de kerkdienst 
 

Nu het aantal ouderlingen steeds krapper wordt, komt het rooster voor de 
ambtsdragers die dienst doen in de kerkdienst steeds meer onder druk te 
staan. Daarom kan het voorkomen dat er maar 1 ambtsdrager aanwezig is 
en een taak als de afkondigingen die normaal altijd door een ouderling wordt 
gedaan, in dat geval een diaken zal doen. Tegelijk wordt hiermee ook zicht-
baar gemaakt dat er gaten zijn gevallen in de invulling van de ambten. 

 
Terugblik Ontmoetingsavonden 
 

Ook dit jaar werden de Ontmoetingsavonden goed bezocht. Er waren 75 be-
langstellenden. De avonden vielen zo in de smaak, dat de wens werd ge-
hoord om vaker dit soort ontmoetingen te houden. Op deze avonden kon 
o.a. ook iets gezegd worden over wensen betreffende de toekomst van onze 
gemeente. De Visiegroep Takomst gaat hiermee aan de slag. 
 

Van de voorzitter  
 

Het is een eer dat ik weer mag beginnen als voorzitter van de kerkenraad. 
Mijn motivatie daarbij is dat ik het boeiend vind om in een veranderende ge-
loofsgemeenschap toch voldoende samenhang en onderlinge verbinding te 
vinden en te behouden om de kerk in Woudsend in stand te houden. Met 
name in deze tijd waarin niets zeker meer lijkt, hebben we elkaar nodig op 
welke manier dan ook. Hopelijk kan ik hieraan een bijdrage leveren. Geluk-
kig is er ondersteuning vanuit de gehele gemeente, maar wat zou het fijn 
zijn als ook de kerkenraad uitgebreid zou kunnen worden, want zonder stu-
ring kan ook deze gemeente niet. Dank aan Yme, die de afgelopen periode 
voorzitter is geweest.  
 
Met vriendelijke groeten, Stans Visser 

 
College van Kerkrentmeesters 
 

Pastorie 
 

Per 1 maart hebben Femke Boersma en Gerben de Groot de pastorie verla-
ten. Zij gaan wonen in units op het erf van de boerderij van de familie De 
Groot aan de Koufurderrige. 
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Het College heeft besloten aan de kerkenraad voor te stellen om de pastorie 
weer tijdelijk voor verhuur beschikbaar te stellen. Inmiddels is er een nieuwe 
huurder, die de pastorie vanaf 1 april gaat huren voor bepaalde tijd. 
 
 
Gebouw De Karmel 
 

In de kerk zijn een aantal verhogingen bij de rijen stoelen voor een beter 
zicht op de kansel  en de predikant. Voor de veiligheid zijn er nu bij de af-
stapjes in de kerk leuningen geplaatst en op de vloer is een gele band bij de 
trede aangebracht. 

 
Actie Kerkbalans 2020 Nieuwe stijl 
 

De mensen van het College hebben zich ingezet voor de uitvoering van de 
Actie Kerkbalans 2020. Ook de vrijwilligers hebben de nodige inspanningen 
gedaan om alle gemeenteleden te informeren over de nieuwe werkwijze.  
Aan een ieder is persoonlijk gevraagd om mee te werken aan één actie voor 
het hele jaar 2020 voor de verschillende bijdragen: Kerkbalans, Voorjaars- 
en Eindejaarscollecte, Bijdrage Solidariteitsfonds en Gift Kerkblad. 
Uit de resultaten tot nu toe blijkt dat velen positief hebben gereageerd op 
deze nieuwe werkwijze. Ook financieel lijkt deze nieuwe aanpak voor het 
gehele jaar goed geslaagd! Iedereen bedankt voor de inzet hierbij. Op de 
geplande financiële gemeente avond van woensdag 22 april krijgt u meer 
informatie hierover. 

 
Samenstelling College  
 

Per maart van dit jaar is Gerhard Wiersma geen lid meer van het College. 
Samen met echtgenote Sjaan blijft hij als koster nauwe banden met het Col-
lege houden.  Bedankt Gerhard voor je betrokkenheid. 
 
Logo PKN Woudsend 
 

Al  jaren heeft de PKN Woudsend hetzelfde logo. Het wordt tijd voor een 
nieuw  logo en hiervoor vragen wij uw hulp. Wie kan er een eigentijds logo 
ontwerpen dat gerelateerd is aan de PKN en de kerk in Woudsend? De ont-
werpen kunnen gestuurd worden naar het College op de mail:  
admcvk@pgwoudsend.nl. Voor het beste ontwerp is er een kleine attentie 
beschikbaar. 

 
Verjaardagsfonds 
 

Het verjaardagsfonds heeft vorig jaar € 1.096,-- opgebracht. Een geweldig 
bedrag. Jarenlang was Willy de Jong, samen met Meije, het gezicht van het 

mailto:admcvk@pgwoudsend.nl
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verjaardagsfonds. Hartelijk dank hiervoor! Toen zij ermee stopte heeft Jan 
de  Groot dit overgenomen. Nu heeft ook Jan aangegeven ermee te willen 
stoppen. Gelukkig is er inmiddels weer een opvolger om het verjaardags-
fonds in leven te houden. Jannie Hoekstra gaat vanaf dit jaar de organisatie 
op zich nemen. Jannie heel fijn dat dit stukje werk op deze wijze doorgaat. 
Het doel van het verjaardagsfonds is het sparen voor zonnepanelen, we 
hadden al een klein bedrag gespaard en hebben als College de rest voorge-
schoten om de zonnepanelen aan te schaffen, dus ook direct een rende-
ment. Nu lossen we elk jaar een bedrag af om de zonnepanelen af te beta-
len. 

 
Oud ijzer 
 

Het oud ijzer heeft vorig jaar het mooie bedrag van € 1.200,-- 
opgebracht. 

 
Geluid en techniek 
 

Het verloopt niet altijd even soepel met het geluid en techniek in de Karmel-
kerk en ook in it Reidhintsje zijn er soms problemen. Het College is samen 
met de koster, druk bezig met het zoeken naar een permanente en een 
makkelijk  te bedienen oplossing.  

 
Uit de Diaconie 
 

Diaconiecollectes voor de komende periode 
 

29 maart 
Vanwege het coronavirus zal er deze zondag geen samenkomst in de kerk 
zijn en zal er dus ook geen collecte gehouden worden. 
 

5 april – Jeugdwerk JOP (onder voorbehoud) 
Hopelijk zijn de maatregelen betreffende het coronavirus deze zondag voor-
bij en kunnen we weer gezamenlijk de dienst vieren in de Karmel. 
Jongeren doorleven het paasverhaal. Met zijn revolutie in Jeruzalem wil Je-
zus de wereld op z’n kop zetten. Maar dan wordt Hij gearresteerd. Zijn vol-
gelingen blijven radeloos achter. Waar is Hij? En hoe moet het nu verder? 
Dit is het punt waarop jongeren bij de PaasChallenge in het verhaal van Je-
zus stappen en meespelen. In een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elemen-
ten kruipen ze een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paas-
verhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, 
vermoeidheid en troost. In 2019 deden maar liefst 4.500 jongeren in hun ei-
gen gemeente aan de PaasChallenge mee. Naast een programma voor de 
hele nacht is er ook een korte versie van een uur. Geef, zodat JOP, Jong 
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Protestant, meer jongeren op deze manier kennis kan laten maken met het 
paasverhaal. 
 

9 april – Witte Donderdag – Werelddiaconaat (onder voorbehoud) 
Traditiegetrouw collecteren we in deze dienst, waarin de Maaltijd van de 
Heer wordt gevierd, voor het Werelddiaconaat, ter ondersteuning van de 
minderbedeelden in de derde wereld. 
 
 
12 april – Kinderen in de knel (onder voorbehoud) 
Onderwijs kansarme kinderen. In India worden duizenden kasteloze Dalit-
kinderen gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met lokale partnerorga-
nisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensys-
teem en de cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse 
bijeenkomsten krijgen Dalit- kinderen huiswerkbegeleiding en muziek-, 
dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun 
schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituatie 
van de kinderen. Geef om de armoede onder de Dalits in India te doorbre-
ken. 
 

19 en 26 april – Diaconaal werk 
Deze zondag collecteren we voor het plaatselijke en algemene diaconale 
werk. 
 

3 mei – Noodhulp Nigeria 
Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is 
waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo 
lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. 
Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden heb-
ben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een pro-
gramma voor traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd kinderen per jaar 
krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en 
krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden 
vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan trauma-
verwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en tegelijk col-
lecteren voor onze naasten in Nigeria. 
 

10 mei – Jeugdwerk JOP 
Jong en oud leren van elkaar. Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in 
gemeenten samen. Jongeren en volwassenen gaan samen aan de slag 
rond een gedeelde passie. Van koken tot een gemeenteweekend organise-
ren en van een moestuin onderhouden tot een escaperoom maken. Jonge-
ren leren hierbij om steeds meer dingen zelf te doen en verantwoordelijkhe-
den te dragen. Jong en oud leren van elkaar, mede door gesprekken rond 
geloofsthema’s. Ook ontstaat meer verbinding in de gemeente tussen ver-
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schillende generaties. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen voor vol-
wassenen in de gemeente die een #Durfte-groep leiden. Hierin staat onder 
meer hoe je zo’n groep start en hoe je het geloofsgesprek in de groep bege-
leidt. Geeft u, zodat Jong Protestant (JOP) deze materialen verder kan ont-
wikkelen? 
 

17 mei – Werelddiaconaat  
Traditiegetrouw collecteren we in een dienst, waarin we de Maaltijd van de 
Heer vieren, voor het Werelddiaconaat, ter ondersteuning van de minderbe-
deelden in de derde wereld. 
 

Werkgroep Takomst       
 

In februari en in maart kwamen we als werk-
groep Takomst twee keer bij elkaar, weer o.l.v. 
Tineke Klei. We werkten verder aan de voor-
bereiding van een meerjarenplan voor onze 
gemeente. Dit doen we o.a. door meningen en 
ideeën van gemeenteleden te verzamelen. 
 
Elke vergadering beginnen we met even stil-

staan bij een gedachte die ons werk raakt. Zo gaven we op 19 februari aan-
dacht aan een oproep van Rabbijn Abram Soetendorp. Als Joods jongetje 
werd hij tijdens de oorlog gered door mensen die vanuit hun geloof overtuigd 
waren dat ze bedreigde medemensen in bescherming moesten nemen. 
Soetendop spreekt in dit jaar van 75 jaar bevrijding op vele plaatsen om dit 
verhaal te vertellen. Zijn doel is mensen op te roepen om niet zwijgend toe 
te zien nu opnieuw minderheden worden bedreigd. Hij hoopt dat wij onze 
stem laten horen. Kunnen mensen in de ‘kerk van morgen’ samen leren hoe 
dat moet: je stem laten horen?  
 
Op 10 maart namen we eerst even de tijd om te luisteren en te kijken. Luis-
teren - zo was het thema van onze korte bezinning - is een voorwaarde voor 
echt gesprek. Dat geldt zeker in een kerkelijke gemeenschap die met plan-
nen voor de toekomst bezig is. We gingen ook kijken, namelijk naar een 
idee voor een passend logo voor onze werkgroep. Boven dit stukje staat het 
nieuwe logo. De uitbottende knoppen verbeelden volgens ons duidelijk ‘toe-
komst’ – op zijn Fries ‘Takomst’, zoals onze werkgroep zo mooi heet. De 
ontwerper van het logo is 17 jaar. Dit is dus alvast een creatieve bijdrage uit 
de jonge generatie, al is hij geen Woudsender. We hopen natuurlijk wel op 
inbreng van Woudsender jongeren!  Bijvoorbeeld van de jeugd die meedoet 
met tieneractiviteiten o.l.v. 
jeugd ouderling Otto Spoelstra.  
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Onlangs hebben we diverse meningen en gedachten beluisterd tijdens de 
ontmoetingsavonden. Alle groepen samen telden zo’n 65-70 gemeentele-
den, dus heel wat mensen hebben al meegedacht. Nu maken we een vol-
gende ronde van gesprekken. Ook spontane mailtjes of briefjes met gedach-
ten over de toekomst van onze gemeente blijven welkom bij Nellie van der 
Vlist, De Poel 21, pnvlist@ziggo.nl.  
 
Namens de werkgroep Takomst, Janke Wijnia 

 
 
 

UIT DE TARISSING 

 
 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, beste mensen 
 

Geen meditatie dit keer, geen preek, maar een korte brief om u allen te be-
moedigen in deze moeilijke tijd. In de tijd van Paulus gebeurde dat ook. Nu 
wil ik mezelf niet met Paulus vergelijken maar de vorm van het schrijven van 
een brief is blijvend en waardevol. We leven in een tijd van grote onzeker-
heid en verwarring.  De uitbraak van het coronavirus heeft voor ons allemaal 
verstrekkende gevolgen. Deze weken blijf ik op afstand. De bezoeken die ik 
zo graag doe, de gesprekken in het dorp, de ontmoetingen met kwetsbare 
mensen in onze gemeenschap zijn ineens niet wijs om te doen. De kerk 
openstellen om daar binnen te gaan voor stilte, gebed en een kaars aanste-
ken, de dienst te volgen, het is beter dat niet te doen. Het is de wereld op 
zijn kop, want juist nu willen we als kerk bij u zijn. Gelukkig leven we in een 
tijd waar de sociale media kunnen worden ingezet om toch zoveel mogelijk 
mensen  te bereiken. Dat realiseer ik me ook en ik zal daar ook gebruik van 
maken waar het kan.  
 
Daarnaast realiseer ik me dat het voor veel mensen heel ingrijpend is. Wan-
neer je alleen staat, of niet meer naar buiten kunt, mensen die vanwege 
chemo en kuren kwetsbaar zijn, de kinderen en jongeren die niet naar 
school kunnen en voor hun toets en examen zitten, mensen die hun werk 
kwijt zijn of raken, de economische gevolgen voor zoveel bedrijven in onze 
omgeving en ver daarbuiten. De ouders die opvang moeten regelen voor 
hun kinderen en de mensen die werken in de zorg en hulpverlening op dit 
moment. Allemaal praktische dingen die zich grotendeels ook weer zullen 
oplossen in de toekomst. We leven gelukkig in een gemeenschap waar 
mensen naar elkaar omkijken. Maar de vraag voor mij als predikant is voor-
al:  Hoe ga je om met je angst en je zorgen en met die van anderen die ra-
ken aan je bestaan?  
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We leven in quarantaine: daar zit het getal 40 in. Wat we meemaken is een 
gedwongen onthouding van eigenlijk alles wat ons lief is: fysieke en sociale 
contacten, cultuur, reizen. Alles is plotsklaps tot stilstand gekomen. Iemand 
zei in deze dagen tegen mij: ”Wat een weldadige, serene stilte.” Het is bij-
zonder dat dit juist in de Veertigdagentijd plaatsvindt, de tijd voor christenen 
van gebed en inkeer, vasten en weldoen aan anderen. Zondag werd gebe-
den om kracht en wijsheid voor iedereen die geraakt wordt door deze co-
ronacrisis. Er werd gebeden om kracht voor mensen in deze tijd, om er te 
zijn voor elkaar. Ik noem hier Jonathan Sacks, emeritus opperrabbijn in En-
geland, die in zijn boek: “Een gebroken wereld heel maken”,  oproept tot het 
nemen van verantwoordelijkheid. Dat is voor hem de kern van godsdienst. 
Dat wij binnen de ons gegeven vrijheid onze gaven gebruiken om die ver-
antwoordelijkheid te aanvaarden voor onze medemensen en voor de sa-
menleving als geheel. Als predikant spreekt me dat zeer aan. 
 
Ik wens iedereen sterkte die te maken heeft met de gevolgen van de uit-
braak van het coronavirus. Door elkaar niet te ontmoeten nemen we onze 
verantwoordelijkheid. Maar ik hoop dat het omzien naar elkaar sterk ver-
meerdert. We gaan de veertig dagen verder door op weg naar Pasen. We 
kijken uit naar dat feest van bevrijding en weten ons getroost door de verha-
len van bevrijding in de bijbel. De Eeuwige maakte zich aan Mozes bekend 
met de naam: “Ik zal er zijn.” Met die hoop en in dat vertrouwen mogen we 
op weg gaan naar Pasen. Ik wens u een goede en hopelijk corona-vrije op-
gang naar Pasen.  
 
In verbondenheid en met een warme groet vanuit de Tarissing, ds. Renske 
Bosman-Romkema, 17 maart 2020. U kunt mij altijd bellen: 0514850710, of 
appen 06-16878953 of mailen naar predikantpknwoudsend@home.nl   
 

Overlijden 
 

Er waren vier berichten van overlijden in onze gemeente in de afgelopen tijd. 
In onze eigen familiekring hebben we afscheid moeten nemen van mijn tan-
te Froukje Brink-de Boer, die de gezegende leeftijd van 93 jaar mocht berei-
ken.  
Zij is de zus van mijn moeder en had samen met haar man geen kinderen. 
Ze was als een tweede moeder voor mijn broers en zussen en mijzelf. We 
bedanken iedereen die op wat voor manier ook mee heeft geleefd in de af-
gelopen tijd. Kaartjes, berichtjes en attenties het was er allemaal. Dat heb-
ben we als heel warm ervaren. Bedankt daarvoor. 
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Bereikbaarheid predikant 
 

In de loop der jaren is de communicatie veranderd. Wat voorheen per tele-
foon of mail werd gecommuniceerd, wordt nu vaak per app gedaan. Dat 
heeft voordelen, je bent als predikant goed bereikbaar en de communicatie 
verloopt vlot. Dat betekent voor mij persoonlijk dat ik altijd bereikbaar ben. 
Dat streef ik ook na. Toch een kleine aanpassing. Vanaf nu maak ik gebruik 
van een werktelefoon. Op dit moment ben ik bereikbaar op het telefoon-
nummer: 0514-850710 en daarnaast mobiel 06-16878953. Dat is vanaf nu 
mijn werktelefoon en deze gaat mee als ik aan het werk ben. Ben ik vrij dan 
blijft de telefoon thuis. Dat kan betekenen dat ik iets minder snel reageer 
dan u gewend bent. In noodgevallen kunt u mij altijd via de scriba bereiken 
(of per mail predikantpknwoudsend@gmail.com). 
 
 

UIT DE GEMEENTE 

 
 

Pastoraat en meeleven 
 

Ruim anderhalf jaar leest u in het kerkblad de berichten van Douwe Beuc-
kens (J.S. Hoekstrastrjitte 12). Douwe heeft na de revalidatie in Beetster-
zwaag weer kleine stapjes vooruit gemaakt. De familie is blij met alle mooie 
en lieve kaarten, berichtjes en attenties in wat voor vorm dan ook vanuit de 
kerkelijke gemeente. Daarvoor willen ze u langs deze weg bedanken. Zij 
bedanken iedereen voor alle meeleven in de afgelopen anderhalf jaar. Op 
dit moment wordt er over de toekomst nagedacht. Ondertussen gaan de 
medische controles door en is het alles bij elkaar nog steeds zwaar voor het 
hele gezin. We wensen hen opnieuw sterkte en kracht en houden u op de 
hoogte. 
 
Verder wensen we iedereen sterkte die te maken heeft met de gevolgen van 
de uitbraak van het coronavirus. We realiseren ons dat we kwetsbaar zijn. 
Er is niemand die ons precies kan vertellen hoe het uiteindelijk zal gaan. 
Veel mensen ook in ons dorp worden nu al getroffen door de gevolgen of 
zullen nog worden getroffen op wat voor manier dan ook. De situatie is ern-
stig en het brengt onzekerheid en angst met zich mee. Dat is van alle tijden. 
We mogen ons laten bemoedigen door ons geloof met woorden van Paulus. 
Hij schrijft in 2 Timoteüs 1: 7: “God heeft ons zijn Geest gegeven. Niet om 
bange mensen van ons te maken, maar moedige mensen, vol liefde en ge-
duld”. 
 

mailto:predikantpknwoudsend@gmail.com
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Naast alle zieken in onze gemeente waren er vooral berichten van overlij-
den. 
 
U leest hieronder de In Memoria van: Okje Schuitema-Roorda, Ulfert 
Hoekema, Cornelis de Boer en Marten Zondervan. 

 
In Memoriam  
 

Okje Schuitema-Roorda  * 14 november 1937 - † 6 februari 2020 
 

“Tot heerlijkheid bevorderd” 
 
Op donderdag 6 februari overleed Okje Schuitema-Roorda. Ze 
was al geruime tijd ziek en haar krachten namen steeds verder af. 
Ze was ruim 57 jaar getrouwd met Gabe Schuitema. Hun huwelijk 
werd gezegend met drie dochters: Aafje, Femmy en Ali. De kring 
werd groter en er kwamen kleinkinderen en achterkleinkinderen 

waar ze samen hun leven mee deelden. Een mooi moment was er in die 
laatste dagen toen Okje nog mee mocht maken dat ze aan haar sterfbed de 
echo van haar tweede achterkleinkind mocht zien. De cirkel kwam steeds 
meer rond. Een leven dat moest loslaten en nieuw leven dat wordt verwacht. 
Er werden in die laatste weken veel herinneringen opgehaald met de kin-
deren en de familie.  Er waren mooie vakanties, er was plezier en humor en 
er was de warmte van het gezin. En zoals overal waren er ook perioden van 
zorgen en moeiten. Maar altijd was Okje positief en was ze heel dankbaar 
dat ze aan het einde van haar leven terug kon kijken op zoveel mooie din-
gen. 
 
Gabe en Okje kwamen in hun jonge jaren vanwege het werk van Gabe van-
uit Leeuwarden naar Woudsend. Gabe werkte toen op het kantoor van 
Woudsend Verzekeringen. Voor Okje was de overgang van de stad naar 
een dorp wel groot. Ze moest erg wennen in het begin maar later ging dat 
beter. Ze raakte betrokken bij verschillende activiteiten, ook in de kerk. Ze 
waren in Leeuwarden betrokken bij de Vrij Evangelische gemeente. Bij hun 
komst naar Woudsend stonden er twee predikanten op de stoep om kennis 
te maken: ds. Stehouwer van de hervormde kant en ds. Gros van gerefor-
meerde zijde. Gabe werd organist in beide kerken totdat de voorheen Gere-
formeerde Kerk gesloten werd en Gabe in “De Karmel” vaste organist werd. 
Samen waren ze betrokken bij onze gemeente. Okje heeft meerdere func-
ties bekleed in de gemeente en haar steentje meer dan bijgedragen. Ze was 
o.a. diaken in onze gemeente. In de tijd dat haar man organist was, zat ze 
vaak alleen beneden in de kerk. Later samen met Gabe. Ze bezocht de 
diensten trouw totdat het fysiek niet meer op te brengen was. Ze was een 
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gelovige vrouw en leefde vanuit het vertrouwen dat ze het mocht overgeven 
aan God. De laatste periode van haar leven was zwaar. Fysiek was ze op 
en ging het niet meer. Langzaam liet ze het leven los en lieten haar gelief-
den haar los. 
 
Op donderdag 13 februari was er een dankdienst voor haar leven in De 
Karmel. Daarna vond de crematie plaats in Crematorium Sneek. De gedach-
tenis aan Okje Schuitema-Roorda mag ons allen tot zegen zijn. 

 
Yn Memoriam  
 

Ulfert Hoekema   * 11 maaie 1936  - † 27 febrewaris 2020 
 
Op tongersdei 27 febrewaris kaam it berjocht fan it ferstjerren fan 
Ulfert Hoekema. Ulfert wist dat er in net operabel aneurysma hie 
en dat de dea der samar weze koe. Hy wist dat er yn syn bonustiid 
libbe.  
 
Syn widze stie yn Koudum wer’t er op 11 maaie 1936 op ‘e wrald 

kaam as soan fan Andries Hoekema en Akke Dokkum. Hy gie dêr nei sko-
alle en doe’t er de ULO ôfsletten hie, gie er oan it wurk by Wâldsein Ferse-
keringen. De militaire tsjinstplicht wie in ûnderbrekking. Hij folge yn Nijme-
gen de sergeantoplieding en yn it leste healjier fan de militaire tsjinst wie er 
by de luchtbasis yn Ljouwert. Yn dat healjier krige er ferkering mei  Geeske 
Laanstra. Hy gie opnij nei kantoor en wurke yn’e klûs fan Woudsend Ferse-
keringen en waard yn de tiid in echte Wâldseiner. Hy wie ambitieus, yn syn 
wurk en frije tiid. Hy makke carrière binnen it kantoar en belânne op de ôf-
dieling autofersekeringen. Letter waard er direksjeassistent oant syn pensi-
oen yn 1997. Derneist naam er in protte frywilligerstaken op syn skouders. It 
binne tefolle om op te neamen. It leafst wie er foarsitter want hy hie wol in 
miening. Syn lêste frywilligerswurk wie it opskjinjen fan it argyf fan tsjerke. 
 
Ulfert wie in statige en grutske man. Grutsk op syn frou, grutsk op syn bern 
en ek op syn pakesizzers. Hy groeide op mei de mores fan syn tiid. Dy mo-
res jilde thús en út. Jo oan de rigels hâlde, op tiid wêze wer’t  jo ferwachte 
wurde, Frysk prate en by fergaderingen de stikken leze en jo goed tariede. 
Hy wie belutsen en eltsenien koe rekkenje op oprjochte belangstelling wer’t 
dat noadich wie. Dat makke wol dat er in soart fuort wie yn de bloei fan syn 
libben. Geeske fûn har wei deryn en de bern wisten net oars. Mar fakansje 
wie fakansje en dan wie er alle tiid om mei it gesin op te lûken. Leafst nei 
Skylge. De tiid dy’t er mei de bern faak mist hie, helle der dûbel en dwers yn 
by de pakesizzers. As it nedig wie, fûnen dy in waarm thús by pake en bep-
pe, ek as dat foar langere tiid moast. Hy geniete fan in soart moaie dingen 
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en makke in protte foto’s. Fan de bern, lytsbern en fan de moaie reizen dy’t 
er makke mei syn “Gees”. Sy ha hiel wat fan de wrâld sjoen tegearre, Au-
stralië, Tasmanië, Amerika, Israël, Marokko. De leste foto fan it gesin hinget 
yn in prachtige collage thús oan e muorre. Want syn gesin wie him alles.  
Oan ‘e ein ta tot it berjocht fan syn stjerren kaam op 27 febrewaris.  
 
Op tongersdei 5 maart ha we syn libben betocht yn ‘e Karmel yn Wâldsein. 
Psalm 4 wurde lêzen. Foargonger wie in freon fan ‘e famylje, ds. H. Bouse-
ma út Zwolle. Dêrnei is Ulfert troch Geeske, syn bern, lytsbern en fierdere 
famylje nei it Crematorium yn Snits brocht dêr it lêste ôfskied wie.  
Wy winskje Geeske, de bern en lytsbern sterkte ta yn it omgean mei it gemis 
fan Ulfert Hoekema. Dat er rêste mei yn frede. 

 
 
 
 
 
 
 
In Memoriam  

 

Cornelis de Boer   * 8 augustus 1942 - † 3 maart 2020 
 
“Hear, nei wa sille wy tagean? Jo hawwe wurden fan ivich libben”. 
(Johannes 6: 66-69) 
Op 3 maart kwam het bericht van overlijden van Cornelis de Boer. 
In januari schaterde zijn lach nog door “De Karmel” bij de vrijwilli-
gersavond. Daarna werd hij grieperig en ziek en knapte niet op. 

Na onderzoeken in het ziekenhuis werd toen de diagnose alvleesklierkanker 
vastgesteld. Hij kwam naar huis om te sterven. Kort daarop op 3 maart 
kwam het bericht van overlijden al. Het ging  - te snel - voor iedereen, in het 
bijzonder voor Akke, zijn vrouw en de kinderen en kleinkinderen. Er waren 
vele zegeningen in zijn leven. Cor was een man met humor, hield van een 
grap en een grol, hij was boer in hart en nieren. een echte buitenman. Een 
lieve, zorgzame man, heit, skoanheit en pake. Tot op het laatste hielp hij 
nog mee en verrichtte hand en spandiensten op de boerderij van Indijk, 
waar hij gemist zal worden.  
 
Hij werd geboren in Sneek en verhuisde vlak na de oorlog met zijn ouders 
naar een boerderij in Heeg, op de Burd. Hij leerde Akke Ennema in Woud-
send kennen en het klikte. Ze waren nog heel jong en hadden 6 jaar verke-
ring. Op 2 mei 1968 trouwden ze. Heit had de boerderij Esperance gekocht, 
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wat ‘hoop’ betekent. Het was hun eigen paradijs waar Rennie en Tea wer-
den geboren. Na de ruilverkaveling kwam de verhuizing naar Indijk waar 
Sybren en Foppe werden geboren. Cor was op en top boer en altijd bezig. In 
2002 verhuisden Cor en Akke naar het dorp en kochten een huis Op ‘e 
Romte. Beiden waren kerkelijk betrokken - Akke was jarenlang koster -  en 
na iedere dienst gaf Cor me een warme handdruk en bedankte voor de 
mooie dienst en benoemde wat hij mooi vond. Op ‘e Romte was er altijd kof-
fie of thee, tijd voor een goed gesprek over geloof en leven. Er was tijd om 
te genieten en samen nog mooie reizen te maken. Niet meer een leven met 
verplichtingen maar toch ging Cor elke dag met plezier naar de boerderij. En 
toen ineens dat abrupte afscheid: van Akke, de kinderen en kleinkinderen en 
verdere familie en bekenden. Cor, net mear even op ‘de pleats’. De kleinkin-
deren waren allemaal even betrokken en Antina was jammer genoeg net 
naar Nieuw Zeeland vertrokken voor een stage. Zij heeft de dienst meege-
luisterd via de kerkomroep. 
 
Op maandag 9 maart hebben we in een dankdienst voor het leven Cor de 
Boer zijn leven herdacht en lazen woorden uit Johannes 6 en Psalm 139. 
Aansluitend hebben we hem begraven op de begraafplaats van Jutrijp. We 
danken God voor het leven van Cor de Boer en hopen dat hij mag rusten in 
vrede. 

 
In Memoriam  
 

Marten Zondervan  * 20 oktober 1935 - † 14 maart 2020 
 
Eindelijk rust 
Na het harde werken, zijn grootste liefhebberij. 
 
Op zaterdag 14 maart is in Talma Hiem in Balk overleden, de 
heer Marten Zondervan.  
 
Hij werd geboren in Leeuwarden en had een tweelingzus. Hij 

groei- de op in Nijland. Zijn vader Hijltje Zondervan was op dat moment boe-
renarbeider en was getrouwd met Doetje Feenstra. Er werden acht broers 
en zussen geboren. Zijn moeder overleed in het kraambed bij de geboorte 
van haar laatste kinderen, een tweeling. Daarna zorgde een tante voor het 
gezin tot vader Hijltje hertrouwde met Froukje Atsma. Ze verhuisden naar 
Woudsend en er werden nog twee kinderen geboren. Marten was in zijn 
jeugd sportief en deed veel aan atletiek. Na zijn lagere schooltijd ging hij aan 
het werk bij de boer. Er waren wel plannen om te emigreren maar toen hij in 
Woudsend Trijntje Posthumus leerde kennen werden de plannen aange-
past. Ze trouwden op 21 maart 1957 en woonden om te beginnen bij haar 
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ouders in het Attebaeshûs aan het Julianaplantsoen. Ze kregen twee kin-
deren: Jan en Greta. Ze verhuisden vanuit Woudsend naar Wierum en 
daarna naar Slootdorp maar keerden na het overlijden van de ouders van 
Trijntje weer terug naar Woudsend. Ze werden de nieuwe bewoners van het 
Attebaeshûs. Marten was bij de Agrarische Bedrijfsverzorging (boerenhulp), 
hij metselde, ging uit melken en was werkzaam als onderhoudstinmmerman. 
En tenslotte kwam er een eigen bedrijf. Wat heeft hij ontzettend hard ge-
werkt altijd. Later werden twee kleinkinderen geboren waar hij samen met 
Trijntje erg van genoot. De laatste twaalf jaar ging zijn gezondheid achteruit 
en werd gaandeweg duidelijk dat Marten, naast andere klachten, aan vascu-
laire dementie leed. In 2013 verhuisden Marten en Trijntje samen naar de 
Age Hylke Trompstrjitte. Daar woonden ze nog een paar jaar samen tot de 
gezondheid van Marten verder verslechterde en een verhuizing van hem in 
2015 naar woonzorgcentrum Talma Hiem in  Balk noodzakelijk was.  
 
Op donderdag 19 maart hebben we zijn leven in een dankdienst voor het 
leven herdacht. Vanwege de richtlijnen rond het coronavirus was het - he-
laas - een dienst in besloten kring. Zijn kleinzoon Sybren heeft prachtige pi-
anomuziek laten horen. En aansluitend hebben we Marten Zondervan op 
Ypecolsga begraven. Dat hij moge rusten in vrede. 
 
Vrede en alle goeds, ds. Renske Bosman-Romkema 
 

Verjaardagen 
 

April 
04 Dhr. S. de Vries A.H. Trompstrjitte  18 
05 Mw. H. Nagelhout-IJntema De Kolk  23 
11 Mw. W. Breemer-Ennema De Warren   1 
14  Mw. E. Visser-de Vries A.H. Trompstrjitte  13 
14 Dhr. J.J. Maas S. de Jongstrjitte  10 
24 Mw. J. de Boer-Maat J.S Hoekstrastrjitte  13 
26 Mw. T.B. de Fluiter-Hiensch De Greiden  38 
27 Mw. F. van der Kooij-Wiersma Koufurderrige 33 
 
Mei  
04 Dhr. H.B. Meijerman Op ‘e Romte 11 
05 Mw. B. Veenstra-van der Veen De 
Warren  45 
14   Dhr. H. Postma Kleas-
terstrjitte  5 
28 Mw. T.G. Schotanus-Wever De 
Warren 13 
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Fan herte lokwinske en in moaie dei tawinske.  
 

Huwelijksjubileum 
 

Dhr. B.W. Okma en mw. H.F. Okma-Tjoelker, Koetshûsleane 34,  zijn 28 
april 50 jaar getrouwd. 
 
Fan herte lokwinske en in moaie dei tawinske. 

 
Mutaties 
 

Interne verhuizing 
Jurre de Vries  Nijebuorren 12, naar Steatsskoallesteech 1 
Dhr. G. Bijlsma en mw. S Bijlsma-Bijlsma, Talmapark 1, naar  Bloemkamp, 
Floridus Campuslaan 1 te Bolsward  
   
Vertrokken 

Bart Jan Wobben de Warren 36, naar de Korte 
Veemarktstraat 5-19 te Sneek 
Jildou Bakker de Wrins 9, naar de Generaal 
Bentinckstraat 48 te Eindhoven  
 
 
 
 

BEZINNING EN ONTMOETING 

 
 
Tot nadere berichtgeving zijn alle ontmoetingen en activiteiten rond 
bezinning in onze gemeente afgelast. 

 
Veertigdagen gedicht 
 

Leeg en open 
 

Laat ons bidden 
dat we in deze veertigdagentijd 
de weg vinden naar onszelf; 
dat we onszelf vragen stellen als: 
om welke dingen maken we ons druk 
waaraan geven we onze tijd en ons geld. 
 
Laat ons bidden 
dat we in deze veertigdagentijd 
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de weg vinden naar anderen; 
hoe het komt dat we met bepaalde mensen 
niet uit de voeten kunnen; 
hoe kunnen we van óns uit 
een weg banen naar hen toe? 
 
Laat ons bidden 
dat we in deze veertigdagentijd    
ons bevrijden van het oordeel van anderen; 
dat we niet onmiddellijk klaar staan 
met onze verwijten, maar 
eerst vragen stellen aan onszelf. 
 
Heer onze God, 
maak ons leeg en open, 
maak ons kwetsbaar en ontvankelijk; 
vervul ons van uw aanwezigheid 
naar het voorbeeld van Jezus 
de zoon van uw hart. 
 
 
 

 JEUGD 

 
 

Berichtje van de kinderkerk  
 

Op het moment van schrijven zitten we in een ongekende situatie, die ieder-
een aan gaat: de kerken, scholen en kinderopvang zijn gesloten, winkels 
hebben de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen en men wordt verzocht 
zoveel mogelijk thuis te werken. Een onzekere tijd, waarvan niemand pre-
cies weet hoe lang die gaat duren…. Planningen en afspraken kunnen in-
eens niet meer doorgaan. Zo waren wij van plan om in de Veertigdagentijd 
iedere zondag kinderkerk aan te bieden, om zo op een mooie manier naar 
Pasen toe te leven. Rainbow de duif was op de 1e zondag van de Veertig-
dagentijd aan komen vliegen en zou 40 dagen bij ons in de kerk blijven. We 
zouden samen met Rainbow gaan sparen voor het ZWO-project van Rineke 
van Ginkel in Zuid-Afrika. We hadden met elkaar plannen bedacht hoe we 

geld konden verdienen door te ‘vasten’ (bijvoor-
beeld een keer geen vlees eten of een week de 
snoepjes laten staan), door iets te verkopen of door 
klusjes voor een ander te  doen. Wat een mooie 
ideeën en enthousiasme! Ondanks dat er de ko-
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mende tijd geen kinderkerk zal zijn, kunnen we thuis natuurlijk gewoon door 
blijven sparen voor het project. Rineke van Ginkel heeft ons laten weten dat 
ze van het gespaarde geld schoolspullen gaan kopen, zoals flip-overs en 
bijbehorende stiften. Rainbow de duif heeft zijn nestje in de kerk gebouwd 
en blijft deze hele Veertigdagentijd bij ons. Hij hoopt dat hij op u en jullie kan 
rekenen. (Misschien wel JUIST nú)! Veel succes met sparen en sterkte voor 
iedereen de komende tijd. 
 

Sirkelslag samen met Hommerts-Jutrijp   
 

Op 7 februari deed de jongerengroep voor de vierde keer mee met Sir-
kelslag, dé spannende online wedstrijd tussen jongerengroepen uit heel Ne-
derland. Het thema was dit jaar ‘Kom in beweging’. Het verhaal van Jona 
liep als een rode draad door het programma.  
 
Dit jaar hebben we de samenwerking met de jeugdgroep uit Hommerts-
Jutrijp gezocht en gevonden. Zij kwamen met maar liefst 12 kinderen. Sa-
men met de 6 jongeren uit Woudsend was it Reidhintsje dus flink vol! Er 
werden 3 groepen gemaakt. Waarbij de ene groep wat fanatieker was dan 
de andere, maar plezier werd er door iedereen gemaakt. Gelukkig mochten 
de smartphones ook mee. Deze zorgden voor licht in de duisternis! Uiter-
aard ging het over de vis, de vlucht naar Sidon of Tarsis, maar ook over 
Ninevé en de plant die voor schaduw zorgde.   
 
Het was een pittige avond. Misschien wat te druk met zoveel jongeren in it 
Reidhintsje. Toch was het goed elkaar zo te ontmoeten. Ook al was dat in 
de eindstand beslist niet te zien…. 
 
 

OVERIGE 

 
 

Samoosara brengt ‘mazzeltof’ in kerk Woudsend  
 

Zondagmorgen 10 mei verzorgt Samoosara om 9.30 uur de dienst in De 
Karmel. Rond het thema Mazzeltof gaat het trio samen met de kerkgangers 
op een muzikale ontdekkingsreis door de Jiddische en Joodse cultuur. Met 
af en toe een theatraal uitstapje en een flinke dosis humor. Het trio zingt in 
het Hebreeuws en Jiddisch, maar ook in het Fries om dichter bij de inhoud 
van de tekst te raken. 
 
Samoosara bestaat uit: Johan Cnossen (dwarsfluit en zang), Wietze de 
Jong (accordeon en zang) en Anje de Jong (viool en zang). De muzikanten 
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uit Broek, Lippenhuizen en Hemrik spelen nu negen jaar samen. Het trio 
krijgt veel vraag van kerken voor de invulling van een complete eredienst, 
dus waar geen dominee of organist aan te pas komt.  
 
Met het nieuwe programma Mazzeltof (geluk, of ook wel het goede dat je 
toevalt) voor kerkdiensten vertolkt de groep ‘de lach met de traan’. Tijdens 
de dienst volgen Jiddische en Hebreeuwse muziek, verhalen met een bood-
schap, gedichten, witzen (grappen) met veel zelfspot elkaar op. Bijvoorbeeld 
een witz over de tien geboden waar de kerkbezoeker op een speelse manier 
en met veel humor toch aan het denken wordt gezet. Johan Cnossen: ‘Ge-
bruikelijk is dat de dominee aan het einde van de kerkdienst de zegen uit-
spreekt. Wij zingen de mensen de zegenbede ‘shalom chaverim’ toe, vaak 
bij het verlaten van de kerk. De reacties zijn dan vaak enthousiast.’ 
 
In de samenstelling accordeon, dwarsfluit en viool krijgen de authentieke 
klezmermelodieën een frisse klank. De muziek raakt je ziel. Samoosara 
brengt de Jiddische muziekcultuur op levendige wijze, maar blijft trouw aan 
haar Friese roots. Het trio nodigt ook het publiek uit mee te zingen.  
 
Samoosara is springlevend. De muzikanten treden veel op in kerkdiensten 
en culturele centra in Fryslân (en af en toe daarbuiten), stond op festivals als 
Peije dei en Tsjoch en was een aantal keren te gast bij Omrop Fryslân 
(Noardewyn Live, Op & Ut, Radio Froskepôle). De playlist van Samoosara is 
gevarieerd; van religieus tot dansmuziek. Het trio staat zo’n 25 keer per jaar 
op de bühne en kiest uit een repertoire van 50 nummers. 
 
In eigen beheer bracht Samoosara in 2014 de eerste cd Mazzel & Broge uit. 
In 2016 dook de groep de Noorderzon studio van Sytse Broersma (De Kast) 
in voor opnames van het lied ‘Bern do rinst yn de sinne’. In 2019 volgden de 
opnames van ‘In nije wrâld’ en ‘Ha do 
famke’ in de studio van Jan Roorda. 
Van de nummers zijn videoclips ge-
maakt die in KlipKar van Omrop Fryslân 
zijn vertoond.  
 
 
Fotobijschrift: 
V.l.n.r. Wietze de Jong, Anje de Jong en Jo-
han Cnossen.  
Foto: Fotografie@Hinke Veenstra, Drachten 
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Zomerexpositie 4 juli t/m 12 september  
 

Ook deze zomer is er weer een expositie in De Karmel. Deze kan met name 
zaterdag 's middags tijdens de openingsuren van Tsjerkepaad bekeken 
worden. 
 
De exposanten zijn: Janneke Dierdorp, Margriet Dijkstra, Geertje Koning, 
Jetske Bouma en Greet den Hertog. Zij maken deel uit van een Woudsender 
quiltgroep die onder leiding staat van Geeske van Drogenbroek-Bangma.  
 
Daarnaast zal Klaas Veenstra zijn sculpturen van hout-vondsten tentoonstel-
len. Het wordt dus een heel diverse expositie die als thema heeft: 'Levend 
water.' Dit is een bekende Bijbelse term. Je zou het in dit verband kunnen 
vertalen met 'inspiratiebron', van waaruit de exposanten hun creaties vorm 
hebben gegeven. Iedere exposant zal daar dus op zijn of haar eigen wijze 
invulling aan geven. 

 
Graag gedaan 
 

Servicedienst voor senioren in Woudsend en omgeving 
 

Wij voeren graag kleine reparaties bij u thuis uit. Dat kan van allerlei aard 
zijn. Dus bij defecten, bel ons…… 
 
 
Repair café 
 

Hier worden allerhande defecte elektrische apparaten gerepareerd (voor zo-
ver dat mogelijk is). Het kost u verder niets, alleen de vernieuwde onderde-
len moeten worden vergoed. Dus gooi het niet direct weg, maar laat ons er 
eerst naar kijken of het nog levensvatbaar is. 
 

U kunt dan bij ons terecht elke laatste zaterdag van de 
maand tussen 10.00 en 12.00 uur in it Reidhintsje. De 
eerstvolgende keer is zaterdag 28 maart. Daarna weer 
op zaterdag  25 april. 
 
Een kleine donatie voor het gerepareerde stellen we 
zeer op prijs. Dit totaal bedrag zal  worden bestemd, 
voor een goed doel, nader door ons te bepalen. 

 
Wij zitten er voor u!  Dus maak er gebruik van!! 
 
Coordinator: Jack Bobbink, tel. 0514-591847/06-25157225. (b.g.g. kunt u 
ook inspreken. U wordt dan teruggebeld) 
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Gezocht 
 

We zoeken nog een vrijwilliger die het repaircafe team kan komen verster-
ken. Behoefte hebben we  aan een handige technische man/vrouw. Het is 
slechts voor 1 keer in de maand, 2 uurtjes zitting, op de laatste zaterdag van 
de maand in it Reidhintsje. 
 
Lijkt het je wel wat, neem dan even contact op met Jack Bobbink, tel. 514- 
591847/06-25157225. 

 
Verslag van een gast ‘Fryske fakânsjewike’ 
 

Bij aankomst in het Nieuw Hydepark v/h het F.D. 
Roosevelthuis in Doorn was er een warm onthaal 
en blij weerzien van bekenden van vorige jaren. 
Mijn gezelschapsdame stond ook al weer op mij 
te wachten. Thema van deze week was ‘puzze-
len’. De eerste avond was er een voorstelrondje, 
een toelichting op het programma en aan het eind 
van de avond werd een verhaal verteld door een vrij-
willigster. Zondag was er een kerkdienst, de dienst werd 
geleid door de dominee uit Wâldsein, onze geestelijke verzorger 
tijdens deze vakantieweek. ‘s Avonds kwam Grietje Kingma met zang en 
gitaarbegeleiding. Op maandag was er een speurtocht door het gebouw met 
raadsels: bijvoorbeeld ‘natte biefstuk = Drogeham’, of ‘Oosterziel = Wester-
geest’. ‘s Avonds kwam Tetje van Toen uit Dokkum en zij nam ons op humo-
ristische wijze mee naar de tijd van vroeger. Het was een zeer geslaagde 
avond.  Iedere ochtend lag er een stukje van een puzzel bij ons op de tafel, 
aan het eind van de week was de puzzel compleet: ‘Piekerje net, it komt 
dochs oars’ en ‘Puzzelje om it libben’. Op dinsdag gingen we naar het ‘Kaas 
en Botermuseum’ in Maarsbergen. Hier lieten ze zien hoe kaas en boter 
vroeger werden gemaakt. We kregen deze week de gelegenheid om te win-
kelen en/of een rondrit te maken, van alles was mogelijk. Er kwam een 
volksdansgroep ‘Orién’ uit Culemborg en een piratenkoor ‘Man overboord’. 
Nou dat waren gangmakers, zij lieten ons met het piratenkoor zingen, het 
was één en al fleur die avonden. Donderdagochtend vond ik erg speciaal 
omdat we met de hele groep ‘it nachtmiel’ mochten vieren; het mogen delen 
van brood en wijn. De bonteavond op donderdag werd georganiseerd door 
een groep uit de vrijwilligers: zij droegen kleding uit de jaren zestig, o.a. El-
vis Presley en de Beatles, en er waren mannen die hasj rookten, er werden 
toneelstukjes opgevoerd over verpleegsters in een ziekenhuis, er werden 
gedichten voorgelezen en tot slot was er natuurlijk de polonaise. En dan 
komt het eind alweer in zicht. Vrijdagmorgen was er een heerlijke ont-
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bijt/brunch, daarna kon je naar de zaal die was omgetoverd in een schoon-
heidssalon, je kon je laten opmaken, nagels lakken enz. ‘s Avonds stond er 
een heerlijk diner op tafel en er waren nog wat tafelspeeches en dank en 
afscheidswoorden, de avond werd afgesloten met een paar puzzeltjes en de 
dag/week sluiting die werd gedaan door de dominee. Deze week zal ik niet 
gauw vergeten, er was altijd wel een luisterend oor. Vrijwilligers, hartelijk 
bedankt voor de helpende hand, het voelde als een warme deken om mij 
heen. 
 
Een gast die mee was in de week van 2 tot 9 november 2019. 
 
Zijn er personen(gasten) die van 12 tot 19 september 2020 ook mee willen 
naar de ‘Fryske Wike’ in Doorn, neem 
contact op met de Diaconie in jullie 
plaats of doe een mail naar: wurk-
groepfryskefakansje-
wike@hotmail.com.  
De wurkgroep sjocht nei jimme út 

 
 
 
 
  

mailto:wurkgroepfryskefakansjewike@hotmail.com
mailto:wurkgroepfryskefakansjewike@hotmail.com
mailto:wurkgroepfryskefakansjewike@hotmail.com
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 COLOFON 

 
Predikant   ds. R. Bosman-Romkema, Dr. Bongastrjitte 14 

     8551 RG Woudsend, tel. 0514-850710 
Emailadres: predikantpknwoudsend@gmail.com 

Voor een persoonlijke ontmoeting of andere afspraken met de predikant ds. R. 
Bosman-Romkema kunt u bellen naar: 0514-850710 of 06-16878953. Woensdag 
de gehele dag en vrijdagmiddag ben ik vrij. 
 

Kerkenraad 
Postadres     Kleasterstrjitte 2   8551 NJ Woudsend 
Voorzitter      S. Visser    0514-591286 
Scriba      A. Hiemstra   0514-591296 
     scribapknwoudsend@gmail.com 
 

College van Kerkrentmeesters 
Contactpersoon    P. Sieperda   0514-591980 
Banknummer  NL24RABO0373733348  Prot.Gem.Woudsend C.v.K. 

ANBI 824126427 
 

Diaconie NL58RABO0373742436Prot. Gem. Woudsend CA-  
Diaconie. ANBI 824126439 

 

Zendingscommissie   NL38RABO0305271563 
 

Koster           S. Kramer en G. Wiersma 06-47434459 (Sjaan) 
      kosterpknwoudsend@gmail.com 
 

Contactpersoon rijdienst   J. Bobbink   0514-591847/0625157225
           
Website     www.pgwoudsend.nl 
 

Website     www.pgwoudsend.nl 
Kerkdienst online www.kerkomroep.nl klik op: provincie Friesland en 

vervolgens op Woudsend 
 

Bezorging kerkblad  J. Hoekstra   06-14491902   
 jgharinga@gmail.com 

      
Print / bindwerk   BvS D. Melchers 
 

Redactieadres   M. de Groot  
   A.H. Trompstrjitte 17  0514-591992 
 

Inlevering kopij  uiterlijk maandag 12 mei 2020 naar 
    kerkbladwoudsend@home.nl 
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