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KERKDIENSTEN 

 
Donderdag 21 mei   Hemelvaartsdag, morgengebed 
9.30uur     Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecte     Diaconie en Kerk 
 
Zondag 24 mei 
9.30 uur     Ds. F. de Hoop 
Collecten      Werelddiaconaat en kerk 
 
Zondag 31 mei    Pinksterzendingsdiens 
9.30 uur      Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecten      Project Rineke van Ginkel  
      voedselpakketten Zuid Afrika en Kerk 
 
Zondag 7 juni    
9.30 uur     Mw. E. Stellingwerf-Vinke, Woudsend 
Collecten      Dorpskerken en Kerk 
 
Zondag 14 juni    Dienst Raad van Kerken 
9.30 uur     Pastoor L. Foekema 
Collecten      Rode Kruis en Raad van kerken   
 
Zondag 21 juni   
9.30 uur     Ds. I. van de Pol, Woudsend 
Collecten     Werelddiaconaat 
 
Zondag 28 juni 
9.30 uur     Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecten      Diaconie en kerk 
 
Zondag 5 juli 
9.30 uur     Mw. A. Adema, Joure 
Collecten      Binnenlands diaconaat 
 
 

Bij de kerkdiensten 
 

Tot en met juni zullen de kerkdiensten nog 
steeds online te beluisteren en te zien zijn. Zie 
voor verdere informatie de berichtgeving van de  
kerkenraad. 
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Optreden Samoosara uitgesteld 
 

Dit Jiddische muziekgezelschap zou op 10 mei in de Karmel de dienst komen 
opluisteren. Helaas kon dit vanwege familieomstandigheden niet doorgaan. 
Maar het  is de bedoeling dat ze op een later moment toch nog zullen komen. 
U hoort ervan! 
 
Hemelvaartsdag 
 

Er wordt een Morgengebed gehouden. 
 
Pinksterdienst 
 

De Pinksterdienst zal in samenwerking zijn met de ZWO-groep die deze 
dienst mee heeft voorbereid. Tevens wordt dan het Veertigdagenproject van 
de Rainbowduif afgesloten. Officieel zou dit met Pasen zijn geweest, maar 
vanwege de coronaomstandigheden is besloten om dit nu in de 
Pinksterdienst te doen. Over dit project en de wijzigingen van het doel 
waarvoor gespaard is, kunt u meer lezen onder het kopje Project Kinderkerk 
en ZWO. 
 
Avondgebeden 
 

Zolang er nog vanwege de coronauitbraak geen diensten in de Karmel 
gehouden kunnen worden, gaan de gebedsdiensten op woensdagavond door 
zolang er voldoende belangstelling is. Ds. R. Bosman-Romkema en ds. I. van 
der Pol gaan hierin voor. Mocht er besloten worden ermee te stoppen dan 
maken we dit bekend via Kerkomroep.nl 
 

Raad van Kerken 
 

Zondag 14 juni 
 

Vanwege alle maatregelen is er geen Wâldseiner Wykein en dus ook geen 
tentdienst op zondag 14 juni. In plaats daarvan is er een oecumenische 
dienst die wel de sfeer heeft van een tentdienst. Deze is voorbereid door de 
Raad van Kerken. 
 
Vanaf 9.30 uur is de dienst online te 
volgen op: www.kerkomroep.nl  klik op 
Friesland en zoek op Woudsend. 
 
Thema: Vertrouwen 
 
Voorganger: Pastor Lucas Foekema

http://www.kerkomroep.nl/


 
 

UIT DE KERKENRAAD 

 
Het is een bijzondere tijd. Voor heel veel mensen is het een spannende tijd 
van hoe hun leven er verder uit zal gaan zien. Gelukkig mogen de 
kinderen weer (beperkt) naar school. We hopen dat dat jonge gezinnen 
weer wat lucht en ontspanning zal geven en wellicht kunnen de overige 
maatregelen ieder die het moeilijk heeft, enige ontspanning geven. 
De kerkenraad is de afgelopen tijd niet bij elkaar geweest. Wel is er een 
dagelijks bestuur gevormd, die de lopende zaken afhandelt. De laatste 
bijeenkomsten daarvan zijn uitgebreid met de scriba en de voorzitter van de 
Diaconie. 
Persoonlijk heb ik vooral de samenhang gemist en het is een bijzonder 
begin van mijn ambtsperiode maar door de bereidheid van ieder om bij te 
springen, mee te helpen en mee te denken, lukt het allemaal wel.  
De kerkdiensten online lopen en krijgen veel bezoekers. Het heeft veel 
werk en organisatie gevraagd. Een woord van dank voor allen die daaraan 
meegewerkt hebben, is op zijn plaats. 
Onze predikant is voor veel activiteiten een drijvende kracht. Als 
kerkenraad hebben we veel respect  voor haar betrokkenheid, creativiteit 
en energie. We zijn haar daar dankbaar voor. 
Het zal fijn zijn als we elkaar weer persoonlijk mogen ontmoeten en samen 
kunnen zingen in de zondagse erediensten. Er is door de regering wel 
versoepeling aangekondigd op sommige gebieden. 
In juni mogen kerkdiensten door 30 personen bezocht worden en dat kan 
als het allemaal goed blijft gaan in juli uitgebreid worden tot 100 personen. 
De kerkenraad heeft besloten om het beleid zoals het nu door onze 
gemeente gevoerd wordt in de maand juni te handhaven. Daarvoor hebben 
we de volgende redenen: onze gemeenteleden vallen voor een groot 
gedeelte in de risico groep waar ernstige complicaties kunnen plaatsvinden. 
Samen zingen verhoogt de kans op besmetting. Er wordt door deskundigen 
een tweede uitbraak verwacht, in juni is daar wellicht meer duidelijkheid 
over. De gehele kerkenraad komt begin juni bij elkaar en zal dan naar de 
mogelijkheden in juli kijken. Ook als het dan goed blijft gaan, wordt de 
anderhalve meter afstand voorlopig wel gehandhaafd. Er is in de kerk 
gemeten en het blijkt dat het maximale aantal personen dat dan aanwezig 
kan zijn, maximaal 35 is. We gaan ons beraden hoe we één en ander gaan 
regelen. 
U wordt daar tussentijds d.m.v. een nieuwsbrief over geïnformeerd. 
Samengevat: in mei en juni gaan de online diensten ongewijzigd door. In 
juli wordt naar de mogelijkheden gekeken voor het bijwonen van de 
eredienst. We blijven voor elkaar zorgen in deze tijd. Zie alle informatie 
elders in dit kerkblad.  
Namens de kerkenraad wens ik u sterkte maar ook alle goeds. 
Stans Visser, voorzitter van de kerkenraad. 
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Kerkdiensten via kerkomroep 
 

Aan de kijk- en luistercijfers is te zien dat het u lukt om in te loggen. Af en 
toe krijgen we een bericht dat dit nog niet lukt. Schroomt u niet om hulp te 
vragen. Yme Braaksma is vanuit de kerkenraad bereid om even te helpen.  
(06-30335107) 

Verder willen we u vragen om te reageren op de diensten:   

- Hoe ervaart u de online diensten tot dusver? 

- Zijn er verbeterpunten geeft u ze dan vooral door. 

  (Behalve over geluid en beeld, daar wordt aan gewerkt) 

 
U kunt voor vrijdag 18.00 uur uw dank- en voorbeden doorgeven aan de         
predikant. 
 
Misschien hebt u een lied wat u graag zingt, geef het dan door aan de    
predikant dan kunnen we dat als voorgangers meenemen in de 
voorbereiding. 
 
We krijgen graag namen door van mensen waar een bloemetje naar toe 
kan, denkt u mee? 
 
De meeste diensten tot dusver zijn met piano opgenomen. Dat werkt in de 
praktijk het beste. We realiseren ons dat sommige gemeenteleden de klank 
van het orgel missen. Een enkele keer klinkt het orgel voor en/of na de 
dienst of bij de collecte. Wanneer we weer met meer mensen kunnen vieren 
zal het orgel weer vaker worden ingezet. 
 
Hierbij een overzicht van de kijkers en luisteraars van de diensten vanaf 
Pasen: 

Paaszondag 12 april    :  222 kijkers en 32 luisteraars 

Woensdag Avondgebed 15 april  :  56 kijkers 5 luisteraars 

Zondag 19 april     : 158 kijkers 31 luisteraars  

Woensdag Avondgebed  22 april  : 57 kijkers 7 luisteraars 

Zondag 26 april      : 233 kijkers 25 luisteraars 

Woensdag Avondgebed 29 april  : 54 kijkers 6 luisteraars 

Zondag 3 mei     : 119 kijkers 57 luisteraars 

Maandag 4 mei Dodenherdenking : 407 kijkers 57 luisteraars 

Woensdag Avondgebed 6 mei  : 7 kijkers 2 luisteraars 

Zondag 10 mei     : 147 kijkers 9 luisteraars 
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Bericht vanuit het College van Kerkrentmeesters 
 

In de 2e  Nieuwsbrief (van 17 april) heb ik iets geschreven over de 
voortgang van beeld en geluid in de Karmel. Inmiddels is de geluids- en 
beeldopname apparatuur geïnstalleerd. De laatste uitzendingen zijn door 
Rob Bosman (beamteam) verzorgd. We gaan op zoek naar mensen die 
kunnen ondersteunen bij de beeldopnamen. Dit kan in samenwerking met 
het beamteam.  
Zoals eerder gemeld is er door de Pollema Trompstichting een royale 
bijdrage geleverd bij de aanschaf van deze, niet begrote investering, waar 
we heel dankbaar voor zijn. 
De aanleg ging niet eenvoudig. Veel kabels welke onder de vloer van de 
galerij waren weggewerkt moesten worden vervangen i.v.m. digitalisering. 
Ook de kabel over de zoldering naar het vernieuwde beeldscherm bij de 
organist moest worden vervangen. 
Op het moment dat ik dit schrijf hoop ik dat de startproblemen grotendeels 
zijn verholpen en doen we al de nodige ervaring op met het systeem. In de 
eerste fase heeft Romke Schaap het vanuit het college opgepakt en heeft 
Willem Rinkema veel voor ons betekend en de eerste noodzakelijke dingen 
in gang gezet. Daarna is door Rob Bosman, Jan Osinga en Gerhard 
Wiersma veel tijd gestoken in de aanleg en werking van het gehele 
systeem. Achteraf viel het ons allemaal niet mee één en andere te 
realiseren. Dank aan een ieder. 
 
Ja, dan de financiële kant van deze nare coronasituatie. Los van het 
menselijke aspect, proberen we als CvK de financiën op orde te houden.  
De kosten van eerdere opnames door Willem Rinkema, en de investeringen 
welke deels niet gedekt, c.q. begroot  zijn, willen we in de komende tijd 
middels een geldwervingsactiviteit zien op te lossen. Er zijn al een paar 
mensen benaderd. Mocht u mee willen denken dan graag. U kunt zich 
melden bij mij en hoort daar nog meer van. 
  
Dat er tijdens de kerkdiensten geen collecte kan worden gehouden voor de 
diverse doelen, baart ons uiteraard zorgen. In de nieuwsbrieven, en ook 
tijdens de uitzendingen komen de bankrekeningnummers in beeld, waarop 
uw gaven kunnen worden gestort. 
Tot 3 mei is er op het nummer van de CvK van ongeveer 25 gevers een 
bedrag van € 679,00 overgemaakt. Sommigen maken elke week over, 
anderen doen het per maand, en van enkelen één keer. We danken de 
gemeenteleden die op deze manier financieel bijdragen. Misschien geldt 
hier ook: goed voorbeeld doet goed volgen, alle beetjes helpen. 
  
Betreft verhuur pastorie: Inmiddels heeft mevr. Roos Redecker de pastorie 
met haar kinderen in gebruik genomen. Ze huurt de pastorie voor bepaalde 
tijd. We wensen haar een goede tijd toe op deze mooie plek. 
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De publicatie welke de overheid 6 mei heeft doen uitgaan, in verband met 
ook de openstelling van de kerken, komt in de eerstvolgende bijeenkomst 
van kerkenraad en CvK aan de orde. Bekeken zal moeten gaan worden in 
hoeverre we met de anderhalve meter situatie, de diensten op een 
verantwoorde wijze binnen de richtlijnen van het RIVM weer kunnen gaan 
houden. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Hayo de Vries, voorzitter. 
 

Van de diaconie 
 

Het zijn vreemde en voor sommigen moeilijke tijden, voor de één misschien 
wat meer dan voor de ander. In deze tijd is het dus des te belangrijker om 
naar elkaar om te zien, binnen de kerk, maar ook daarbuiten. Door de 
coronacrisis zijn de bezoeken echter afgenomen of zelfs helemaal gestopt. 
Hierdoor wordt het dus moeilijker om problemen te signaleren, zeker door 
de diaconie. In normale tijden is het al noodzakelijk dat de gehele 
gemeente om zich heen kijkt, in deze tijd is het extra belangrijk dat iedereen 
naar elkaar omkijkt. Mocht u problemen van financiële aard zien bij uw 
naasten, geef dan een seintje aan de diaconie of beter, attendeer hen er op 
dat ze er niet alleen voor hoeven te staan maar dat er een diaconie is. 
Misschien kan de diaconie dan tot steun zijn. Daar is de diaconie voor, niet 
alleen voor hen ver weg in een arm land, maar zeker ook voor hen die een 
steuntje kunnen gebruiken dichtbij, in ons eigen dorp. Al is het maar een 
bemoedigend woord, hulp bij het zoeken naar de juiste weg bij de 
gemeente of meer directe hulp, mocht dat nodig zijn. Vaak helpt het al, als 
men weet dat men er niet alleen voor staat en dat men er met iemand over 
kan praten en om gezamenlijk een oplossing te zoeken. Het spreekt voor 
zich dat elke melding met de nodige discretie zal worden behandeld. 
 
Namens de diaconie, 
Martha Eppinga, tel.: 0514-591652 
Yme Braaksma,   tel.: 0514-795101 
 
Diaconiecollectes voor de komende periode 
 

Vanwege het coronavirus zullen er voorlopig nog geen samenkomsten in 
de kerk worden gehouden. Maar we willen toch aandacht vragen voor de 
collectedoelen van de komende tijd. In de online diensten zal hier dan ook 
aandacht aan gegeven worden. 
 
24 mei – Werelddiaconaat - Straatkinderen Oeganda 
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. 
Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet 
naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen  
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met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen 
straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun familie, zorgen dat 
ze weer naar school gaan en werken aan preventie in het gebied waar veel 
van deze kinderen vandaan komen. Geef straatkinderen een nieuwe kans 
via deze collecte. Voor meer info:www.kerkinactie.nl/straatkinderenoeganda 
 
31 mei – Pinksterzending  
In deze dienst, verzorgd door de ZWO commissie, is de collecte voor het 
project Rineke van Ginkel voedselpakketten Zuid Afrika (zie elders meer 
informatie) 
 
7 juni – Dorpskerken 
Dorpskerken willen van betekenis zijn. 
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen 
dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te 
blijven voor elkaar en voor het dorp. Centraal staat niet de vraag 'Hoe lang 
redden we het nog als krimpende gemeente?', maar: 'Hoe draagt onze  
kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?'. Dat kan bijvoorbeeld met 
pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met 
de dorpsraad, open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als 
huiskamer van het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling 
van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk-en-leefbaarheidsvraag- 
stukken van groot belang. Met deze collecte ondersteunt u de dorpskerken 
in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.  
Meer informatie: protestantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging 
 
14 juni – Raad van Kerken 
Normaliter zou deze zondag de tentdienst gehouden worden. Hoe één en 
ander er dit jaar uit zal zien is op het moment van schrijven nog niet echt 
bekend. De collecte is voor het Rode Kruis. Hoe de vorm van de viering 
deze zondag ook zal zijn, tijdens de dienst zal het doel nader worden 
uitlegt. 
 
21 juni – Werelddiaconaat - Opvang ontheemden Colombia 
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend 
tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in 
grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellen-
groep en ook paramilitairen gaan onverminderd door met het (gewapend) 
intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun 
woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in 
de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt 
Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met 
een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het 
verwerken van hun trauma’s. Informatie:kerkinactie.nl/ontheemdencolombia 
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28 juni – Diaconaal werk 
Deze zondag collecteren we voor plaatselijke en algemene diaconale werk. 
 
5 juli – Binnenlands diaconaat - Actie Vakantietas 
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op 
vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes uitvliegen naar 
zonnige oorden, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in 
Actie kunt u hen als gemeente verrassen met een rugzak vol verrassingen 
voor de zomervakantie. Voor meer informatie :  
www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/armoede-in-nederland/actievakantietas. 
 
Aangezien we tijdens de online diensten geen collectezak rond kunnen 
laten gaan, wordt u vriendelijke verzocht om uw collectebijdrage te storten 
op het rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van de datum 
van de dienst. De diaconie zal dan zorg dragen dat de collecte op de juiste 
plaats terechtkomt.  
U kunt uw bijdrage ook direct doneren op de website van Kerk in Aktie: 
www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes 
 
 

 
 

Beste mensen,  
 

“Houd moed, heb lief”, met die woorden heeft de  
Protestantse Gemeente Heerenveen de kerk en de 
samenleving een hart onder de riem gestoken.  
De vlag en posters zijn inmiddels wijd en zijd verspreid en 
bemoedigen mensen binnen en buiten de kerk.  
Het is één van de vele mooie initiatieven die zijn ontstaan 
binnen de PKN in coronatijd. In onze gemeente werden 

kaarten uitgedeeld door de ouderlingen en wijkassistenten met een mooie 
tekst van Maria de Groot. (Achterop dit kerkblad staat nog een mooi 
gedicht) 
 
“Houd moed, heb lief”. Ik zou er in deze weken aan toe willen voegen: “Hou 
vol”. De beperkingen van onze vrijheid om te gaan en staan waar we willen 
en te doen wat we willen, duren voort. We willen elkaar weer ontmoeten, 
missen de sociale contacten. Volhouden valt niet mee, maar de realiteit is 
dat het virus nog heerst, bedreigend is voor veel doelgroepen en dat we 
juist nu moed willen houden en vol moeten houden en geduld moeten 
hebben. 

UIT DE TARISSING 

http://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/armoede-in-nederland/actie
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Vanaf Pasen zijn we op weg naar Pinksteren, we leven in de Paastijd. Van 
de leerlingen van Jezus werd gevraagd vol te houden. Ze hielden vol en 
ontvingen uiteindelijk de kracht van de Geest.  
Dat zal ons helpen om het vol te houden. We horen de woorden van Paulus 
(Galaten 5:22) die over de vrucht (enkelvoud!) van de Geest spreekt: “Maar 
de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid 
en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’  

Dat alles hebben we nodig om het met elkaar vol te houden en uit te 
houden tot het coronavirus te bestrijden is met een vaccin.  

Veel mensen vragen mij of ik het volhoud. Dat gaat tot dusver goed, het 
mooie weer en het feit dat we naar buiten kunnen, de ondersteuning van 
een groep mensen om me heen, maken dat ik het volhoud. In de 
kerkdiensten die we samen met een kleine groep opnemen, mis ik de 
interactie, ik mis de gemeenteleden en de kinderen, in het pastoraat mis ik 
de bezoekjes, ik mis de vergaderingen samen met mensen om te 
brainstormen over diensten, of projecten, want dat inspireert je. Maar Gods 
Geest vindt altijd wegen, zei de scriba ds. René de Reuver aan het begin 
van de coronacrisis. Geestdriftig en bevlogen zijn er initiatieven ontwikkeld 
om vorm te geven aan kerk-zijn in tijden van corona.  
 
Misschien kunt u zelf onder woorden brengen wat u aan ‘geestkracht’ ziet in 
onze gemeente. Gewoon in een kort verhaaltje of een paar woorden om te 
delen met elkaar en elkaar ook op die manier te bemoedigen. In het 
volgende kerkblad voor de zomer kunnen we dat dan samen teruglezen. 
Mag ik dat vragen? Gewoon om het samen vol te houden? Ter inspiratie en 
bemoediging van elkaar. Meer dan ooit hebben we elkaar nodig, in vieren, 
zingen, bidden en pastorale aandacht en tegen elkaar zeggen: 
” Houd moed, heb lief en houd vol!” 
 
Vrede en alle goeds, 
 
ds. Renske Bosman-Romkema 
 
 

 
Pastoraat en meeleven 
 

Op dit moment zijn er geen zieken die hier genoemd willen worden. We 
denken aan iedereen in deze tijd die het moeilijk heeft. In persoonlijk 
opzicht vanwege ziekte, afscheid, psychische klachten of de zorgen 
vanwege de economische gevolgen van deze crisis. Mocht u mensen 
weten die het moeilijk hebben en waar pastorale aandacht nodig is dan 
horen we het graag zodat we er aandacht aan kunnen schenken.  

UIT DE GEMEENTE 
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Op 25 april j.l. is de vader van organist Klaas Booy overleden. In besloten 
kring nam de familie afscheid in de kerk van Tjerkgaast, waar Cor Booy 
koster is geweest. Hij schilderde graag panelen met bijbelse taferelen van 
bekende en minder bekende Bijbelverhalen en maakte schetsen voor 
gebrandschilderde ramen. Zijn schilderijen waren geschilderde preken. In 
2015 heeft hij in onze kerk geëxposeerd tijdens de zomerexpositie.  
Hij mocht de gezegende leeftijd bereiken van 95 jaar. We wensen de 
familie sterkte met het verwerken van dit verlies.  
 
Op 22 maart vierde ds. J. Kamerling uit Franeker zijn 50-jarig 
ambtsjubileum als predikant. Namens de kerkenraad en de gemeente heeft 
hij een bos bloemen mogen ontvangen. Hij dankt u daar allen hartelijk voor.  
 
We wensen 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 hierdoor of zullen nog 
worden getroffen op wat voor manier dan ook. Houd moed en wees er voor 
elkaar! 

In de afgelopen tijd werd er door de wijkassistenten een kaart rondgebracht 
met een bemoediging aan heel veel gemeenteleden. De woorden op die 
kaart werden geschreven door Maria de Groot en delen we hier ook graag 
met u. Dat het u allen mag bemoedigen in deze moeilijke tijd. 
 
In deze stille dagen 
 

In deze stille dagen 
mogen we het weer weten: 
alles is een geschenk. 
Ons lichaam, ons leven, 
de liefsten ons gegeven, 
de kinderen, de oude mensen, 
alles is een geschenk. 
 
In deze stille dagen 
mogen we het weer vragen: 
maak ons tot geschenk. 
Dat wij mogen stralen 
van vertrouwen en dank 
voor u die ons wilde 
zien op deze aarde. 
 
In deze stille dagen 
houdt u zich verborgen, 
hoopt op onze komst. 
Dat wij het weer weten: 
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U bent het geschenk 
van waaruit wij leven 
en waarheen wij gaan. 
 
Maria de Groot 
 

Uitvaart 
 

Mensen die afscheid moeten nemen omdat er iemand sterft hebben het niet 
gemakkelijk. Alle uitvaarten zijn gebonden aan de richtlijnen en maat- 
regelen hiervoor. Er mogen op dit moment 30 mensen fysiek aanwezig zijn. 
 
In onze gemeente kregen we daar al een paar keer mee te maken. Mocht u 
ermee te maken krijgen dan volgen we de richtlijnen van de classis en 
hebben we inmiddels 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. Het is ronduit verdrietig wanneer je 
afscheid van een lieve naaste moet nemen in coronatijd.  
 
De begrafenisdiensten die er waren, waren moeilijk maar soms ook heel 
intiem. Het is triest dat je niet even na kunt praten na zo’n afscheid, niet 
iemand even de hand op het schouder kunt leggen. Ieder gaat tenslotte met 
zijn of haar eigen verdriet weer naar huis. Dat druist dwars tegen je gevoel 
van nabij zijn in. Maar er zijn ook bemoedigende beelden. Indrukwekkend 
was het afscheid van Edse Wiersma in ons dorp. Zoveel mensen langs de 
kant voor een laatste groet. Heel bijzonder.  
Ook bij de uitvaart van mw. Van der Kooij-Fortuin stonden mensen bij de 
kerk en op de begraafplaats. Dat doet nabestaanden goed. 
We wensen iedereen sterkte die met verlies en rouw te maken heeft.  
 

In Memoriam  
 

Grietje van der Kooij - Fortuin 

* Woudsend, 12 november 1931   † Woudsend, 22 april 2020 
 

Op woensdag 22 april 2020 overleed Grietje van der Kooij-Fortuin. 
De laatste jaren had ze problemen met haar gezondheid en 
langzamerhand ging het kaarsje uit. Ze werd 88 jaar. Haar leven 
begon op 12 november 1931. Ze werd als schippersdochter 
geboren, maar veel gevaren heeft ze niet, ze had grote angst voor 

water en groeide op bij familie op de wal. Haar jongere zus Sijke voer wel 
mee op het schip en ze zagen elkaar wanneer het schip in Woudsend 
aanmeerde. Grietje hield niet van water maar wel van schaatsen!  
Na haar schooltijd werkte ze bij de familie Hoekstra aan de Vosseleane. 
Ze ontmoette Lolle van der Kooij en hun liefde bloeide op. Op 29 april 1953 
trouwde ze met hem en werd hun huwelijk ingezegend door ds. H.C.  
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Kranendonk in de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk. Ze kregen 
samen drie kinderen: Jantsje, Rintje en Wijtske.  
Ze woonden na hun trouwen in de Midstrjitte, daarna in de Melchior 
Clantstrjitte en Kleasterstrjitte. Tenslotte vonden ze hun plekje op de Prof. T. 
Brandsmastrjitte nr. 10. Daar heeft Grietje meer dan 40 jaren gewoond. Ze 
was erg huiselijk en gericht op haar gezin. Ze had geen behoefte om veel 
op stap of op reis te gaan. Haar man Lolle hield wel van uitstapjes. Zo 
werden jaarlijks uitjes geboekt met de zogenaamde Cebuto-bus. Daar kon 
ze ontzettend van genieten. Haar gezin was haar alles, ze cijferde zichzelf 
ervoor weg. Ze hield van gezelligheid en ze had een enorm gevoel voor 
humor. Ze was geen "knuffelmem", ze kon haar emoties slecht uiten maar 
ze gaf zoveel liefde. Ze uitte dat in het huiselijk leven, ze gaf kado's die 
nooit te gek waren en hield van veel vaste rituelen binnen het gezin. Bij elk 
bezoekje was er een bonbon. Ze zorgde ervoor dat iedereen hetzelfde 
kreeg als er een kado werd gegeven. Voor de kinderen en hun aanhang en 
kleinkinderen. Ze was daar heel precies in.  Ze deed dat ook naar de zoon 
van Jeannette, toen die er bijkwamen. Ze genoot van de wekelijkse dag bij 
één van de dochters en van de kleinkinderen die ze dan ontmoette.   
En wat kon ze mooi vertellen. De verhalen over vroeger kwamen tot leven 
als zij ze vertelde. Ze wist zoveel te onthouden. Tot  haar overlijden had ze 
een scherpe geest. Ze had een ijzeren geheugen voor geboortedata en 
andere feitjes. Ze bleef op de hoogte van het nieuws in de wereld en vooral 
de nieuwtjes uit Woudsend.  Ze kon ook erg goed meepraten over voetbal, 
daar wist ze veel van.  
Het overlijden van haar man Lolle was heftig voor haar. Ze miste hem 
ontzettend maar sloeg zich daar goed doorheen. Ze was uiteindelijk bijna 
23 jaar weduwe.  
Een sterke band had ze met haar zus Sijke Haringa-Fortuin. Ze zagen 
elkaar dagelijks en toen háár man Gerke overleed, steunden ze elkaar. 
Waar Sijke was, was Grietje en omgekeerd.  Je zag ze bijna altijd samen in 
het dorp.  
Toen het in de laatste jaren van haar leven lichamelijk allemaal moeilijker 
werd kon ze zich thuis goed vermaken. Lezen, tv kijken, puzzelen en heel 
veel sokken breien. De laatste sok staat nog op de pennen en is net niet af. 
Dagelijks las ze haar dagboekjes en wanneer het kon beleefde ze de 
kerkdienst van eigen gemeente thuis mee of keek naar Nederland Zingt.  
Eerst samen met haar zuster Sijke Haringa-Fortuin, en later keek ze alleen. 
Het laatste jaar was ze vooral aan haar stoel gekluisterd. Ze klaagde 
eigenlijk nooit, bleef fleurig en geïnteresseerd en behield haar humor. 
Ze heeft altijd een rotsvast geloof gehad en in het vertrouwen daarop is ze 
gestorven. 
Ze was heel blij dat ze met hulp van haar kinderen en aanhang nog thuis 
kon blijven wonen. 
Daar is ze ook gestorven op de gezegende leeftijd van 88 jaar.  
Op 29 april, op de datum van haar huwelijksdag, hebben we afscheid 
genomen in besloten kring in een dankdienst voor haar leven. We lazen het  
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verhaal van Ruth, een verhaal over liefde en we lazen woorden uit de 
Bergrede: ”Maak je niet bezorgd…”.  Daarna hebben we haar herenigd met 
haar man Lolle in het graf op Ypecolsga. We gedenken haar in liefde. Dat 
haar gedachtenis ons tot zegen mag zijn en dat zij moge rusten in vrede. 
 
Vrede en alle goeds, 
ds. Renske Bosman-Romkema 
 

Verjaardagen 
 

Mei  
28 Mw. T.G. Schotanus-Wever De Warren 13 
 
Juni  
02 Dhr. G.B. Roodhof Koetshûsleane 32 
03    Dhr. F. van der Molen          A.H. Trompstrjitte    2 
03 Dhr. J. Osinga De Poel 27   
06 Mw. M.C. Maas-Swagerman S. de Jongstrjitte 10 
11   Mw. A. Osinga Koetshûsleane    7  
 
Juli  
04 Dhr. S. Ringnalda Talma Park Balk 1  
10 Mw. J.W. Meijerman-Draadjer Op ‘e Romte  5  
06  Dhr. B. Wouda Folkertsgrêft 15   
09  Mw. L. Osinga-Okma Strjitwei 28 
11 Dhr. G. Bijlsma Bloemkamp Bolsward 
11   Mw. G. Hoekema-Laanstra A. H. Trompstrjitte 12   
14  Dhr. W. Steenbergen D. Schilstrastrijtte 09 
26 Mw. N. Kampen-Hoekstra De Warren    5 
31 Mw. W. de Jong-van Dijk Melchior Clantstrjitte   10 
 

Fan herte lokwinske en in moaie dei tawinske! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Huwelijksjubileum 
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Berichtje van de kinderkerk  
 

Inmiddels zijn de basisscholen weer in gepaste vorm open en hopen we dat 
er steeds meer activiteiten opgestart kunnen worden. Maar het 
allerbelangrijkste: we hopen dat iedereen gezond is en deze tijd goed is 
door gekomen.  

Als kinderkerk hebben wij 
de afgelopen tijd gepro- 
beerd een beetje betrokken 
te blijven, door zo nu en 
dan een mailtje te sturen, 
met o.a. ideeën voor thuis. 
Zo hebben een aantal 
kinderen thuis een mooie 
Palmpasenstok geknutseld, 
zijn er vrolijke zelfgemaakte 
eierwarmers verkocht voor 
het project van Rineke van 

Ginkel en hebben we met Palmpasen toch bij heel veel mensen een 
verrassing kunnen brengen.  
 
In de meivakantie kon iedereen (op eigen gelegenheid) op zoek naar 12 
kleurplaten die een Bijbelverhaal verbeeldden. Nog bedankt iedereen, die 
een plaat voor het raam had geplaatst! 
Deze speurtocht bleek nog niet zo gemakkelijk te zijn, maar een aantal 
kinderen hebben het antwoordformulier ingevuld en ingeleverd. Zij hebben 
inmiddels iets leuks gekregen: top gedaan hoor!  

Mochten we weer nieuws 
hebben of anders iets te 
vermelden, dan horen jullie 
van ons! 

Groetjes van de leiding kinderkerk 
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Geslaagd!! 
 

Dit jaar is het voor het eerst in de geschiedenis dat 
er geen centraal eindexamens worden afgenomen. 
Dat betekent voor veel eind- examenkandidaten 
dat ze al voor deze periode de vlag kunnen 
uithangen. Voor sommige leerlingen is dat nog 
even spannend omdat ze er minder goed 
voorstaan maar veel scholieren weten nu al dat ze 

geslaagd zijn. We wachten nog even tot 4 juni wanneer het officieel is. U 
ziet de vlaggen wel hangen in het dorp.  
De rozenactie gaat zoals gewoonlijk gewoon door. Mocht u namen weten 
van examenkandidaten wilt u die dan doorgeven aan Otto Spoelstra? 
In het volgende kerkblad melden we de namen en geven we door wat de 
geslaagden als vervolgopleiding kiezen. 
Voor wie geslaagd zijn alvast van harte gefeliciteerd en voor de leerlingen 
die pech hebben, nieuwe moed om volgend jaar het weer op te pakken. Het 
is ook voor jullie een lastige tijd met het coronavirus. Houd vol en houd 
afstand waar het kan.  
 
Geslaagd? Gefeliciteerd!  En wat nu?  
 
Onderstaande brief kregen we via de PTHU binnen en daarvoor willen we 
jullie aandacht vragen. 

Beste scholier, 

Heb je je diploma behaald?  Van harte gefeliciteerd! Eerder dan gedacht 
heb je nu vrije tijd na al die schooljaren voordat je in september begint aan 
een nieuwe opleiding. Heb je al gekozen wat je gaat doen? Of twijfel je 
nog? 

Omdat je nu dit bericht in het kerkblad aan het lezen bent, heb je vast iets 
met de kerk en de Bijbel. Heb je er wel eens over nagedacht om van geloof 
je werk te maken? Om iets te betekenen in de kerk? Om theologie te gaan 
studeren?   

Tijdens de studie Theologie kijk je hoe de Bijbel door de eeuwen heen is 
uitgelegd en naar wat theologen te zeggen hadden en hebben. Je 
bestudeert hoe kerkelijke gemeenschappen ontstonden en hoe religie grote 
invloed heeft gehad op de vorming van onze samenleving. Ook verdiep je  
in de psychologische, filosofische, culturele en historische aspecten die van 
invloed zijn op de geschiedenis ontwikkelingen binnen en buiten de kerk. Je 
leert onderzoeken, analyseren, reflecteren en adviseren.  

Lijkt dit je wat? Kijk dan eens op www.pthu.nl  

Hartelijke groet, 

Annemarie Goossens en Bastiaan Kobes 

Studie-adviseurs van de Protestantse Theologische Universiteit 
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Bloemenactie 
 

Op vrijdagavond en zaterdagmorgen, 8 en 9 mei was er weer de jaarlijkse 
bloemen- en plantenverkoop. In tegenstelling tot voorgaande jaren was 
besloten niet te gaan 'súteljen'. Met meerdere personen in een auto en met 
velen rond de karren was, gezien de situatie rond corona, niet verstandig. 
Belangstellenden konden daarom zelf hun planten uitkiezen en meenemen 
vanaf It Reidhintsje. Door deze andere aanpak zijn er minder plantjes 
verkocht dan voorgaande jaren. Gelukkig was er veel belangstelling en 
heeft de actie toch nog circa € 575,- opgeleverd.  
 
Hiermee wordt een bijdrage geleverd in de kosten voor de verbetering van 
de apparatuur die nodig is om de kerkdiensten online uit te zenden.  
 
Fijn dat zo velen belangstelling toonden en voor de mooie opbrengst 
hebben gezorgd. 
 
Otto Spoelstra 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tsjerkepaad en Zomerexpositie 
 

Zoals er zoveel andere activiteiten deze zomer niet door kunnen gaan, geldt 
dat helaas ook voor Tsjerkepaad en daarmee eveneens voor de 
Zomerexpositie. Het is jammer maar toch ook wel begrijpelijk dat dit nu 
vanwege het coronavirus is afgelast. We schuiven deze activiteiten nu door 
naar volgend jaar in de hoop dat het dan wel weer kan. 

OVERIGE 
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Project kinderkerk en ZWO 
 

In samenwerking met de kinderkerk en ZWO  
commissie werd er in de Veertigdagentijd geld 
ingezameld voor een project van Kerk in Actie. 
Sinds februari 2017 is Rineke van Ginkel 
uitgezonden naar Zuid-Afrika. Vanuit het Beyers 
Naudé Centrum voor Publieke Theologie in 
Stellenbosch werkt Rineke 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 Protestantse 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. Er zijn twee oorzaken die dit project verstoorden. Rineke 
kon haar project niet voortzetten vanwege het feit dat haar man een visum 
werd geweigerd. Toen kwam de corona-uitbraak en moest Rineke definitief 
vervroegd terugkeren naar Nederland. In overleg met Rineke van Ginkel en 
Evelien Vrolijk, Kerk-in-Actie consulent voor onze provincie, is het doel voor 
onze actie aangepast. De opbrengst van de actie die in de Veertigdagentijd 
is gehouden en de collecte voor de Pinksterdienst zal nu worden bestemd 
voor het project van Rineke van Ginkel en voor voedselpakketten voor 
Zuid-Afrika.  

Evelien Vrolijk schrijft hierover het volgende: 

"In Afrika worden kwetsbare gemeenschappen op dit moment hard 
getroffen door het coronavirus. Hoewel het aantal slachtoffers nog beperkt 
is, ervaren velen de heftige gevolgen van de lockdowns. Geen werk, 
betekent echter geen eten. En dus schreeuwen kinderen in Zuid-Afrika het 
uit naar de politie, die de rust probeert te bewaren: ‘We want food!’ 
Kerken zien zich geplaatst voor een enorme opdracht: zoveel mogelijk 
mensen van eten voorzien en voorkomen dat ze van honger omkomen. 
Kerk in Actie ondersteunt deze kerken. Uw hulp is daarbij onmisbaar." 

De opbrengst zal op Pinksterzondag bekend worden gemaakt en lichten we 
het nog verder toe. Op dit moment is er nog verder overleg met Kerk in 
Actie. De Rainbowduif is dan ook weer in de kerk. 
Mocht u meegespaard hebben dan kunt u het geld in gesloten envelop bij 
Fokje Hoekstra, Koetshusleane 18, in de bus doen of overmaken op het 
rekeningnummer van het CvK. 

 
Blog Rineke van Ginkel 16 april  
 

(Lees de laatste blogs van Rineke van Ginkel op de site van Kerk in Actie.) 
 

Waar mijn welgestelde witte collega’s zich bezig houden met hoeveel 
rondjes ze om hun huis of in hun achtertuin moeten lopen om hun 
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dagelijkse 5km hardlopen te halen, krijg ik van collega’s in de townships 
meer en meer berichten binnen over problemen met voedsel. 

Voor de meeste armen is hun bron van inkomsten weggevallen. Zo zijn 
mensen bijvoorbeeld afhankelijk van hun verkoop van fruit of groente aan 
de kant van de weg, bij stoplichten en kruispunten. Dat geeft net genoeg 
geld om zelf ’s avonds eten te kunnen kopen. Nu iedereen binnen moet 
blijven valt dit weg. 

Anderen werken als huishoudster, in de schoonmaak, in de bediening in 
restaurants, en ga zo maar door. Van doorbetaling is geen sprake. En dat 
terwijl velen voor een hele familie verantwoordelijk zijn. 

De overheid heeft een programma voor voedselpakketten bedacht, maar de 
verdeling daarvan loopt niet gesmeerd. In de wijk Tafelsig bij Kaapstad 
gingen bewoners in protest de straat op, omdat ze na twee weken nog 
steeds niks gehoord hadden over wie wanneer een voedselpakket zou 
kunnen krijgen. 

In Mitchels Plain, vlakbij Somerset West, werden banden en matrassen 
verbrand op straat, uit protest over voedseltekort. De politie rukte uit en 
vond overal mensen buiten hun huizen. Op het bevel om naar binnen te 
gaan, schreeuwden kinderen tegen de politie: ‘we want food, we want food’. 

Uit Bishop Lavis, waar een collega van mij predikant is, kreeg ik bericht dat 
hij constant telefoontjes krijgt, en mensen op zijn stoep: ‘we vergaan van de 
honger’. Van een rustiger periode is voor hem geen sprake: er wordt meer 
dan ooit een beroep gedaan op de kerk, en er wordt harder dan ooit 
gewerkt om zoveel mogelijk mensen van eten te voorzien. 

De corona-crisis raakt ontelbaar veel mensen in Zuid-Afrika, op dit moment 
(nog) niet zozeer door de hoeveelheid besmettingen, maar vooral door de 
gevolgen van de lockdown: geen werk, geen eten, geen leven. De regering 
doet z’n best. Hulpinitiatieven worden opgezet. Maar het blijft een 
onheilspellende en hartverscheurende ontwikkeling. 

Hartelijke groet, 

Ds. Renske Bosman Romkema 

Dodenherdenking 
 

De herdenking die plaats zou vinden op 15 april bij het Wellemonument is  
gezien de RIVM richtlijnen niet doorgegaan. De herdenking wordt uitgesteld 
en wordt op een later tijdstip gehouden. Dit zal hier tijdig kenbaar gemaakt 
worden. 
 
De traditionele 4 mei herdenking was dit jaar anders dan wat we normaal 
gewend zijn. Dit jaar was het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijdt is. Er 
waren veel feesten en speciale herdenkingen georganiseerd rond dit 
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heugelijke feit van 75 jaar vrijheid. Wat kan zo’n vreemde indringer als het 
coronavirus ons dan nog meer laten beseffen dat vrijheid van onschatbare 
aarde is. Dit jaar is er in Woudsend ook zeker wel herdacht en op een hele 
speciale manier en te herbeleven op kerkomroep.nl 
Helaas liet de techniek ons die avond in de steek zodat er niet om 19.00 
uur kon worden ingelogd. Alles was getimed zodat we op tijd bij de 
herdenking buiten konden zijn die live is uitgevoerd. Dat was jammer omdat 
er op dat moment meer dan 300 mensen hadden ingelogd. Later hebben 
nog veel mensen de herdenking in beeld en geluid bekeken en beluisterd. 
De teksten uit deze viering zijn geplaatst in de Dorpskrant. De interviews 
met de inwoners van Woudsend die de oorlog nog hebben meegemaakt en 
verwerkt in een filmpje, waren van toegevoegde waarde. De verbinding met 
de jonge mensen die over vrijheid spraken was mooi en het lied door 
Jannie Roodhof-Pool geschreven en door Louiza Saitova gezongen, was 
passend. We sloten af met het lied “We’ll meet again” van Vera Lynn en 
gezongen door Maud Cozijnsen.  
 
Bij de kranslegging waren we met een hele kleine groep aanwezig.  
Annamarije Zondervan blies de Taptoe (niet te verwarren met De Last Post, 
de Britse evenknie van de Taptoe). Vanuit Dorpsbelangen en gemeente 
werden kransen gelegd en in de middag hadden dorpsgenoten bloemen 
geplaatst in de vazen die waren klaargezet. 
Ook bij de andere monumenten in ons dorp zijn bloemen gelegd.  
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De redactie wenst u fijne, mooie pinksterdagen toe. 
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Predikant    Ds. R. Bosman-Romkema, Dr. Bongastrjitte 14 
     8551 RG Woudsend, tel. 0514 - 850710  

Email: 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   8551NJ 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  NL58RABO0373742436 Prot. Gem. Woudsend CA-

Diaconie. ANBI 824126439 
 
Zendingscommissie  NL38RABO0305271563 
 
Koster          S. Kramer en G. Wiersma  06-47434459(Sjaan) 
     kosterpknwoudsend@gmail.com 
 
Contactpersoon rijdienst J. Bobbink 0514-591847/06-25157225 
 
Website     www.pgwoudsend.nl 
 
Kerkdienst online www.kerkomroep.nl klik op: provincie Friesland 

en vervolgens op Woudsend 
 
Bezorging kerkblad  J. Hoeksta-Haringa 06-14491902 
     jgharinga@gmail.com 
 
Print / bindwerk  BvS D. Melchers 
 
Redactieadres   M. de Groot  
   A.H. Trompstrjitte 17  0514-591992 
 
Inlevering kopij   uiterlijk maandag 22 juni 2020 
     kerkbladwoudsend@home.nl  
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Laten wij blijmoedig zijn 
 
Laten wij blijmoedig zijn 
nu de bloei van de lente inzet  
en wij omringd worden door 
een feest van kleur en lied. 
Blijmoedig om wat wij ontvangen 
en geven kunnen aan anderen, 
moedig dragen wat in strijd is 
met de overdaad aan leven. 
Laten wij onszelf voorzichtig 
vragen 
of blijmoedig sterven 
een mogelijkheid is. 
 
Laten wij daartoe inkeren in onszelf 
en daar misschien voor het eerst 
het gelaat zien 
van de tuinman die vraagt: 
Waarom huil je? 
Laten wij blijmoedig zijn 
om de mens die ons is voorgegaan 
op de weg van het leven. 
 
Maria de Groot 

 

 


