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KERKDIENSTEN 

 
Zondag 15 december   3e Advent 
10.00 uur     Ds. J. Kamerling Franeker 
Collecten      Diaconie en Kerk 
Kinderkerk  
 
Zondag 22 december   4e Advent, doopdienst 
10.00 uur      Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecten      Diaconie en Kerk  
Kinderkerk  
 
Dinsdag 24 december  Kerstnachtdienst  
22.00 uur     Ds. R. Bosman-Romkema 
      Koor Sjema uit Sneek 
Collecten      Diaconie en Kerk 
 
Woensdag 25 december  1e Kerstdag 
10.00 uur     Ds. R. Bosman-Romkema 
      Kopergroep 
Collecten      Kerstcollecte Kerk in Actie 
Kinderkerk  
 
Zondag 29 december    
10.00 uur     Ds. A. Buys, Sneek 
Collecten     Diaconie en Kerk 
 
Dinsdag 31 december  Oecumenische Oudejaarsviering  
19.30 uur     Elly Stellingwerf 
Collecten      Collectedoel door Raad van Kerken 
 
Zondag 5 januari   Driekoningen / doopstenen 
10.00 uur     Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecten      Diaconie en Kerk 
Kinderkerk  
 
Zondag 12 januari    
10.00 uur     Ds. J. Kamerling, Franeker 
Collecten      Diaconie en Kerk 
 
Zondag 19 januari 
10.00 uur     E. van Halsema, Kampen 
Collecten      Missionair werk Nederland 
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Zondag 26 januari   Wereldgebedsdag 
Michaëlkerk    Raad van Kerken 
10.00 uur      Pastor A. Schothorst-Vos 
Collecten      Collectedoel door Raad van Kerken 
 
Zondag 2 februari   Fryske tsjinst 
10.00 uur     Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecten      Catechese en educatie 
 

Bij de kerkdiensten 
 

Terugblik TOP 2000 Dienst 
 

Het was een gezellige drukte, vooraf aan de TOP-2000 dienst op 17 
november. De dienst begon met koffie of thee en er heerste een gezellige 
sfeer. Maar met het inzetten van de eerste tonen van de song: Born to be 
wild (Steppenwolf), vertolkt door zanger Bernard Schotanus, was de 
aandacht voor de band Dear Mister Fantasy. Muziek die in al die eeuwen 
dat dit kerkgebouw hier staat, waarschijnlijk nog nooit geklonken heeft. De 
grondvesten van De Karmel trilden ervan! 
En zo ging het deze hele dienst, die als thema had: Fûgelfrij. Door de hele 
liturgie die op zichzelf traditioneel van opzet was, hoorden we bijpassende 
songs, die de groepsleden van de band met verve en toewijding ten gehore 
werden gebracht. 
Na afloop van de dienst werd er nog even nagepraat en bleek dat deze als 
heel goed was ervaren en om een vervolg vraagt. Natuurlijk zijn er ook nog 
wel punten waar aandacht aan besteed kan worden, maar het is goed te 
weten dat deze eerste TOP-2000 dienst, een succes was. 
De opbrengst van de collecte voor “Fryslân foar Rwanda” was € 294,-. Een 
prachtig bedrag! 
Elders in dit kerkblad vindt u nog een aantal uitspraken die op de vogels zijn 
geschreven die werden uitgedeeld in de dienst. 
De dienst is door de commissie geëvalueerd en er is besloten dat we 
volgend jaar weer een Top 2000 willen organiseren in november. Wie mee 
wil denken kan zich melden bij Piet en Nellie van der Vlist. pnvlist@ziggo.nl.  
De eerste vergadering staat gepland op 6 februari 2020. 
 
Gedachtenisdienst 
 

Van geheel andere aard was de 
Gedachtenisdienst op de Eeuwigheids- 
zondag, waarin de mensen die onze gemeente 
dit afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn, 
werden herdacht. Zoals gebruikelijk werd dit 
gedaan door het ontsteken van kaarsen en het 
noemen van hun namen. Mooi dat op die 
manier de namen nog een keer genoemd 

mailto:pnvlist@ziggo.nl
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worden en een plek krijgen in het midden van de gemeente. Vooraf aan de 
dienst kon iedereen die dat wilde een waxinelichtje aansteken om zo op 
symbolische manier een geliefde te gedenken.  
We zijn heel blij met de nieuwe vuurschaal die is aangeschaft. De schaal is 
gekocht en het onderstel is vanuit een kringloopwinkel bewerkt en 
geschilderd. Hij staat mooi in het interieur van de kerk. De schaal is zowel 
binnen als buiten te gebruiken. Met dank aan Gerard en Sjaan Wiersma en 
Jack Bobbink die hier de nodige tijd en energie in hebben gestoken. 
 
Vooruitblik 
 

Doopdienst 
 

Op 22 december worden er weer twee kinderen gedoopt: Pieter Jan de 
Boer en Jinthe Hinke de Groot. We hopen op een mooie dienst. 
 
Kerst- en Oudejaarsvieringen 
 

Het gospelkoor Sjema onder leiding van Hans Molenaar, uit Sneek zal dit 
jaar haar medewerking verlenen aan de Kerstnachtdienst. Na afloop van 
deze viering is er weer chocomel en glühwein om op feestelijke wijze met 
elkaar de kerstdagen in te luiden. 
Op Kerstochtend zal een voor deze gelegenheid samengestelde 
kopergroep de liederen ondersteunen om zo de vreugde om Kerst extra 
klank te geven. De kinderkerk zal haar bijdrage leveren en de liederen die 
we in deze advents- en kersttijd zingen zijn in overleg met de Meester van 
der Brugschool op elkaar afgestemd. 
In de Oudejaarsavonddienst zal mw. Elly Stellingwerf-Vinke voorgaan. Deze 
staat onder leiding van de Raad van kerken en is dus een oecumenische 
viering. 
En in de dienst van 5 januari zullen weer traditiegetrouw de doopstenen 
uitgereikt worden aan de ouders van wie hun kind in het afgelopen jaar is 
gedoopt. 
 
 

UIT DE KERKENRAAD 

 
21 december Kerk open 
 

Op zaterdag 21 december van 17.00  tot 20.00 uur is het 
Kerstkoopavond en zal de Midstrjitte zijn omgetoverd in een 
zee van kaarslicht. Ook de Karmel zal dan opengesteld worden 
zodat belangstellenden even binnen kunnen lopen. Er zal 
mooie muziek zijn te beluisteren en een fijne sfeer, even voor je 
zelf om in deze toch wel wat hectische periode, een rustig 
moment te kunnen beleven. Verder is besloten om ook op 
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andere momenten in het jaar de kerk open te stellen. Het zou fijn zijn om 
daarvoor een beroep te kunnen doen op een aantal vrijwilligers die dan 
gastheer/-gastvrouw willen zijn. Dit initiatief staat naast de Tsjerke- 
paaddagen. 
 

Nieuwjaarswensen 
 

Op 5 januari willen we elkaar na de dienst bij het koffiedrinken zoals 
gebruikelijk Folle Heil en Seine toewensen. 
 

Koffiedrinken na de dienst 
 

Als kerkenraad is besloten om voortaan alle zondagen na kerktijd koffie te 
drinken in It Reidhintsje. Dat is uiteraard alleen te realiseren als er 
voldoende mensen zijn om dat te verzorgen. Het zou mooi zijn als de 
komende tijd een aantal mensen zich daarvoor wil aanmelden. En ook dat 
er weer bakkers zijn, die wat lekkers willen bakken voor bij de koffie. Per 
keer zijn er twee vrijwilligers nodig en de kosters helpen mee waar ze 
kunnen. Dan moet het haalbaar zijn.  
Graag melden bij de scriba, Antje Hiemstra (591296). 
 

Gemeenteavond en Visieplan 
 

In de kerkenraadsvergadering op maandag 25 november hebben we de 
Gemeenteavond geëvalueerd. We waren blij te kunnen constateren dat het 
een mooie avond was met een goede opkomst. In groepen hebben we 
gesproken over het verlangen van de gemeente. De uitkomsten worden 
meegenomen door de visiegroep die op deze avond aan de gemeente is 
voorgesteld. Zij starten op 2 december samen met Tineke Klei. In de 
komende tijd hoort u er meer van. 
Het is de gewoonte dat aan het begin van de kerkenraadsvergadering een 
kaars aan te steken. Daarbij denken we dan aan één aspect in het 
bijzonder. Soms raakt dat aan pastoraat of diaconaat en deze keer is de 
kaars aangestoken voor de visiegroep. We wensen hen als kerkenraad een 
vruchtbare tijd toe en hopen dat we zo samen op weg mogen gaan naar 
een vitale gemeente. 
 

Code oranje 
 

We zijn uiteraard heel blij dat een aantal mensen positief heeft gereageerd 
op de oproep om deel te nemen aan de werkgroep die zich zal 
bezighouden met het visieplan. Dat is voor de kerkenraad echt een 
opsteker. Toch blijven er ook zorgen. Zo werd in de afgelopen 
kerkenraadsvergadering opnieuw aandacht geschonken aan de vacatures. 
Zoals u ook zelf hebt kunnen constateren zijn er teveel stoelen in de 
kerkenraad leeg op dit moment. Daarom doen wij een dringend beroep op u 
om eens na te denken over de functie van scriba. Want ook al voelen we 



 7 

ons als gemeente gastvrij en staan we voor iedereen open, er zal toch 
enige structuur en leiding moeten zijn om dit alles te kunnen waarmaken. 
Heel graag komen we daarom in gesprek met iemand die scriba zou willen 
worden en daarvoor nog dit seizoen meeloopt met de huidige scriba Antje 
Hiemstra. 
Daarnaast zijn er ook nog vacatures voor 1 ouderling-kerkrentmeester en 3 
ouderlingen pastoraat. Ook daarvoor zien we uit naar mensen die zich 
hiervoor willen opgeven. We zijn heel blij met een voltallig college van 
diakenen maar kijken tegelijk ook nog steeds uit naar een jeugddiaken om 
Otto te ondersteunen in het jeugdwerk. 
Wie staat er op? U kunt zich melden bij de voorzitter, scriba of predikant. 
 

Werkgroep Takomst van start 
 

Op 2 december jl. is de werkgroep Takomst van start gegaan. Een nieuwe 
werkgroep en een nieuwe naam. In een vorig nummer van ‘Rondom de 
Karmel’ heeft de kerkenraad deze werkgroep aangekondigd. Alleen heette 
het toen in kerkenraadstaal: de Werkgroep Visieplan. Niet onlogisch, want 
de werkgroep kreeg als taak om voorwerk te doen voor een beleidsplan 
voor onze gemeente en daar komt visie bij kijken. Maar toen we onder 
leiding van Tineke Klei op die 2de december onze hersens lieten kraken en 
ons hart lieten spreken, kwam er als motto voor dit stukje kerkenwerk 
“Takomst” op tafel. Dus vanaf nu: werkgroep Takomst. De leden zijn: 
Henrieke Breimer-Riphagen, Jelle van Netten, Margreet van Nijen, Martje 
Sieperda-Atsma, Nelly van der Vlist-van Zanten en Janke Wijnia-Swart.  
Als gemeenteadviseur heeft Tineke Klei veel ervaring in de begeleiding van 
plaatselijke gemeenten, die - in een situatie van “krimp” - plannen maken 
voor de toekomst. Onder haar leiding proberen wij als werkgroep een 
aantal dingen uit te zoeken en op een rijtje te zetten. Verder gaan we 
luisteren en rondkijken om meningen en ideeën te verzamelen die er leven 
in onze gemeente. Misschien doen we op een moment een beroep op u/jou 
om hieraan mee te werken. Dan hopen we dat het lukt. Alvast bedankt! 
 
Namens de werkgroep, 
Janke Wijnia 
  

Uit de diaconie 
 

Sint Maarten en Voedselbankactie 
 

Voor het derde jaar op rij kwamen de Basisschoolkinderen in de namiddag 
van 11 november bij elkaar in de Sint Michaëlkerk. Hier werden 
verschillende  Sint Maartenliedjes gezongen en hoorden ze het verhaal 
over Sint Maarten, die zijn jas deelde met een arme zwerver. Hierna 
konden de kinderen met hun vaak zelfgemaakte lampion langs de deuren 
om hun liedjes te zingen in ruil voor een snoepje of iets van dien aard. 
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Sint Maarten was tegelijk ook de start voor de Voedselbankactie die tot t/m 
15 december zal duren. Deze actie is bedoeld voor mensen die 
genoodzaakt zijn gebruik te maken van de Voedselbank vanwege een 
tekort aan financiële middelen. Wilt u de Voedselbank steunen, dan zijn 
producten als thee, hagelslag, pindakaas, blikgroente, macaroni, rijst, 
houdbare melk enzovoort, van harte welkom. U kunt deze in een doos 
deponeren die in de hal van de kerk staat. 
 
Diaconiecollectes voor de komende periode 
 

15 en 22 december – Diaconaal werk 
Deze zondag collecteren we voor het plaatselijke en algemene diaconale 
werk. 
 
24 en 25 december – Kerstcollecte Kerk in Actie   
Geef licht aan kinderen in Moldavië 
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten 
leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van 
Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten 
hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op 
jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard 
nodig hebben. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. 
In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerk- 
begeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het 
centrum komen, hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum 
psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een 
veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school 
succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder 
risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans 
lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel. Met de opbrengst 
van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje 
bieden in hun donkere bestaan. Steun en geef om/voor deze kinderen. 
Meer informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/kerst. 
 
29 december – Diaconaal werk 
Deze zondag collecteren we voor het plaatselijke en algemene diaconale 
werk.   
 
31 december – Oudejaarsdienst  
De collecte in deze dienst, verzorgd door de Raad van Kerken, wordt door 
hen bepaald. Nadere informatie wordt in de dienst verstrekt. 
 
5 en 12 januari - Diaconaal werk 
Deze zondag collecteren we voor het plaatselijke en algemene diaconale 
werk. 
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19 januari – Missionair werk Nederland - Een goed verhaal 
In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Gods 
Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en 
inspiratie. Maar ook een boek dat maatschappelijk en cultureel relevant is, 
bijvoorbeeld als het gaat om het zorgen voor een ander of de omgang met 
de natuur. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je 
eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een 
spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst, in gespreksgroepen, 
tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig 
met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud, maar 
brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel 
je met anderen. De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend 
materiaal aan. Daarnaast worden andere initiatieven ontwikkeld om 
bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia. Collecteer in deze 
Maand van de Spiritualiteit mee voor het ontwikkelen van materialen en 
initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te 
openen. Meer informatie op: protestantsekerk.nl/eengoedverhaal 
 
26 januari – Jeugdwerk JOP 
Sirkelslag voor kinder- en jeugdgroepen.  
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen 
kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze 
voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere 
groepen in heel Nederland om de hoogste score. De groepen staan via 
internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale 
manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin 
altijd een bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak een 
missionaire rol. Er is een kant-en-klaar programma voor twee 
leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 
jaar). Collecteer mee zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven 
ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk. 
 
Opbrengst collectes  
januari -oktober 2019  
Januari Kerk  €     285,38  Juni Kerk  €     293,55 

 
Diaconie  €     314,88   Diaconie  €     309,67  

Februari Kerk  €     316,25  Juli Kerk  €     335,65  

 
Diaconie  €     214,80   Diaconie  €     299,67  

Maart Kerk  €     605,23  Augustus Kerk  €     182,32  

 
Diaconie  €     710,12   Diaconie  €     243,85  

April Kerk  €     303,42  September Kerk  €     321,42  

 
Diaconie  €     461,19   Diaconie  €     482,25  

Mei Kerk  €     347,40  Oktober Kerk  €     191,90  

 
Diaconie  €     310,92   Diaconie  €     317,00  
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Etentje voor senioren en alleenstaanden van Woudsend 
 

Op 17 januari a.s. organiseert de Diaconie weer een etentje voor senioren 
en alleenstaanden. Vanaf 12.00 uur zijn de gasten welkom in de foyer van 
het MFC De Driuwpôlle, waar het kookteam van vrijwilligers om 12.30 uur 
een heerlijk maal opdient. Elke senior of alleenstaande Woudsender is van 
harte welkom! Nieuwe gasten een week van tevoren graag opgeven. 
De data voor de etentjes in februari en maart zijn 14 februari en 13 maart 
2020. De kosten van een maaltijd zijn € 7,50 per persoon, te betalen aan 
tafel in het MFC.  
 
Een hartelijke groet namens de Diaconie, 
Diana Schumm, coördinator, tel 591226 of 06-37607819 
Bij geen gehoor kunt u één van de andere diakenen bellen: 
Yme Braaksma   795101 of 06-30335107 
Alina de Groot   591320 of 06-20907700 
Martha/Hendrik Eppinga 591652 of 06-13519980  
 

College van Kerkrentmeesters 
 

Nogmaals Gift Rondom de Karmel 
 

Bijna elke twee maanden wordt het nieuwsblad van onze gemeente bij u 
thuis bezorgd.  Hierin staan de kerkdiensten vermeld en kunt u lezen welke 
activiteiten er binnen de gemeente plaatsvinden. Zo blijft u op de  hoogte 
van het wel en wee binnen onze gemeente en van de gemeenteleden. 
Aan het maken en het verspreiden van het kerkblad werken vele 
vrijwilligers mee, maar uiteraard kost het laten drukken ook geld. Hiervoor 
vragen wij u een vrijwillige gift met als richtlijn een bedrag van € 10,00. Wilt 
u meer geven dan is dit altijd welkom. Er wordt geen gebruik meer gemaakt 
van voorgedrukte acceptgiro’s. U kunt uw gift overmaken op de 
bankrekening van het CVK: NL24 RABO 0373 7333 48 met vermelding van 
“Gift Kerkblad 2019”. 
 
Afscheid 
 

In de dienst van 13 oktober 2019 heeft Jan de Groot afscheid genomen als 
ouderling-kerkrentmeester van de kerkenraad. Voorzitter Yme Braaksma 
heeft Jan de Erepenning PKN overhandigd als dank voor het vervullen van 
de functie van jeugdouderling en kerkrentmeester gedurende 18 jaar. Ook 
voorzitter Pieter van het College bedankte Jan voor zijn inzet al die jaren. 
Pieter noemde zijn inzet, met als voorbeeld zijn beroep als straatmaker: het 
weghalen van heuvels en belemmeringen en de weg naar de kerk vlak en 
vrijmaken. Jan bedankt! 
Als nieuw lid van het College is Hayo de Vries bevestigd. Hayo welkom! 
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In de collegevergadering van 30 oktober 2019 daarna hebben wij met koffie 
en gebak afscheid genomen van Jan en is Hayo van harte welkom geheten. 
Jan kreeg een “slokje” en een bos bloemen voor Maaike mee naar huis. 
 
Samenstelling College van Kerkrentmeesters 
 

Voorzitter:   Hayo de Vries 
Vicevoorzitter:    Pieter Sieperda 
Secretaris:   Doutzen Wobben 
Penningmeester:    Marten Hospes 
Lid en administrateur:   Gaele Stoker 
Lid:    Albert de Ruiter 
Lid:    Gerhard Wiersma 
Lid:     Romke Schaap 
  
Openstelling kerkgebouw 
 

De kerkenraad heeft besloten het kerkgebouw bij meerdere gelegenheden 
open te stellen voor bezoekers. In de zomerperiode is de Karmelkerk open 
tijdens de zaterdagen van Orgelpaed en Tsjerkepaad. En ook is het 
kerkgebouw open op monumentendagen. Daarnaast is het de bedoeling de 
kerk ook open te stellen op incidentele momenten als de Nacht van de 
Nacht, Kerstzangavond in de Midstrjitte en de Sleepbootdagen.  
Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers, naast de al ingeroosterde 
vrijwilligers, die als gastheer / gastvouw de bezoekers willen verwelkomen. 
U kunt zich opgeven bij het College van Kerkrentmeesters.  
 
Kerkbalans 2020, maar dan anders!  
 

Elk jaar zijn er vijf momenten dat de kerkrentmeesters vragen om uw 
aandacht en een financiële bijdrage:  
Actie Kerkbalans 
Het onderhoud van De Karmel, It Reidhintsje en de pastorie, de 
verwarming, verlichting, tuin, het pastoraat, het jeugdwerk, de projecten, het 
kost geld. Met deze vrijwillige bijdrage kan de kerk voortbestaan en kunnen 
de belangrijke taken worden vervuld en nieuwe plannen worden gemaakt. 
Voorjaars-  en eindejaarscollecte 
De opbrengst van de collecte is voor werk binnen de eigen kerkelijke 
gemeente.  
Bijdrage Solidariteitskas 
Verplichte afdracht aan de PKN. Gevraagd € 10,00 en afdracht is € 5,00 
per gemeentelid. 
Gift kerkblad Voor de onkosten, richtlijn bedrag minimaal € 10,00.  
Hoe werkt het? 
In januari ontvangt u een brief met een formulier waarop alle acties vermeld 
staan. Per actie kunt u dan aangeven welk bedrag u wilt betalen. U kunt het 
College machtigen de bedragen van uw rekening af te schrijven of zelf de 
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toegezegde bedragen overmaken. Niet vijf keer bij u aan de deur komen, 
maar één actie voor het hele jaar. Dan heeft u voor het hele jaar een 
duidelijk overzicht van uw bijdragen.   
Het nieuwe formulier 
Het voorbeeld van het nieuwe formulier kun u nu alvast hieronder bekijken.  
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Het College van 
Kerkrentmeesters wil u hier graag meer over vertellen en met u in gesprek 
gaan hierover. 

 

Protestantse Gemeente te Woudsend e.o  
College van Kerkrentmeesters 

Kleasterstrjitte 2 
8551 NJ Woudsend 

Iban-nummer NL24.RABO.0373.7333.48  

 
 

*KERKBALANS 2020      
Mijn/onze jaarlijkse bijdrage voor de Protestantse Gemeente te  Woudsend e.o  
bedraagt:  €  ….. 
Deze bijdrage kan worden geïncasseerd of wordt betaald in de aangekruiste maanden. 

0  januari    0 februari   0 maart   0 april   0 mei   0 juni 
0 juli   0 augustus   0 september  0 oktober   0 november   0 december 

0  Ik machtig het College van Kerkrentmeesters om bovengenoemd bedrag te                                                                                                            
incasseren op de 25ste van de aangekruiste maanden.  
    Mijn IBAN is ……………………………………….. 
0 Ik maak zelf bovengenoemd bedrag over op  
   IBAN  NL24 RABO 0373 7333 48 t.n.v. C.v.K Protestantse Gemeente  Woudsend e.o. 
 

*VOORJAARSCOLLECTE 
0  Ik machtig het College van Kerkrentmeesters om de bijdrage voor de 
Voorjaarscollecte van € ………………………… te incasseren van bovengenoemd 
rekeningnummer.  (15 maart) 
 

*RONDOM DE KARMEL 
0  Ik machtig het College van Kerkrentmeesters om de bijdrage van kerkblad  “Rondom 
de Karmel” van € 10,00  te incasseren van bovengenoemd rekeningnummer.  (15 juni) 
 

*SOLIDARITEITSKAS 
 0  Ik machtig het College van Kerkrentmeesters om de bijdrage Solidariteitsfonds van  
     € 10,= per persoon te incasseren van bovengenoemd rekeningnummer. (15 augustus) 
 

*EINDEJAARSCOLLECTE 
0  ik machtig het College van Kerkrentmeesters om de bijdrage van de     
Eindejaarscollecte           van € ………… te incasseren van bovengenoemd   
rekeningnummer.  (15  november) 
 
 Datum :     Handtekening: 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Exemplaar voor College van Kerkrentmeesters /  
Exemplaar voor uw eigen administratie 

UIT DE TARISSING 
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Fryske Fakansjewike Roosevelthuis een goed verhaal 
 

In een mooie herfstweek in november was ik met de Wurkgroep Fryske 
Fakansjewike een week in het Roosevelthuis in Doorn. Het Roosevelthuis 
is opgenomen in het nieuwe Hydepark waar de PKN bijeenkomsten 
organiseert en waar nog steeds predikanten worden opgeleid. 
Het was een intensieve week maar zeer verrijkend. 
Vanaf het eerste moment is de sfeer goed geweest. 'Een warme deken', 
werd er vaak door gasten en vrijwilligers gezegd. Zo heb ik het ook ervaren. 
Ik heb gezien hoe iedereen zijn/haar best deed om er iets moois van te 
maken voor deze mensen die dagelijks met de beperkingen in hun bestaan 
geconfronteerd worden. Wat heb ik veel van deze mensen geleerd. Het was 
een week van geloof, hoop en liefde. 
Lof voor de “wurkgroep” hoe alles georganiseerd is. De begeleiding, het 
aansturen, de organisatie vooraf….Iedereen wist waar hij of zij aan toe was. 
Er was een mooi programma met veel ruimte voor eigen inbreng en genoeg 
ruimte voor activiteiten en afwisseling van de dagen van de week. De 
diensten op zondag en donderdag waren een waardevolle aanvulling. 
Er zijn veel pastorale contacten geweest in alle opzichten. Deze week is 
voor mijn als predikant heel verrijkend geweest. Het kost veel energie maar 
je krijgt er heel veel voor terug. Mocht u volgend jaar iemand weten die mee 
kan als gast meldt u zich dan bij de diaconie. Of vraag Marten Hospes nog 
eens hoe het er toegaat in zo’n week. Van harte aanbevolen. 
 
Ds. Renske Bosman-Romkema 
 

Een goed verhaal 
 

In de serie: 'Een goed verhaal', deze keer een bemoedigende bijdrage van 
Janke Wijnia. 
 
De Zaaier, gul en vol vertrouwen 
 

Vanaf een groot scherm loopt hij met ferme passen op ons toe… Zo lijkt het 
tenminste. “Hij” is de zaaier op het beroemde schilderij van Vincent van 
Gogh. Met een royaal gebaar strooit hij het zaad over de akker. Boven de 
akker zien we een stralende ochtendzon. (Zie de afbeelding op de 
achterkant van dit kerkblad). 
 
De plek waar dit schilderij onze aandacht trekt, is het Dienstencentrum van 
de PKN in Utrecht. Durk en ik zijn daar op de jaarlijkse reünie van oud-
zendingsmedewerkers. De hal van het centrum is volgestroomd met 
mensen die ooit uitgezonden waren voor zending of werelddiaconaat. 
Rommie Nauta, hoofd van Kerk in Actie, ontvangt ons. Zij heeft De Zaaier 
van Van Gogh gekozen voor het bezinningsmoment op deze reünie. Ze 
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leest de gelijkenis van de zaaier (Matteüs 13:1-9), een vertelling van Jezus 
aan een grote groep mensen. Het bekende verhaal van het zaad, dat deels 
in goede aarde en deels op slechte grond valt. Het draait hierin om de 
vraag: wat brengt het op? 
 
Maar dit blijkt ook een verhaal om er met andere ogen naar te kijken. 
Rommie Nauta heeft als zendeling in Nicaragua ervaren hoe er soms een 
heel ander licht schijnt op een tekst uit de bijbel. Zij nodigt ons uit om eens 
alle aandacht aan de zaaier zelf te geven. Zo gaan we kijken met de ogen 
van Vincent van Gogh en Rommie Nauta. We krijgen als het ware die 
zaaier mee naar huis als “goed verhaal” voor ons zelf. In deze rubriek geef 
ik graag door hoe ik hem van die reünie heb meegenomen. 
 
Van Gogh heeft iemand geschilderd, die aandachtig en zelfbewust bezig is 
met zijn werk. Of het veel zal opleveren? Daar is nog niks van te zien. Maar 
hij zaait met gulle hand, in vol vertrouwen op de Schepper. Hij kan het 
loslaten omdat hij gelooft dat hij hier en nu zinvol bezig is. Achter zich weet 
hij de zon, het licht dat er elke dag weer is - als teken van de trouw van 
God. Rommie Nauta wenst ons toe dat deze zaaier een bron van inspiratie 
voor ons wordt, ook in de kerk.  
We stellen ons vaak bezorgd de vraag: “haalt het eigenlijk wel iets uit wat 
wij doen op ons akkertje, in een wereld van grote woorden en geweld?“ Die 
zorg mogen we loslaten. Het gaat erom dat we met liefde en aandacht doen 
wat onze hand vindt om te doen. In hetzelfde vertrouwen als die zaaier. 
 
Janke Wijnia 
 

 
Pastoraat en meeleven 
 

Vanaf deze plek denken we aan alle mensen 
waar zorgen zijn rond de gezondheid. Ook 
denken we aan gemeenteleden die in het 
bijzonder iemand missen in deze donkere 
maanden van het jaar. We bidden hen kracht en 
sterkte toe en hopen dat er lichtpuntjes mogen 
zijn, hoe klein ook, wanneer het leven zwaar is. 
Veel zieken worden hier niet genoemd maar weet 
dat we u niet vergeten. En altijd blijft de oproep 
om pastorale berichten door te geven zodat we er 

weet van hebben en er ook aandacht aan kunnen schenken. 
Douwe Beuckens (J.S. Hoekstrastrjitte 12) is ziek thuis en kan af en toe 
naar school. De berichten wisselen elkaar af. De laatste berichten waren 

UIT DE GEMEENTE 
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weer iets positiever. We wensen hem en zijn ouders en zussen sterkte en 
kracht. 
Mw. O. Schuitema-Roorda (De Warren 71) is thuis maar haar gezondheid is 
broos. We denken aan haar en haar man Gabe. 
 

Geboorte 
 

“Wat binne wy tankber, grutsk en wiis mei de berte fan ús famke”. 
We feliciteren Meindert en Janna de Groot – van der Kooij met de geboorte 
van hun eerste kindje Jinthe Hinke de Groot die geboren werd op 29 
oktober 2019. Mooie woorden stonden op het geboortekaartje: Berne út 
leafde 

kostberder as goud 
In leaf lyts famke 
Oan ús tabetroud 

We wensen hen Gods zegen toe en hopen op een mooie doopdienst op 22 
december. 
 

verjaardagen 
 

December  
 

12 Dhr. A.J.H. Jagersma De Greiden 63 
14 Dhr. J. Veenstra De Warren  45 
19 Mw. H.A. Wouda-de Vries Folkertsgreft  15 
25 Mw. T. de Vries - Damstra A.H. Trompstrjitte  18 
31 Mw. J. Wijnia-Swart J. van Huizumstrjitte  7  
  
Januari 
 

06 Dhr. K.F. Wielenga Wide Steech  4   
07 Mw. B. van der Molen-Wispelwey   A.H. Trompstrjitte   2 
13 Dhr. J. Bobbink De Greiden  87 
26 Dhr. H. de Vries Iewâl  1 
31  Dhr. P. Visser A. H. Trompstrjitte   13  
  
Februari 
 

15 Mw. H. Osinga-Koopman De Poel 27 
17 Mw. A. Sikkes-van Dijk J.C. Nagelhoutstrjitte 4 
23   Mw. J. Ringnalda-Nijholt Talmapark Balk 1 
23 Dhr. W. Couperus De Greiden 71 
24 Dhr. S.P. Osinga Strjitwei 28 

Huwelijksjubileum 
 

Dhr. J. Veenstra en mw. B. Veenstra-van der Veen,  
de Warren 45, zijn 11 december 50 jaar getrouwd. 
Dhr. D. Plantinga en mw. J.J. Plantinga-Glashouwer,  
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dokter Bongastrjitte 4 zijn 24 december 45 jaar getrouwd. 
 
Onderstaande woorden lazen we in de kerkenraadsvergadering van 
afgelopen keer. We begonnen met een korte bezinning bij kaarslicht en 
muziek. Alle kerkenraadsleden kregen een lichtje mee om in de komende 
adventstijd nog eens aan te steken en te kijken waar we een lichtje kunnen 
zijn om als lichtdragers van God het Licht door te geven aan allen die dat 
nodig hebben. 
 

Want je bent het licht 
hier in deze wereld 

schijn dan voor de mensen om je heen 
Net zoals een stad bovenop een heuvel 

heel goed is te zien voor iedereen 
 

Laat je licht maar schijnen 
in de duisternis 

laat je licht maar schijnen 
waar geen licht meer is 

 
Marcel en Lydia Zimmer 

 
Vrede en alle goeds, 
 
Ds. Renske Bosman-Romkema 
 
 

BEZINNING EN ONTMOETING 

 
Ontmoetingsavonden 
 

De ontmoetingsavonden zijn in voorbereiding en zullen eind 
januari begin februari plaatsvinden. U krijgt de uitnodigingen 
begin januari in de bus. De invulstrookjes worden de week erop 
weer opgehaald en krijgt u retour met de gegevens waar en 
wanneer u verwacht wordt. Het thema is: “Verhalen van hoop”. 

Hoop is de levensadem van de ziel. Zonder hoop is er geen leven. Hoop 
zet mensen in beweging. Veel verhalen uit de Bijbel worden gedragen door 
hoop. Het belangrijkste verhaal uit de Bijbel is barstensvol hoop: Christus 
die opstaat uit de dood. Er is geen duister zo donker, of God is daar en 
plant zijn zaadjes van hoop. De zaadjes liggen soms op of naast het asfalt 
van de weg, maar weten door hun levenskracht een weg naar het licht te 
vinden en doen het asfalt splijten. In de gemeente van Christus vieren we 
dat God ons leven kleurt met hoop. Rond dat thema willen we elkaar 
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ontmoeten en gaan we in gesprek met elkaar.  De uitkomsten zullen we 
delen met de visiegroep van onze gemeente. 
 

Lectio Divina 
 

Op 10 december komen we bij elkaar in de 
consistorie. Lectio Divina, is een manier van 
bijbellezen, die in de kloosters is ontwikkeld. 
Het is een meditatieve manier van omgaan 
met de tekst. Bij het lezen van de Bijbel gaat 
het er niet om of je alles snapt wat er precies 
bedoeld wordt. Het is een manier om biddend 
de Bijbel te lezen en te ontdekken wat de 
tekst jou te zeggen heeft. Een oude traditie, 

met wortels tot in de Vroege Kerk. In de drukte van alledag worden we stil 
en nemen de tijd om het bijbelgedeelte tot ons door te laten dringen en 
delen de ervaringen met elkaar. Graag opgeven bij de predikant. 
Datum:  10 december 2019 
Tijd:  19.30 uur 
Plaats:  De Karmel 
 

Kofje yn’e Karmel 
 

We komen weer bij elkaar met onze bijbelgroep op dinsdag 7 januari 10.00 
uur in It Reidhintsje. We leren dit seizoen Bonhoeffer kennen en doen dit 
vanuit enkele van zijn preken. Verder is er een werkschriftje Bonhoeffer75 
uitgegeven (Stichting De Roos) wat we er naast gebruiken. Voelt u zich vrij 
om een keer vrijblijvend mee te doen. Er zijn nog een paar exemplaren over 
van de boekjes. Mocht u belangstelling hebben dan zijn ze verkrijgbaar bij 
de predikant (€ 2,00). We starten om 10.00 uur met koffie en om 10.15 uur 
beginnen we met het gesprek. 
 

 
Top 2000 dienst: Fûgelfrij 
 

Wat is vrijheid voor jou. Die vraag kregen de bezoekers van de Top 2000 
dienst voorgelegd. Een deel van de antwoorden leest u hieronder: 

• Doen wat je zelf wilt zonder dat iemand anders je iets oplegt 
• Een fijn gevoel om je leven zo in te delen zoals je zelf wilt en een 

ander te helpen die het minder heeft 
• Vrijheid betekent dat je niks moet 
• Dat je alles gewoon kunt doen wat je wilt, zonder dat je hoeft op te 

letten of het wel of niet mag 
• Doe wat je wilt en laat wat je niet wilt 

OVERIGE 
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• Gaan en staan waar je wilt 
• Een leven zonder oorlog 
• Vrijheid in geloofsbeleving 
• Leven in vrijheid en mogen genieten van alle dingen en mensen om je 

heen! 
• Respect hebben en krijgen 
• Een eigen mening mogen hebben 
• Mogen zijn wie ik ben 
• Aan je medemens denken 
• Muziek maken met vrienden 
• Liefde uit kunnen dragen 
• Ik leef hier iedere dag in vrijheid 
• Geborgenheid en liefde 

 

Adventskalender 2019 PKN 
 

“Leef toe naar Kerst, het feest van licht”.  
U kunt een gratis exemplaar van de adventskalender 2019 aanvragen via 
www.protestantsekerk.nl/adventskalender. In de hal van de kerk ligt een 
inkijkexemplaar. Het thema van deze adventskalender 2019 is: “Geef licht!” 
Advent betekent  “komst “. We kijken uit naar de komst van Jezus, het licht 
van de wereld. 
De adventskalender brengt u iedere dag een stapje dichterbij Kerst. U 
ontdekt 25 dagen lang wat de Bijbel ons wil vertellen over Jezus en hoe u 
zelf een licht voor anderen kunt zijn. 
Voor iedere dag is er een vraag om over na te denken of juist een oproep 
om zelf aan de slag te gaan, afgewisseld met een recept, gedicht, lied of 
quote. 
 

Advent en kerst: Volg de ster! 
 

‘Volg de ster!’ Dat is dit jaar het thema 
waarmee we op weg zijn naar Kerst. 
Samen met de kinderkerk volgen we dit 
thema van Bible Basics. 
Samen met de wijze mannen uit het 
Oosten gaan we op zoek naar de 
pasgeboren koning. Iedere zondag staat 
daarbij één van de voorouders van 
Jezus centraal die Matteüs aan het 
begin van zijn evangelie noemt. Dat 

zullen we ook zichtbaar maken in de kerk. Elke zondag is er een filmpje, 
een lied en verbeelden we de weg naar Kerst met sterren, die we ophangen 
in de kerk. We vragen u mee te doen om de slinger zolang mogelijk te 
maken. U kunt in de hal een ster meenemen en thuis invullen. Wat is voor u 
een belangrijke persoon, voorouder, vriend, vriendin geweest in uw leven. 

http://www.protestantsekerk.nl/adventskalender
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Wie was de ster die in uw leven een licht was? Welke eigenschap van die 
persoon zou u willen noemen en willen doorgeven aan mensen om u heen? 
We vragen u om dat kort te verwoorden op de ster. De ster kunt u weer 
meenemen naar de kerk of in de bus doen op Dr. Bongastrjitte 14. In de 
kerstdiensten komen we daarop terug. We hopen op een grote lange 
slinger van sterren in deze donkere tijd. Sterren die ons de weg wijzen naar 
het koningskind. Op de zondagen van Advent lezen we teksten over vier 
van deze ‘sterren’: Juda, Obed, David en Josia. Daarna volgt op 
kerstochtend het verhaal over de droom van Jozef en de geboorte van 
Jezus. 
 

Kerstgedicht 
 

Uit uw hemel zonder grenzen 
 

Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht 
met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 

 
Als een kind zijt Gij gekomen 
als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 

 
Als een vuur zijt Gij verschenen 
als een ster gaat Gij ons voor 
in den vreemde wijst uw spoor 
in de dood zijt Gij verdwenen. 

 
Als een bron zijt Gij begraven 
als een mens in de woestijn. 

Zal er ooit een ander zijn 
ooit nog vrede hier op aarde? 

 
Als een woord zijt Gij gegeven 

als een nacht van hoop en vrees 
als een pijn die ons geneest 

als een nieuw begin van leven. 
Huub Oosterhuis 
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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 zover dat mogelijk is). Het kost u verder 
niets, alleen de vernieuwde onderdelen 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 laatste keer dit jaar is zaterdag  28 
december. Dan daarna weer op zaterdag 25 januari.  
 
Een kleine donatie voor het gerepareerde stellen we zeer op prijs. Dit totaal 
bedrag is 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 / 0625157225. 
(b.g.g. kunt u ook inspreken. U wordt dan teruggebeld)         
   
     

 

 

Kerstconcert 
 

Het kerstconcert  wordt gehouden op  zaterdagavond 21 december om  
20.00 uur  in De Fontein te Oudemirdum.   
 
De pianist is Bram Stellingwerf en de  algehele leiding is in handen van  
dirigent Joeke Hoekstra. 
Verder zal de bekende harpiste Annemieke IJzerman uit Utrecht haar 
medewerking aan dit concert verlenen. 
Met dit kerstconcert sluit het ISO-Streekkoor haar 50-jarig jubileumjaar af. 
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Kerstboodschap van synodevoorzitter, René de Reuver 
 

Wees niet bang 
 

In onze samenleving waart een spook rond: het spook van de angst. Angst 
is als een veelkoppig monster. Je kunt het bestrijden en het monster een 
kop afslaan, maar voor je het weet groeit er weer een nieuwe kop aan. Je 
kunt de angst de baas worden, maar voor je het weet heeft de angst je 
weer te pakken op een ander vlak, in een andere situatie. Het veelkoppige 
monster laat zich niet zomaar verslaan. 
 
Angst als een rode draad: wellicht herkent u het wel. Angst voor ziekte, voor 
gebrekkig ouder worden, voor verlies van grip op het leven. En denk ook 
eens aan de angst van kinderen in oorlogsgebieden, de angst van mensen 
die zo ten einde raad zijn dat ze alles achterlaten en op reis gaan om 
ergens anders een veilig heenkomen te zoeken. In een onbekende 
omgeving met onbekende mensen. 
Angst kan je leven vullen. We zien dat ook in de politiek, als het gaat over 
het Kinderpardon en het Kerkasiel. Als we het Kinderpardon ruimhartig 
toepassen, is het hek toch van de dam? We weten het allemaal: angst is 
een slechte raadgever. Maar hoe vaak heeft dat veelkoppige monster ons 
wel niet te pakken. 
 
In de kerstnacht zijn er ook een aantal mannen die ineens overvallen 
worden door angst. Ze zitten in het donker bij elkaar, omdat ze op hun 
schapen moeten passen. Het zijn herders: stoere kerels, geen bangeriken. 
Maar dan is het alsof de bliksem inslaat: een licht uit de hemel overvalt hen, 
er staat opeens een vreemdeling bij hen. Ze worden doodsbang. Het spook 
van de angst heeft zelfs deze stoere kerels te pakken. 
 
Maar dan klinkt een stem - midden in die angstige situatie, midden in de 
ontreddering. ‘Wees niet bang.’ Die woorden klinken niet omdat er geen 
reden is om bang te zijn: je zult maar herder zijn en daar zitten in de nacht. 
Je zult maar … Vul het maar in, angst is vaak heel reëel. 
 
Maar er is een tegenverhaal: het tegenverhaal van Kerst. Het verhaal van 
God die zegt: ‘Wees niet bang. Ik deel jouw leven, ik laat je niet aan je lot 
over. Ik word gelijk aan jou, om je perspectief te geven, om je te laten leven 
uit liefde.’ Dát is het tegenverhaal van Kerst. Angst verkrampt en verlamt, 
maar het evangelie van Kerst geeft ruimte. Het schenkt licht en geeft 
vreugde. Het zet je weer op je benen, zodat je verder kunt met een nieuw 
perspectief, met vreugde. Want dat is hoe de herders op pad gaan. 
 
Ik wens u een vreugdevol kerstfeest. 
 
Ds. René de Reuver, scriba generale synode 
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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. Tussen 9.00 uur 
en 9.30 uur of 17.30 uur en 18.00 uur heeft u de meeste kans de predikant 
thuis te treffen. Mocht u geen gehoor krijgen op de huistelefoon probeert u 
dan het mobiele telefoonnummer: 06-16878953 
Woensdag de gehele dag en vrijdagmiddag ben ik vrij. 
 

Kerkenraad 
Postadres  Kleasterstrjitte 2  8551 NJ Woudsend 
Voorzitter  Y. Braaksma 0514-795101 
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 NL58RABO037374247236 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. Hoekstra 0514-591902 
   jgharinga@gmail.com 
Print / bindwerk  BvS D. Melchers 
 
Redactieadres  M. de Groot  
   A.H. Trompstrjitte 17   0514-591992 
Inlevering kopij   uiterlijk maandag 20 januari 2020 
Kopij mailen naar   kerkbladwoudsend@home.nl 
 

COLOFON 

mailto:predikantpknwoudsend@gmail.com
mailto:scribapknwoudsend@gmail.com
http://www.pgwoudsend.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
mailto:jgharinga@gmail.com
mailto:kerkbladwoudsend@home.nl
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De zaaier van Vincent van Gogh 
 

zie “Een goed verhaal” op pagina 13 
 

 

 
 
 
De redactie wenst u allen warme en gezegende kerstdagen  

en een goed beging van het nieuwe jaar toe ! 
 


