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KERKDIENSTEN 

 
 
Zondag 3 november   Fryske Tsjinst 
10.00 uur      Ds. T.T. Osinga, Franeker  
Collecten      Kerk in Actie - zending in Zambia 
 

Woensdag 6 november   Dankstond voor gewas en arbeid  
19.30 uur      Ichtuskerk Heeg 
 Voorgangers Heeg, Gaastmeer, Hom-

merts-Jutrijp 
 m.m.v. deel kopergroep Crescendo Heeg 
Collecten  Voor vakanties voor mensen met een klei-

ne beurs 
 

Zondag 10 november   Najaarszendingsdienst 
10.00 uur     Ds. A. Buijs, Sneek 
Collecten      Protestantse Kerk - dorpskerken 
 

Zondag 17 november     
10.00 uur     E. van Halsema, Kampen 
Collecten     Diaconie en Kerk 
19.30 uur     Top-2000 dienst 
       m.m.v. Dear Mister Fantasy 
 

Zondag 24 november   Eeuwigheidszondag    
10.00 uur     Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecten      Protestantse Kerk - pastoraat 
Kinderkerk 
 
Zondag 1 december   1e Advent, Maaltijd van de Heer 
10.00 uur     Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecten      Werelddiaconaat 
Kinderkerk 
 

Zondag 8 december   2e Advent 
10.00 uur     Mw. E. Stellingwerf-Vinke Woudsend 
Collecten      Diaconie en Kerk 
Kinderkerk 
 

Zondag 15 december   3e Advent 
10.00 uur     Ds. J. Kamerling, Franeker 
Collecten      Diaconie en Kerk 
Kinderkerk 
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Bij de kerkdiensten  
 

Terugblik 
 

Er waren de afgelopen tijd weer heel wat bijzondere diensten. In de Vre-
desdienst werd duidelijk dat we in het vinden van vrede niet moeten den-
ken in een 'wij en zij' maar als 'wij met elkaar'!  
 
Met de Startzondag werd het nieuwe seizoen ingeluid. Mooi dat daarbij 
zo'n goede samenwerking was met het personeel en kinderen van de 
Meester van der Brugschool, waardoor ook dit een geslaagde dienst werd. 
Ook na afloop was er veel belangstelling en van alle lekkers, gebakken 
door diverse gemeenteleden, werd volop genoten. Dank aan alle bakkers 
voor uw aandeel hierin!  
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In de viering van de Maaltijd van de Heer konden we in het verhaal over 
David die Saul een stuk van zijn mantel afsneed, horen dat het goede uit-
eindelijk het kwaad overwint.  
 
En aan de hand van het verhaal over de roeping van Samuël, werden we 
in de Afscheidsdienst en bevestiging van ambtsdragers als gemeente op-
geroepen tot verantwoordelijkheid voor het voortgaan van het kerkenwerk. 
Afscheid namen we van de wijkouderlingen Bendiks Okma en Corinne van 
Netten en van ouderling kerkrentmeester Jan de Groot. De twee eersten 
kregen als dank een speciaal daarvoor ontworpen plakkaat met tekst. Jan 
de Groot kreeg iets extra’s, namelijk een erepenning met inscriptie, voor 18 
jaar inzet in allerlei functies van het veelzijdige kerkenwerk. Hayo de Vries 
werd bevestigd als ouderling kerkrentmester. 
 
En er kon er weer met hart en ziel gezongen worden in de Zangdienst, ver-
zorgd door de Zangdienstcommissie. 
 
Vooruitblik 
 

De Dankdag voor Gewas en Arbeid is dit jaar in Heeg. Eigenlijk was Jutrijp 
Hommerts aan de beurt, maar vanwege de renovatie van het kerkgebouw, 
is deze viering nu dus in Heeg. In deze dienst zal een gedeelte van de ko-
pergroep Crescendo uit Heeg hun muzikale medewerking verlenen. Onze 
eigen predikant is hier niet aanwezig omdat zij die week als pastor op Hy-
depark in Doorn is, waar de Fryske Fakânsjewike wordt gehouden. Diana 
Schumm zal vanuit onze gemeente de lezingen verzorgen op deze Dank-
dag. Er is ook koffiedrinken na de dienst. Vroeger werden na de Dank-
dienst altijd fruitbakjes rond gebracht. Sinds we in regionaal verband 
Dankdag vieren, is dit verplaatst naar de Najaarszendingszondag, de zon-
dag erop. Wilt u dan weer fruit meenemen om de bakjes te kunnen vullen? 

 
TOP 2000-dienst  
 

In de Karmel op zondag 17 november 19.30 uur met medewerking van de 
band Dear Mister Fantasy. Popmuziek in de kerk? Gaat dat wel samen? 
Ja, want wie goed naar de inhoud van de songs luistert, zal horen dat het 
daarin heel vaak gaat over liefde en vertrouwen, maar ook over verdriet en 
teleurstellingen die mensen kunnen overkomen. Dat zijn levenservaringen 
die ook in het geloof een rol spelen. Er is veel popmuziek geschreven waar 
mensen zich door geïnspireerd en getroost voelen. Deze TOP 2000-dienst 
is een kerkdienst voor iedereen. Of je nu wel of niet kerkelijk bent. Je bent 
vrij om binnen te lopen. Dit is een dienst waarin je kunt zien en horen dat 
popmuziek en geloof heel goed samen kunnen gaan. Iedereen van harte 
welkom! 
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Eeuwigheidszondag  
 

Op 24 november vieren we om 10.00 uur in De Karmel de Eeuwigheids-
zondag. We gedenken mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. We 
noemen hun namen en een familielid steekt een kaars voor hen aan. Ook 
steken we een kaars aan voor alle anderen die niet bij name genoemd 
worden, maar die we in ons hart meedragen. In de kerkdienst krijgt ieder-
een de gelegenheid zelf een lichtje aan te steken voor een geliefde om te 
gedenken, of dat overlijden nu korter of al langer geleden is. Bij binnen-
komst in de kerk mag u een lichtje meenemen om voorin de kerk bij de 
bloemschikking aan te steken. Op die manier worden we al door het licht 
omringd vanaf het begin van de viering. De ambtsdragers zullen dat bege-
leiden. Er is voor dit ritueel een nieuwe schaal aangeschaft waarin de 
kaarsjes een plek krijgen. Misschien bent u die zondag op een andere plek 
en in een andere kerk om daar een familielid te gedenken. We voelen ons 
met u verbonden deze zondag. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te 
drinken in it Reidhintsje. 
 
De namen - tot dusver bekend - die we in deze dienst in het midden van de 
gemeente zullen noemen zijn:  
 
Pier Wouda overleden op 2 november 2018 in de leeftijd van 74 jaar 
 

Doen van Dijk overleden op 7 december 2018 in de leeftijd van 90 jaar 
 

Ingrid Albers overleden op 19 mei 2019 in de leeftijd van 49 jaar 
 

Bauke Ringnalda  overleden op 12 juni 2019 in de leeftijd van 59 jaar 
 

Rinske Windig-de Boer overleden op 16 juni 2019 in de leeftijd van 97 
jaar 
 

Abraham Ringnalda overleden op 8 oktober 2019 in de leeftijd van 90 jaar 
 

Gegrift in Gods hand 
 
Een naam gebeiteld in steen 
Een naam uitgeroepen bij de geboorte 
Een naam gegeven als opdracht om te leven 
Een naam gefluisterd in liefde 
Een naam alleen nog als herinnering 
Een naam gegrift in Gods hand 

 
Doopdienst 
 

Op 22 december - in de ochtenddienst - staat er weer een doopdienst ge-
pland. De eerstvolgende mogelijkheid daarna is 5 januari. Dan worden ook 
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de doopstenen uitgedeeld aan de ouders die in het afgelopen jaar hebben 
laten dopen. Voor deze diensten zijn er nog geen dopelingen aangemeld. 
Mocht u een gesprek over de doop willen dan kan dat. U kunt dan contact 
opnemen met de predikant. 
 
 

UIT DE KERKENRAAD 

 
 

Visieplan 
 

De kerkenraadsvergadering van 21 oktober vond dit keer plaats op een bij-
zondere locatie, namelijk Nijkleaster. Samen met Tineke Klei werd gespro-
ken over het onderzoek wat gehouden zal worden in verband met de toe-
komst van onze gemeente. We zijn heel blij u te kunnen melden dat er in-
middels een werkgroep is gevormd vanuit de gemeente. Dit ervaren we als 
kerkenraad als een hart onder de riem. De werkgroep bestaat uit: 
Janke Wijnia-Swart, Jelle van Netten, Nelly van der Vlist-van Zanten, Mar-
tje Sieperda-Atsma, Margreet van Nijen en Henrieke Breimer-Riphagen. Zij 
zullen samen met Tineke Klei aan het werk gaan en verslag uitbrengen 
aan de kerkenraad. Op de gemeenteavond van 18 november hopen we de 
eerste berichten te kunnen overbrengen. 

 
Code oranje 
 

Voor de goede lezer is er te zien dat we code rood hebben aangepast in 
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 opste-
ker. 
Wat betreft de ambtsdragers blijft er een groot gat bij de ouderlingen zicht-
baar (3 vacatures, nog 2 ouderlingen beschikbaar). Dat is op dit moment 
de stand van zaken waar we ons uiteraard over zullen bezinnen. Gelukkig 
is er een groot team van wijkassistenten dat nog wel op sterkte is zodat de 
bezoeken doorgaan. Onze zorg op dit moment betreft de werkzaamheden 
scriba vanaf september 2020. Dan zit de termijn van onze scriba mw. A. 
Hiemstra-Bethlehem erop. Zij heeft aangegeven dat ze ermee wil stoppen 
na deze termijn. Zonder scriba lopen er veel zaken niet zoals ze nu lopen  -
complimenten voor Antje Hiemstra - en een scriba is dus echt nodig. Het is 
ook jammer wanneer haar opgebouwde werk geen voortgang vindt. Omdat 
we dat nu al weten zouden we graag zien dat iemand zich meldt om dit jaar 
als stagiaire mee te lopen. Antje Hiemstra zou het heel fijn vinden wanneer 
er nu iemand uit de gemeente opstaat die met haar mee kan lopen om de 
kneepjes van het vak te leren. Wie meldt zich aan? 
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Afwezigheid predikant 
 

In de week van 2 – 9 november is onze predikant niet beschikbaar voor 
gemeentewerk. Zij is in die week als begeleidend pastor op Hydepark in 
Doorn tijdens de Fryske Fakânsjewike. Voor dringende zaken kunt u con-
tact opnemen met de scriba, mw. Antje Hiemstra of dhr. Yme Braaksma, 
voorzitter van de kerkenraad. 

 
Gemeenteavond 18 november 
 

Noteert u alvast de gemeenteavond van 18 november in uw agenda? Er 
zal dan onder andere gepraat worden over het Visieplan, waarover elders 
al iets meer te lezen staat. 

 
Bloemengroet 
 

In het portaal van de kerk hangt aan de boekenplank, een ponkje. Mocht u 
mensen weten van wie u vindt dat die wel eens een bloemetje vanuit de 
kerk mogen hebben, dan kunt u hierin een briefje met de namen depone-
ren. 

 
Piano 
 

De familie S. Wouda-Cupido (de Greiden) had een piano staan en die heb-
ben ze aan de kerk geschonken. Hiervoor willen wij hen hartelijk dankzeg-
gen! Bram Stellingwerf heeft de piano nagekeken en zal hem verder ook 
onderhouden i.v.m. stemming en dergelijke. Mw. Japke de Boer zal een 
hoes maken, die er ter bescherming overheen gelegd kan worden. Samen 
met de koster is er een mooie plek voor gemaakt in de kerk. Met dank aan 
allen. We hopen er in de toekomst vaak gebruik van te kunnen maken. 
Nogmaals veel dank voor dit prachtige instrument! 

 
College van Kerkrentmeesters 
 

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,--. Wilt u meer ge-
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ven dan is dit altijd welkom. U kunt gebruik maken van de bijgesloten ac-
ceptgiro. Betaalt u via internet bankieren vermeld dan s.v.p. “Gift Kerkblad”. 
Het bankrekeningnummer van het CVK is: NL24 RABO 0373 7333 48. 
 
Tsjerkepaad 
 

Er zijn dit jaar op de Tsjerkepaad zaterdagen in totaal bijna 700 bezoekers 
geweest. Daarbij komen nog ca. 400 bezoekers op de zondag van Monu-
menten en Meer. Dit zijn weer mooie aantallen. Daarnaast hebben wij drie 
zaterdagen meegedaan aan Orgelpaad en hebben diverse organisten ge-
speeld op het prachtige orgel.  
 
Alle vrijwilligers weer hartelijk bedankt voor de medewerking om op de za-
terdagen als gastvrouw of gastheer aanwezig te zijn. 
 
De hele zomer was het werk van Janny Hoekstra in de Karmelkerk te be-
wonderen. Prachtige foto’s en schilderwerken. Janny hartelijk bedankt voor 
deze tentoonstelling en het live aanwezig zijn tijdens het weekend van Mo-
numenten en Meer. 

 
Eindejaarscollecte 
 

In  november vraagt het College weer uw aandacht voor de eindejaarscol-
lecte 2019. Het thema dit jaar is: Een goed verhaal. De enveloppen worden 
weer rondgebracht en uw antwoord wordt daarna weer opgehaald door het 
College.   
De gehele opbrengst van de eindejaarscollecte is voor de eigen kerkelijke 
gemeente. Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan! 

 
 Paaskaars    
                                                            

Het is een goede traditie  binnen onze ge-
meente om de Paaskaars van het afgelo-
pen jaar te schenken aan een gemeentelid. 
Dit jaar is de kaars gegaan naar Ulfert 
Hoekema als dank voor zijn inzet bij diver-
se functies die hij heeft vervuld en activitei-
ten die hij jarenlang in de gemeente heeft 
gedaan. Jan Osinga heeft er weer een 
prachtige standaard voor gemaakt. 
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Kerkbalans 2020, maar dan anders! 
 

Elk jaar zijn er vijf momenten dat de kerkrentmeesters 
vragen om uw aandacht en een financiële bijdrage. 
 
1. Actie Kerkbalans 
Het onderhoud van De Karmel, it Reidhintsje en pasto-
rie, 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. 
2. Voorjaarscollecte 
De opbrengst van de collecte is voor werk binnen de eigen kerkelijke ge-
meente. 
3. Bijdrage Solidariteitskas 
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste, verplichte bijdrage van 
alle belijdende leden van de Protestantse Kerk. Wij vragen om een bedrag 
van € 10,--, hiervan wordt € 5,-- afgedragen aan de Solidariteitskas. Het 
bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. 
4. Gift kerkblad 
Het maken, drukken en het verspreiden van het kerkblad kost geld. Hier-
voor wordt een vrijwillige gift met als richtlijn een bedrag van € 10,-- ge-
vraagd. 
5. Eindejaarscollecte 
De opbrengst van de collecte is voor werk binnen de eigen kerkelijke ge-
meente.  
 
Kerkbalans 2020 nieuwe stijl 
Het College van Kerkrentmeesters wil in 2020 starten met een nieuwe op-
zet om de gevraagde bijdragen onder uw aandacht te brengen. 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.   
 
Hoe werkt het? 
In januari ontvangt u een brief met een formulier waarop alle acties ver-
meld 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 toegezegde bedragen overmaken.  
Het werken met acceptgiro’s is dan niet meer nodig. 
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Meer informatie nodig? 
In het volgende kerkblad komt het voorbeeld van het nieuwe formulier te 
staan. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Het College van Kerkrent-
meesters wil u hier graag meer over vertellen en met u in gesprek gaan 
hierover. 
 
We hopen op veel positieve reacties op deze nieuwe opzet van Kerkba-
lans 2020 nieuwe stijl. 
 
Hartelijke groet, 
 
College van Kerkrentmeesters 

 
Diaconiecollectes voor de komende periode 
 

3 november – Collecte Kerk in Actie (Zending in Zambia)  
Onderwijs voor groeiende kerk Zambia. In Zambia groeit de kerk en daar-
mee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo 
Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, 
toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om 
gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse 
strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als 
hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en 
voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse 
docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike 
Blok. 
 
10 november – Collecte Protestantse Kerk (Dorpskerken)  
Steun voor kleine kerkgemeenschappen. 'Als ik de kerktoren van mijn dorp 
zie, dan weet ik: ik ben thuis'. Dat gevoel delen kerkgangers en dorpsbe-
woners. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blij-
ven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld 
door mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of 
door burenhulp te stimuleren. Door de oprichting van een voedselbank of 
door het bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners. Er gaat veel 
goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. Want soms ontbreken vol-
doende menskracht en middelen om kerk van en voor het dorp te zijn. De 
Protestantse Kerk helpt dorpskerken om gelovig en creatief dorp en kerk 
aan elkaar te verbinden. Collecteert u mee om dorpskerken levendige 
vindplaatsen van geloof, hoop en liefde te laten zijn?' Meer informatie op 
protestantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging. 
 
17 november – Diaconaal werk 



 12 

Deze zondag collecteren we voor het plaatselijke en algemene diaconale 
werk. 
 
24 november – Collecte Protestantse Kerk (Pastoraat) 
Eenzaamheid draaglijk maken. Eenzaamheid speelt overal in Nederland en 
dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet in alle gemeenten, 
zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. 
De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bijvoor-
beeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook 
bieden we informatie, materialen en tips aan. Daarnaast ondersteunen we 
initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten. Het is van groot be-
lang om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat een-
zaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren. Een-
zaamheid is een ongewenste metgezel die de waardigheid van de betrok-
kene gemakkelijk kan aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op 
waarden als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan vanuit de ge-
meente draagkracht aangeboord worden. 
 
1 december – Werelddiaconaat 
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. 
 
8 en 15 december – Diaconaal werk 
Deze zondag collecteren we voor het plaatselijke en algemene diaconale 
werk. 
 
 

UIT DE TARISSING 

 
 

Een goed verhaal 
 

Aan de oproep om een overdenking te schrijven in het kerkblad is gehoor 
gegeven door verschillende gemeenteleden. In dit nummer en het volgen-
de nummer vindt u een “goed verhaal” wat zij graag met u willen delen. 

 
Een engel verscheen 
 

Op weg naar de tram in Utrecht is mijn vriendin Rose lelijk gevallen. Het 
was een grote schrik. Ze had een hoofdwond en een kapotte knie, maar de 
enkel was het ergste. Die was gekneusd en werd meteen heel dik en 
blauw. Ze kon bijna niet meer lopen. Met de nodige moeite kwamen we 
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met de tram bij Utrecht Centraal aan. Het was vreselijk druk die prachtige 
zondagnamiddag. 
We hebben een doorgaande trein naar Heerenveen gekozen en zijn 1e klas 
gaan zitten, want anders moesten we staan en dat was onmogelijk. Ik pro-
beerde tijdens de reis via klantenservice van de NS reisassistentie te krij-
gen in Heerenveen, want we wisten niet hoe Rose nog kon uitstappen. Dat 
lukte niet. Ik was behoorlijk gestrest. Rose zat intussen rustig tegenover mij 
en zei: “Er komt vast een engel”. Later vertelde ze mij, dat ze van harte had 
gebeden: God, er wordt altijd gezegd dat U met ons bent en ons wilt hel-
pen.  
We hebben alles geprobeerd, maar het lukt niet. Ik heb nog nooit iets voor 
mijzelf gevraagd. Nu is het aan U om iets te doen. Stuur een engel en open 
mijn ogen zodat ik die herken. In Zwolle zag zij een man van rond de veer-
tig op het perron, en ze wist zeker: dit is mijn engel. De man stapt in, komt 
onze coupé binnen en gaat naast haar zitten! Rose, die nooit een gesprek 
begint in de trein, vraagt: “Waar reist u heen?” Hij zegt: “Naar Leeuwar-
den.” Zij vraagt: “Wilt u mij misschien helpen in Heerenveen met uitstappen 
want ik kan niet meer lopen.” “Geen probleem”, zegt de man, “ik til u wel”. 
Ik zeg: “Maar dan mist u uw trein.” “Geeft niets”, zegt de man, “als je ie-
mand kunt helpen dan moet je dat doen. Zo denk ik erover”. 
 
Wat waren wij opgelucht! In Heerenveen aangekomen, neemt de engel-
achtige man Rose onder de arm en op het perron roept hij nog enkele an-
dere mensen te hulp, zodat Rose naar onze auto kon worden gedragen. 
Intussen had ik gelukkig de tegenwoordigheid van geest om tegen onze 
helper te zeggen: “Waar moet u precies heen”? “Naar Sneek”, was het 
antwoord. “O, dan brengen wij u naar Sneek”, zei ik. “Dat is fantastisch”, 
zei de lieve mens. Zo gezegd, zo gedaan. Eerst naar Sneek gereden en 
hem bij zijn huis afgezet, met al onze dank. En daarna richting Woudsend, 
een bijzondere ervaring rijker. 
 
Een gemeentelid 
 

 

UIT DE GEMEENTE 

 
 

Pastoraat en meeleven 
 

In de afgelopen tijd zijn veel gemeenteleden geconfronteerd met ziekte. 
Operaties, onderzoeken en behandelingen gaan altijd weer door. We wen-
sen iedereen die met de kwetsbaarheid van het leven te maken heeft, 
kracht van God en warmte van mensen om hen heen. En we wensen hen 
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moed en vertrouwen onder die omstandigheden hoe moeilijk het soms ook 
kan zijn. 
De afgelopen maanden heeft de regenboog vaak in de wolken gestaan. 
We mogen ons dan de trouw van God in herinnering roepen die heeft ge-
zegd: 
”Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond 
tussen mij en de aarde”(Genesis 9: 13). 
 
Douwe Beuckens (J.S. Hoekstrastrjitte 12) is in de afgelopen periode weer 
opgenomen geweest in het MCL Leeuwarden en PMC te Utrecht. Deze 
maanden is zijn gezondheid nog broos na alle operaties en kuren van het 
afgelopen jaar. Telkens weet Douwe de strijd weer te winnen en elke week 
zijn de berichten anders. Maar dat het onnoemelijk zwaar is weten we al-
lemaal. Vooral voor hem maar ook voor zijn ouders en zussen. We wensen 
hen allen sterkte en kracht. 

 
Mw. O. Schuitema-Roorda (De Warren) heeft een zware tijd gehad waarin 
ze twee keer is geopereerd in het Tjongerschansziekenhuis in Heeren-
veen. Gelukkig gaat het nu beter en is ze weer thuis om aan te sterken en 
te herstellen. We wensen haar moed en kracht en van harte beterschap. 
 
We feliciteren Thijs de Boer en Lucie Visserman met de geboorte van hun 
zoon Pieter Jan. Hij is het broertje van Antsje en Nelly, zijn twee grote zus-
sen. Hij werd geboren op 7 oktober in het Antoniusziekenhuis van Sneek. 
Daar moest hij iets langer blijven samen met zijn moeder vanwege vroeg-
geboorte. Thijs en Lucie zijn: “tankber en wiis” met zijn geboorte nu alles 
goed is. Dat God zijn leven mag zegenen wensen we hem en zijn ouders 
van harte toe. Het gedichtje op de kaart luidt: 
 

Faak joegen wy mem har búk in tút 
en fregen: wannear komst der ris út 
No is’t einlings safier, 
meist mei ús boartsje , echt wier! 
Wy hawwe der in broerke by, 
we binne allegearre wakker wiis mei dy! 

 
Verder leven we mee met de agrarische sector in onze gemeente. Op 
maandag 14 oktober hebben we vanuit het pastoraat - in samenwerking 
met de parochie - in Woudsend e.o. 50 boeren opgezocht en hen een hart 
onder de riem gestoken door een kleine attentie en een kaartje te brengen 
met een bemoediging. 
 
Vrede en alle goeds 
ds. Renske Bosman-Romkema 
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In Memoriam Abraham Ringnalda 
* 20 april 1929 - † 8 oktober 2019 
 
Bram hat de holle yn de skoat fan Abraham ta rêste jûn. 
 
De rouwkaart van Bram Ringnalda verwijst naar in ‘dreech en 
warber libben’.Hij overleed in het bijzijn van zijn twee nog leven-

de zonen Minne en Fonger. Eerder dit jaar heeft hij zelf nog zijn tweede 
zoon Bauke naar het graf gedragen, nadat hij al eerder van Johannes – de 
Koer – afscheid had moeten nemen, in 2012 van zijn vrouw Hieke en in de 
kinderjaren van zijn enige dochter Hinke. Hinke en Bauke leefden beiden 
met zware beperkingen, wat veel zorg vroeg van Bram en Hieke. Bram en 
Hieke trouwden 30 maaie 1953. Ook na het overlijden van zijn vrouw Hieke 
in 2012 bleef Bram, Bauke iedere zaterdag trouw bezoeken. Eerst nog in 
Maartenswouden en daarna twee jaar in St. Nyk in Maeykehiem. Bram 
groeide op in de Wide Steech die eerder bekend was onder de bijnaam 
van zijn familie. Deze naam ervoer hij zeker niet als erenaam en dat was 
voor hem ‘dreech’. Als arbeider bij Ennema op Indyk, aan de Coöperatie in 
Heeg en bij Nagelhout werd hij niet alleen gedreven om zijn uiterste best te 
doen en niet onder te doen voor anderen, maar hij werd ook gedreven om 
als vakbondsman het goede voor allen te zoeken. We hebben afscheid ge-
nomen van een eenvoudig persoon die velen op het netvlies zal blijven 
kleven als deel van ‘it folk op de brêge’, een tot op hoge leeftijd - met zijn 
broer Sibbele - ijverige tuinman, een ‘s avonds trouw door Woudsend wan-
delende buurman en een regelmatig op de fiets gewaardeerde Woudsen-
der. Bram is maandag 14 oktober op Ypecolsga begraven. Hij is in vrede 
heengegaan. 
 
Lieuwe van der Pol 

 
Verjaardagen 
 

November 
08 Mw. T. Zondervan-Posthumus A.H. Trompstrjitte 19 
12 Mw. G. van der Kooij-Fortuin Prof. T. Brandsmastrjitte 10        
14 Mw. O. Schuitema-Roorda De Warren 71 
18 Dhr. D.F. Visser Iewâl  36 
20 Mw. IJ. Van Dijk-Hoogland Leegwar  10 
23 Mw. G. Postma-Bergsma Kleasterstrjitte    5 
24 Mw. M. Nuclaus Paterstrjitte 13   
27 Mw. O. P. Verkerk-Cuperus   A.H. Trompstrjitte 11  
30 Mw. F. Jagersma-Lameris  De Greiden  63 
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December  
04 Dhr. T. IJntema A.H. Trompstrjitte  8 
04 Mw. J. de Vries-Jellema Yndyksterleane 13 
08 Mw. C. de Jager-Molenaar Dr. Bongastrjitte 1     
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  
 
Fan herte lokwinske en in moaie dei tawinske! 

 
 
Mutaties 
 

Interne verhuizing       
Erik  Wagenaar, de Wrins 2, naar De Greiden 44 Indijk     
Lieneke Tamminga, de Molestrjitte 16, naar de Molestrjitte 18 
Familie Couperus-Dijkstra, Vosseleane 40, naar de Greiden 71 Indijk 
        
Vertrokken       
Familie Samplonius-Spoelstra, Op 'e Romte 18 naar Sondelerleane 3 Son-
del 
Dhr. P.H. Wiersma, Leegwar 15, naar de Jeltewei 92 Hommerts 
Familie De Jong-Plantinga, Midtrjitte 35, naar Havenpard 5 Sijbrandaburen 
 
 

BEZINNING EN ONTMOETING 

 

 
Verrassende expositie in Elburg 
 

Dinsdag 8 oktober bezochten wij, negen vrouwen, de zandsculpturen in 
Elburg.   In drie fabrieks-
hallen staan 40 zand-
sculpturen, waaronder 
flinke composities, met 
gebruik van oude olijfbo-
men, sluisdeuren, hekken 
en halfvergane boten, op-
gesteld. De onderwerpen 
zijn zeer gevarieerd: bij-
bels, historisch, actueel 
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en afkomstig uit alle culturen van de wereld. 35 kunstenaars, voornamelijk 
uit Rusland, hebben er bijna een jaar aan gewerkt! Het materiaal is zand uit 
het Markermeer, waarvan de korrels hoekig zijn. Deze eigenschap zorgt er 
voor dat zij goed hechten, in tegenstelling tot bijv. strandzand, waarvan de 
korrels door slijtage te rond zijn geworden voor sculpturen. Verder wordt 
aan het zand water toegevoegd en een vloeistof die uitdroging tegengaat. 
De tentoonstelling is namelijk vijf jaar te bezoeken! 
 
Na de laatste opstelling is er een restaurant, waarin we met koffie en een 
broodje alles nog even de revue lieten passeren. Heel knap en indrukwek-
kend: onze algemene mening! 

 
Paula Bos 
 

Verslag van de bijeenkomst in Nijkleaster op 21 oktober 2019 
 

Deze keer een bijzondere vergadering, namelijk in Nijkleaster. De hele ker-
kenraad was hier aanwezig. Daarnaast de oud-ambtsdragers en een deel 
van de Visiegroep en ook Tineke Klei. 
 
Zoals gebruikelijk is in Nijkleaster, begonnen we met een avondgebed. Dit 
werd geleid door Hinne Wagenaar. Hierdoor kon er een moment van rust 
en stilte in onszelf gecreëerd worden om vervolgens met de dingen bezig 
te gaan waarvoor we waren gekomen, namelijk met elkaar praten over wat 
ons verlangen is wat voor gemeente we willen zijn. 
 
Terug in de ontvangstruimte kregen we koffie met kloosterkoek en vertelde 
Sietske Wagenaar ons over hoe lang geleden, hún verlangen was ontstaan 
om een onderkomen te bieden aan mensen die even tot rust wilden komen 
en hoe dit uiteindelijk vorm kreeg in het Nijkleaster in Jorwerd.   Een opste-
ker dus voor allen die graag hun idealen en verlangens willen waarmaken! 
 
Traditiegetrouw wordt  er altijd in de eerstvolgende kerkenraadsvergade-
ring die volgt op het aftreden van ambtsdragers, ook nu afscheid genomen. 
Bendiks, Jan en Corinne werden op heel hartelijke wijze toegesproken 
door ds. Renske en bedankt voor al hun inzet in de afgelopen jaren. Daar-
bij refereerde zij aan de Afscheidsdienst Ambtsdragers waarin Jan de 
Groot voor zijn betrokkenheid van meer dan 18 jaar een erepenning met 
inscriptie had ontvangen en de beide anderen een plakkaat met een speci-
aal voor hen bedoelde tekst hadden gekregen die hen aan deze periode 
kon blijven herinneren. 
 
Na de koffie met kloosterkoek waarin over en weer de leden van de visie-
groep en kerkenraad werden voorgesteld, kon Tineke Klei haar verhaal 
doen. Als gemeenteadviseur ondersteunt en adviseert zij o.a. kerkelijke 
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gemeenten. Zo zal zij ook komend jaar een eindje met onze gemeente op-
lopen, tenminste als daarvoor de subsidie beschikbaar komt. Hopelijk we-
ten we in december meer hierover. Om erachter te komen wat ons verlan-
gen voor onze gemeente is, nam Tineke Klei vervolgens de leiding over. 
Ze liet ons uit allerlei kaartjes kiezen die een opmaat vormden voor het ge-
sprek dat vervolgens in 4 groepjes ontstond. Hieruit kwam naar voren dat 
in alle groepen de zorg voor de toekomst van de kerk een rol speelt: Hoe 
zal het stokje doorgegeven worden als daarvoor zo weinig belangstelling is 
van de jongere generatie. Het verlangen was dan ook bij iedereen dat onze 
gemeente een 'thuis' kan zijn waar alle generaties zich betrokken en ge-
hoord kunnen voelen. Als metafoor werd de gemeente aangeduid als 'een 
steen in de vijver'. Zoals een steen die in het water wordt gegooid en het zo 
in beroering brengt en de kringen steeds wijder worden, zo zou ook de uit-
straling van de ge- 
 
meente, mensen dorpsbreed in beweging moeten kunnen brengen. Op de-
ze kernpunten zal de Visiegroep zich gaan richten en d.m.v. onderzoek 
ontdekken waar de 'sleutel' mogelijk ligt om gemeentebreed, dit 'huis' te 
kunnen ontsluiten. Daarvoor moeten lef en moed niet ontbreken om soms 
gevestigde wegen te verlaten en nieuwe paden op te zoeken. Dit onder-
werp zal ook in de komende gemeenteavond aan de orde komen. 
 
In haar gebed eindigde ds. Renske ermee dat de Godslamp mag blijven 
branden in onze gemeente en tot slot zongen we Liet 416: Hear, wês mei 
ús oant in oare kear. 
 
Geïnspireerd door hetgeen we allemaal gezegd en gehoord hadden, verlie 

ten we rond 21.45 uur het Nijkleaster in Jorwerd. 

 
Lichtje aansteken in De Karmel op zaterdag 23 november 
 

Wanneer we een dierbare verliezen, missen we hem of haar. Het is daar-
om mooi als er een speciale gelegenheid is om hierbij stil te staan door het 
ontsteken van een kaars. Behalve het gedenken in de Gedachtenisdienst 
op Eeuwigheidszondag (zie aldaar) is er daarnaast ook een andere moge-
lijkheid voor mensen die hun geliefden willen gedenken. Voor mensen die 
niet veel met een kerkdienst hebben, maar het wel mooi vinden om zelf 
ook een lichtje aan te steken in de kerk, zullen we De Karmel openstellen 
op de zaterdag vóór Eeuwigheidszondag. Op zaterdagmiddag 23 novem-
ber van 16.30 - 17.30 uur bent u in de gelegenheid daar even binnen te 
lopen. Er klinkt sfeervolle muziek en iedereen die dat wil, kan een kaarsje 
aansteken ter gedachtenis aan iemand die je lief is. Het is er rustig en je 
kunt even gaan zitten, even je verhaal kwijt of na het aansteken van de 
kaars weer weggaan. Voor alle dorpsgenoten in en rond Woudsend, of je 
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nu veel, weinig of helemaal niet gelooft. Je bent van harte welkom een 
lichtje aan te steken voor wie jou lief zijn in De Karmel. 

 
Ontmoetingsavonden 2020. Wie helpt mee? 
 

In het begin van het nieuwe jaar (2020) organiseert het pastorale team 
weer de ontmoetingsavonden. Omdat de bezetting van de ouderlingen veel 
vacatures laat zien, willen we vragen of u mee wilt doen om dit te organise-
ren en een avond te leiden. De avonden vinden plaats in de verschillende 
huiskamers in onze gemeente. Daar ontmoeten we elkaar in kleine kring. 
Samen met de predikant en ouderlingen wordt het in november voorbereid. 
Wie bij de voorbereiding of uitvoering wil helpen kan zich melden bij de 
scriba. 

 
 
 
Programma activiteiten 2019-2020 
 

Lectio Divina op 3 december komt te vervallen. Op 10 december gaat het 
wel door. 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 be-
doeld wordt. Het is een manier om biddend de Bijbel te lezen en te ontdek-
ken 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: start 10 december 2019 
Tijd:  19.30 uur 
Plaats:    De Karmel 

 
Kofje yn’e Karmel 
 

We komen weer bij elkaar met onze bijbelgroep op dinsdag 19 november 
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 Bon-
hoeffer75 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,--). We starten om 10.00 uur met koffie 
en om 10.15 uur beginnen we met het gesprek.  
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JEUGD 

 
 

Karmeljeugd 
 

Op zaterdagavond 28 september hebben we met de Karmeljeugd het sei-
zoen weer geopend. Met maar liefst 11 jongeren in de leeftijd van 13 tot 16 
jaar hebben we een maaltijd bereid. Ondanks de enigszins rommelige 
voorbereiding smaakte het eten toch nog prima. Huub had met ondersteu-
ning van Eise, Sepp en Tieme een mooie prestatie geleverd. De groep be-
stond verder uit Olger, Elina, Berber, Yasmine, Maartje, Cecilia en Eva. 
Een mooie groep, zeker als je bedenkt dat er een 7-tal jongeren verhinderd 
was. Rond de maaltijd hebben we met de jongeren over het thema ‘Vrij-
heid’ gesproken. Het was een gezellige avond, waar de tijd om ook nog 
een film te bekijken eigenlijk te kort was. Die bewaren we dus voor een 
volgende keer. 
De bijeenkomst met de jeugd uit de dorpen om ons heen is alweer ge-
pland. Volgend jaar 5 juni treffen we elkaar in Top & Twel. Voor onze jeugd 
staat nu eerst de Top-2000 dienst van 17 november op het programma. 

 
Berichtje van de kinderkerk  
 

Zondag 13 oktober was Sybrig Bethlehem-Martens bij ons te gast. Zij heeft 
het verhaal van Abraham en Sara verteld via de methode Godly Play. We 
zaten met elkaar rondom ‘de woestijn waarin Abram en Saraï gereisd heb-
ben’ en Sybrig vertelde haar verhaal met behulp van houten poppetjes en 
ander tastbaar materiaal. Vervolgens mochten de kinderen zelf met het 
verhaal aan de slag door te knutselen, bouwen, praten, tekenen enz. Bij-
zonder om dit een keer mee te maken en wat ons betreft voor herhaling 
vatbaar. (Zie ook: godlyplay.nl)  
 
Zondag 1 december is het alweer 1e Advent. We hebben gekozen voor het 
Adventsproject ‘Volg de ster’ van Bible Basics, waar de verhalen over de 
voorouders van Jezus worden verteld. De verhalen laten al iets zien over 
wie Jezus is en wat hij gaat doen. Als een ster wijzen ze ons de weg naar 
het kind Immanuël. Alle 4 zondagen in de Adventsperiode zal er kinderkerk 
zijn, zodat we het project compleet kunnen maken. We hopen dat jullie er 
bij zijn. 
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Tot slot nog nieuws vanuit de leiding: 
Lucie is op 7 oktober bevallen van een zoon Pieter Jan! We hebben na-
mens de kinderkerk een mooie kaart met de namen van de kinderen bij 
hen gebracht.  
 
Ook is Henrieke Breimer ons ‘team’ komen versterken, waar we erg blij 
mee zijn! 
  
 
 
 

OVERIGE 

 
 

Kerstpakketten 
 

Jaarlijks brengt de Diaconie een kerstpakket bij mensen die het financieel 
niet ruim hebben. Mocht u iemand weten die daarvoor in aanmerking komt, 
wilt u dit dan doorgeven aan de Diaconie? Zij verzorgen dan een mooi 
pakket afgestemd op de persoon en situatie waarin iemand zich bevindt.  
 
 

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 dichter-
bij Kerst. U ontdekt 25 dagen lang wat de Bijbel ons wil vertellen over Je-
zus 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. 
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Advent en kerst: Volg de ster! 
 

‘Volg de ster!’ Dat is dit jaar het thema waarmee we dit jaar op weg zijn 
naar Kerst. Samen met de kinderkerk volgen we dit thema van Bible Ba-
sics. 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 film-
pje, een lied en verbeelden we de weg naar kerst met sterren, die we op-
hangen in de kerk. We vragen u mee te doen om de slinger zolang moge-
lijk 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. 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 kerstoch-
tend het verhaal over de droom van Jozef en de geboorte van Jezus. 

 
We zingen wekelijks een projectlied waarvan u het eerste couplet hieron-
der kunt lezen. 
 

Jacobs woorden laten zien hoe het later zal gaan: 
Zijn zoon Juda zal heersen, de vijand verslaan. 
Hij is sterk als een leeuw en hij heerst voor altijd. 
Tot een koning zal heersen in eeuwigheid. 
Het verleden laat ons zien waar de reis begint. 
Kom volg de ster naar het koningskind. 

 
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 moe-
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ten worden vergoed. Dus gooi het niet direct weg, maar laat ons er eerst 
naar kijken of het nog levensvatbaar is. 
 
Wij vermaken ook kleding/inkorten/rits inzetten enz. 
 
U kunt dan bij ons terecht elke laatste zaterdag van de maand tussen 
10.00 uur en 12.00 uur in it Reidhintsje. De eerstvolgende keer is zaterdag  
26 oktober en 30 november. 
 
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 bepa-
len. 
 
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. 
 

 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. 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  NL58RABO0373742436 Prot. Gem. Woudsend CA- 
Diaconie. ANBI 824126439 

 

Zendingscommissie  NL38RABO0305271563 
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Koster           S. Kramer en G. Wiersma 06-47434459 (Sjaan) 
    kosterpknwoudsend@gmail.com 
 

Contact rijdienst    J. Bobbink  0514-591847 of 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 2 december 2019 
Kopij mailen naar   kerkbladwoudsend@home.nl  
 
 
 

http://www.pgwoudsend.nl/
mailto:jgharinga@gmail.com
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