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KERKDIENSTEN 

 
 

Kerkdiensten 
 

Zondag 29 januari   Maaltijd van de Heer 
10.00 uur     Ds. D.J. Deuzeman, Heerenveen 
Collecten     Werelddiaconaat en Kerk 
 
Zondag 5 februari   Zangdienst     
10.00 uur     Zangdienstcommissie  
Collecten     Kerk in Actie – Oekraïne 
 
Zondag 12 februari   
10.00 uur     Dhr. E. van Halsema, Kampen 
Collecten     Kerk in Actie – Ethiopië en Kerk 
 
Zondag 19 februari    
10.00 uur     E. Stellingwerf 
Collecten      Kerk in Actie – Zending Zambia en Kerk 
 
Zondag 26 februari   1e zondag 40dagentijd  
      Maaltijd van de Heer 
10.00 uur     Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecten      Kerk in Actie – Pakistan en Kerk 
 
Zondag 5 maart  
10.00 uur     Ds. R. Reitsma, Goutum   
Collecten     Kerk in Actie – Palestina en Kerk 
 
Woensdag 8 maart   Biddag in de Karmel 
19.30 uur     Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecten      nog nader te bepalen 
 
Zondag 12 maart     
10.00 uur     Ds. D. Kisje-de Vries 
Collecten     Binnenlands Diaconaat en Kerk 
       
Zondag 19 maart   
10.00 uur     Ds.  R. Bosman-Romkema 
Collecten      Kerk in Actie – Missionair Werk en Kerk 
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Zondag 26 maart    
10.00 uur     Ds. I. van der Pol 
Collecten     Zendingscommissie bepaald doel 

  
Bij de kerkdiensten  
 

Ten aanzien van de kerstvieringen was het ontroerend dat we weer volop 
konden zingen in de Kerstnachtdienst. De Kliederkerstviering op kerstmor-
gen was een verjaardagsfeest voor Jezus voor jong en oud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het nieuwe jaar is begonnen met goede wensen en in de dienst van 8 januari 
werden er drie ambtsdragers bevestigd: Elly Stellingwerf-Vinke als kerkelijk 
werker. Zij zal vanaf nu het ouderenpastoraat op zich nemen en een aantal 
diensten voorgaan in onze gemeente.  
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Caroline Wouda-Cupido heeft een aantal maanden meegelopen met de Di-
aconie en nu de stap gezet om diaken te worden. Wim Terpstra is bevestigd 
tot ouderling-kerkrentmeester. We bedankten Albert de Ruiter en namen af-
scheid van hem. Hij klaarde maar liefst 18 jaar - als lid van het College -  met 
grote inzet, alle grote en kleine klussen voor het College van Kerkrentmees-
ters. Hij is verhuisd naar Emmeloord. Van harte gefeliciteerd allemaal en een 
hele goede periode gewenst.  
 
In dezelfde dienst van 8 januari mochten we ook de doopouders van het 
afgelopen jaar ontmoeten die met hun kinderen de doopsteen in ontvangst 
namen. Rimke en Hidde, Sanne Wytske en Jidse Jan waren in ons midden. 
Allemaal met dezelfde achternaam de Groot, dat was bijzonder. 
 
Het is mooi om te zien dat er nog steeds veel mensen online meekijken met 
onze vieringen. We hopen desondanks dat iedereen de weg naar de kerk 
weer weet te vinden om mee te vieren. 

 
Biddag voor Gewas en Arbeid  
 

Op 8 maart, om 19.30 uur, is de Biddag voor Gewas en Arbeid in  de Karmel 
in Woudsend. Dank- en Biddag  vieren we samen als gemeenten Heeg en 
Hommerts-Jutrijp en Woudsend. De voorbereidingen moeten nog beginnen 
op het moment dat ik deze kopij schrijf. Het Interkerkelijk Streekkoor Ou-
demirdum zal haar medewerking verlenen. 

 
Doopdienst aanmelden 
 

Op 19 maart is er mogelijkheid tot dopen. Graag voor 10 februari aanmelden 
bij de predikant wanneer u wilt laten dopen of een gesprek wilt over de doop.  
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UIT DE KERKENRAAD 

  
Van de voorzitter 
 

Beste gemeenteleden, 
Het nieuwe jaar is alweer gewoon geworden. Het weer lokt niet aan om naar 
buiten te gaan en griep ligt op de loer.  
 
In onze gemeente zijn we het nieuwe jaar vreugdevol begonnen met de 
dienst van 8 januari waarin twee mensen de stap hebben genomen om als 
ambtsdrager bevestigd te willen worden, waarin Elly Stellingwerf-Vinke  wel-
kom is geheten en jonge ouders met hun kinderen in de kerk waren om hun 
doopstenen op te halen. In de dienst was er een woord van dank voor Albert 
de Ruiter, die in 18 jaar veel werk heeft verzet voor het onderhoud en beheer 
van de gebouwen. Nogmaals, Albert, we wensen je als gemeente alle goeds 
voor de toekomst. 
 
De kerkenraad heeft zijn eerste vergadering weer gehad. De lopende zaken 
zijn behandeld en met name de actie kerkbalans, die weer van start gaat, 
brengen we graag onder uw aandacht. Met name hoe verder per 1 januari 
2024 is nu een belangrijk agenda punt. De kerkenraad gaat zich inhoudelijk 
beraden wat het profiel van een nieuwe predikant zal zijn. Verder hangt het 
van onze financiële omstandigheden af, hoe groot het dienstverband van de 
nieuw te beroepen predikant kan zijn. Dit wordt bepaald door een externe 
instantie. Kortom de eerste stappen zijn gezet. De gehele procedure wordt 
begeleid door een consulent, aan het eind van deze maand weten we wie 
dat zal zijn. Voor de gehele procedure zijn we ook afhankelijk van een be-
roepingscommissie. Deze wordt gevormd vanuit alle geledingen van de ge-
meente. Zonder de medewerking van onze gemeenteleden kunnen we niet 
verder. Misschien wordt u persoonlijk benaderd door één van ons, maar we 
zouden het waarderen als u of jij zichzelf aanmeldt om ons hiermee te hel-
pen. De voortgang en de inhoud van onze kerkelijke gemeente hangt ervan 
af. Er is nu een mogelijkheid om daar zelf een stem in te hebben. En ja, het 
vraagt inzet en tijd, en ja we hebben het allemaal druk maar deze activiteit 
is niet voor lang. De kerkenraad rekent op uw steun en medewerking. Ook 
als u een naam heeft van een predikant, die u aanspreekt of waarvan u denkt 
dat hij of zij in onze gemeente past, willen we dat graag van u vernemen. 
 
Het wordt een jaar waarin we er met z’n allen tegen aan gaan. Hopelijk gaat 
dit in saamhorigheid, met aandacht en respect voor elkaar. 
 
Ik wens u, namens de kerkenraad, alle goeds. Stans Visser, voorzitter 

 



 7 

Vanuit de Diaconie 
 

Diaconiecollectes voor de komende periode 
 

29 januari - Maaltijd van de Heer - Werelddiaconaat 
Het Christendom is een wereldgodsdienst. Overal ter wereld komen christe-
nen zingend en biddend samen om God te eren, het geloof te vieren en stil 
te staan bij mensen in nood. We kunnen van elkaar en ons door hen laten 
inspireren! Als leden van de christelijke gemeenschap worden we dagelijks 
opgeroepen om samen met christenen wereldwijd invulling te geven aan 
onze missionaire en diaconale opdracht. Christenen uit andere landen leren 
ons kritisch naar onszelf te kijken. Werelddiaconaat is één van de vele  ma-
nieren om gezamenlijk met alle christenen in de wereld één kerk te vormen 
en elkaar bij te staan in moeilijke tijden. Het werelddiaconaat wordt in de 
PKN kerken gecoördineerd door Kerk in Actie. Het inzamelen van geld is 
een belangrijke manier om de partnerorganisaties van Kerk in Actie te hel-
pen. Zonder geld kunnen we onze partnerkerken en -organisaties niet steu-
nen. Kerk in Actie is voor haar inkomsten bijna volledig afhankelijk van bij-
dragen uit de gemeenten en van particuliere donateurs. Uw inzet doet er dus 
toe! 
 
5 februari - Zangdienst 
Het doel van de collecte voor deze dienst, verzorgt door de zangdienstcom-
missie, is ten behoeve van Kerk in Actie – Geef licht en hoop aan Oekraïne. 
moet nog worden vastgesteld. Nadere informatie zal volgen in de dienst. 
 
12 februari - Kerk in Actie - Ethiopië - Noodhulp en rampenpreventie 
Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds va-
ker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oog-
sten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. 
De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze 
leren Ethiopiërs zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare 
grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die 
bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm die aangeeft wanneer 
je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met 
andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst 
tegenvalt. 
 
19 februari - Kerk in Actie - Zending Zambia 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met 
kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s 
voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. Maar als 
die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken 
in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders 
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en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te onder-
steunen. 
 
26 februari - Kerk in Actie - Werelddiaconaat - Pakistan 
Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat in ons land de watersnoodramp 
plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door 
geld in te zamelen. Mooi om, ook na zo’n lange tijd, iets terug te doen voor 
de mensen in dit Zuid-Aziatische land die nu ónze hulp nodig hebben. In 
Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, on-
der wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. Award bege-
leidt de jongeren na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een 
eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen 
zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie 
wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jon-
geren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het 
onderlinge begrip toeneemt. 
 
5 maart - Kerk in Actie - Voorjaarszending Palestina 
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: 
minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het 
werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten on-
dersteunen, zowel bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden 
krijgen meer Bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun 
eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen 
in de samenleving en zoeken naar oplossingen. 
 
8 maart - Biddag voor gewas en arbeid 
Tijdens de voorbereidingen van deze gezamenlijke dienst met de buurge-
meentes moet het doel voor de collecte nog worden vastgesteld. Deze zal 
met nadere informatie bekend worden gemaakt in de dienst. 
 
12 maart - Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of 
langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barm-
hartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-) gevangenen, tbs-patiën-
ten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in 
Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevan-
genen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar 
ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. 
 
19 maart - Kerk in Actie - Missionair Werk 
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar 
in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm 
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van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van 
bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kin-
deren die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protes-
tantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien 
als vindplaats van geloof, hoop en liefde. 
 
26 maart - Voorjaarszendingsdienst 
Het doel van de collecte voor deze dienst, verzorgt door de ZWO-commissie 
moet nog worden vastgesteld. Doel van de collecte en nadere informatie zal 
volgen in de dienst 
 
Mocht u de diensten online volgen, wordt u vriendelijke verzocht om uw col-
lectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de diaconie onder ver-
melding van het doel en/of de datum van de dienst. De diaconie zal dan zorg 
dragen dat de collecte op de juiste plaats terechtkomt. U kunt uw bijdrage, 
wat betreft de collectes voor derden, ook direct doneren op de website van 
Kerk in Aktie : www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes 

 
Even voorstellen 

 

Mijn naam is Caroline Wouda-Cupido en 8 
januari jl. ben ik bevestigd tot diaken. Ik ben 
getrouwd met Simon Wouda en we hebben 
3 zoons; Feike en Rinke van 15 jaar en 
Sietze is 13 jaar. Ik ben geboren en getogen 
in Apeldoorn waar ik werkzaam ben geweest 
als tandartsassistente. 
 
Toen ik Simon leerde kennen ben ik verhuisd 
naar Oosterhout (Gld.) en al vrij snel kwam 
de mogelijkheid om samen voor een jaar in 
Libanon te gaan wonen waar Simon voor de 
VN ging werken. Een  mooie tijd en een bij-
zondere ervaring om op het schiereiland Ty-
rus te wonen, de rest van Libanon te kunnen 
bezichtigen maar ook Syrië, Israël, Jordanië 

en Egypte te hebben  bezocht. Eind 2005 zijn we terug gekeerd naar Oos-
terhout en zijn we getrouwd.  
 
Nadat inmiddels onze kinderen 4 en 6 jaar oud waren hebben we wederom 
de verhuisdozen ingepakt om voor 3 jaar in Tampa Florida te gaan wonen 
waar Simon voor defensie ging werken. Een hele onderneming maar ook 
zeker een hele mooie ervaring. 
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Bij terugkomst hebben we een tijdje in Elst (Gld.) gewoond. In de vakanties 
was het vaste prik om naar Friesland te gaan en daar is ook langzaam het 
idee ontstaan om naar Friesland te verhuizen waar we allebei een familiaire 
binding mee hebben. We hebben begin 2019 een huis gevonden aan de 
Indijk en hopen hier voorlopig niet meer weg te gaan en samen iets moois 
op te bouwen. Wat hier zeker aan bijdraagt is onze betrokkenheid bij  pg de 
Karmel die heel waardevol voor mij is. Een ontmoetingsplek waar we Gods 
liefde mogen delen en ontvangen. Door nu ook deel uit te mogen maken van 
de Diaconie hoop ik van betekenis te mogen zijn, veel te leren en mooie 
ontmoetingen te hebben.  
 
Ik wil graag afsluiten met een gedicht die mij hoop geeft dat er steeds meer 
mensen zullen opstaan om samen met Hem kerk te zijn. 
 

Tien kleine christenen ontvingen saam de zegen; 
één nam aanstoot aan de preek, toen waren er nog maar negen. 
 
Negen kleine christenen, ze baden dag en nacht; 
één kreeg niet wat hij vroeg, toen waren er nog maar acht. 
 
Acht kleine christenen, op de smalle weg door 't leven, 
één vond een and're weg zo mooi, toen waren er nog maar zeven. 

 
Zeven kleine christenen, lazen elkaar de les, 
één werd er boos en zei: ik ga! toen waren er nog maar zes. 
 
Zes kleine christenen, actief in het kerkbedrijf; 
één miste het echte protestantse, toen waren er nog maar vijf. 
 
Vijf kleine christenen, traditie in het banier, 
één werd het allemaal teveel, toen waren er nog maar vier. 
 
Vier kleine christenen, zongen "abide with me" 
één meende niet wat hij zong, toen waren er nog maar drie. 
 
Drie kleine christenen, ieder met zijn eigen idee; 
één dacht alleen maar aan zichzelf, toen waren er nog maar twee. 
 
Twee kleine christenen, met z'n tweeën heel alleen, 
en met ruzie wie de grootste was, toen was er nog maar één. 
 
Eén heel gewone christen, vol van de lieve vree; 
zijn vijand werd zijn goede vriend, toen waren er weer twee. 
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Twee heel oprechte christenen, aan het werk met veel plezier; 
ze vroegen niets maar deelden uit, toen waren er weer vier. 
 
Vier heel bescheiden christenen, ze hielpen dag en nacht; 
en die geholpen werden hielpen mee, toen waren er weer acht. 
 
Acht vriendelijke christenen, ze vroegen om Gods zegen; 
maar vroegen ook een mens erbij, toen waren er weer negen. 
 
Negen kleine christenen, ze hadden in mensen God gezien; 
en zongen zich samen de misère uit, toen waren er weer tien. 
 
Tien kleine christenen, ze brachten Hem tot leven 
die niet voor kerk maar voor de mens, Zijn leven heeft gegeven. 
 
Tien kleine christenen, wanneer zij leven net als HIJ 
dan komen er weer net als toen, in één dag duizend bij!  

 
Vanuit het College van Kerkrentmeesters 
 

Kerkbalans 2023  
 

Het is weer januari, dus de actie Kerkbalans is weer 
van start gegaan. De landelijke actie loopt van 14 tot 
en met 28 januari en daar proberen wij op aan te slui-
ten. Op het moment van het verschijnen van dit kerk-
blad zitten we er midden in. U kunt weer een brief 
verwachten of heeft die inmiddels gekregen, waarin 
uw financiële bijdrage aan onze kerkelijke gemeen-

schap wordt gevraagd. De brief zal u persoonlijk door een gemeentelid wor-
den overhandigd. Deze zal ook een afspraak met u maken, om de ingevulde 
antwoordbrief weer op te halen. Heeft u dan de ingevulde antwoordbrief 
klaar liggen? 
 
Ook dit jaar willen wij u vragen, om niet alleen uw bijdrage voor de actie 
Kerkbalans in te vullen, maar ook weer voor de andere acties, die in de loop 
van het jaar voorbij komen. We komen dus niet meerdere keren bij u aan de 
deur, maar één actie voor het hele jaar.  
 
Ook in 2023 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. Daar heb-
ben we uw steun bij nodig! Doet u weer mee?  
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Even voorstellen 
 

Mijn naam is Wim Terpstra, sinds oktober 2022 heb ik zitting genomen in het 
College van Kerkrentmeesters. Vanaf januari 2023 ook bevestigd als Ouder-
ling-Kerkrentmeester. Ik ben getrouwd met Geeske Terpstra-Betten en we 
hebben 3 kinderen en 7 kleinkinderen. Ik ben een  geboren 
en getogen Woudsender en heb al in vele commissies ge-
zeten (jeugddiaken, schoolcommissie, jeugdraad, jeugd-
honkbestuur). Van 2005 tot 2020 hebben wij in Balk ge-
woond, sinds 2020 weer terug naar Woudsend. 
 
Pieter Sieperda heeft mij gevraagd om zitting te nemen in 
het College van Kerkrentmeesters. Deze functie is voor mij 
een nieuwe uitdaging, vooral vanwege de problematiek van 
energie! 
 
Dit College heeft het beheer over: 

− het kerkgebouw De Karmel met de aangelegen terreinen (een deel van 
het terrein is verhuurd aan de plaatselijke speeltuinvereniging) 

− de pastorie en het verenigingsgebouw it Reidhintsje 

− enige graven op de begraafplaats Ypecolsgea 
 
Samen met de andere commissieleden ga ik er mijn best voor doen om dit 
zo goed en verantwoord mogelijk op te pakken. 
 
Vriendelijke groet, Wim Terpstra 

 
Vanuit de Raad van Kerken 
 

Aswoensdag 
 

Woensdag 22 februari begint de Veertigdagentijd, begin van een tijd van be-
zinning en inkeer. 
 
We willen dan de traditie van de sobere maaltijd weer oppakken. Drie jaar 
lang kon dat niet vanwege corona, nu hopen we dat we elkaar weer bij de 
maaltijd kunnen ontmoeten. Om 18.00 uur is er een sobere maaltijd in it 
Reidhintsje. 
 
De Veertigdagentijd is een tijd van inkeer en stilstaan bij het lijden van Chris-
tus en het lijden op deze aarde. Aswoensdag is de dag dat we ons realiseren 
hoever we nog leven van Gods Koninkrijk. Er is oorlog, er zijn miljoenen 
mensen op de vlucht, er is honger. We hebben het nodig om samen te zoe-
ken naar wat recht is en wat tot vrede dient. We hebben Gods genade nodig. 
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Iedereen is van harte welkom. U kunt zich daarvoor opgeven bij mij via de 
mail: i.pol@planet .nl. Dat kan tot en met maandag 20 februari. 
 
Na de maaltijd kunnen we met elkaar naar de viering van Aswoensdag in de 
Michaëlkerk. 
 
Namens de Raad van Kerken, Idske van der Pol 

 
Zangdienstcommissie 
 

Sjonge yn ’e Karmel 
 

Zondag 5 februari om 10.00 uur kunt u/jij weer “Sjonge yn ’e Karmel”. Deze 
keer weer m.m.v. de Tsjerkeband “Like Sisters” uit Sintjohannesga. De da-
mes Sanne en Nynke Mulder (met hun gitaren) hebben weer een mooi re-
pertoire voor ons in petto. Het thema is : LICHT. 
De zangdienstcommissie heeft liederen en lezingen uitgezocht rondom dit 
thema. We zingen o.l.v. organist/pianist Bram Stellingwerf. 
De collecte in deze dienst is t.b.v. Kerk in Actie: Geef licht en hoop aan Oe-
kraÏne 
 
Mag je graag zingen, zing dan met ons mee in de komende zangdienst  
 
Namens de zangdienstcommissie 
 

 

UIT DE TARISSING 

 
 

Bedankt! 
 

Hierbij willen we iedereen van harte bedanken voor alle kaarten voor mijn 
verjaardag en rond de kerstdagen met goede wensen. In de december-
maand waren er  lieve  berichtjes via de app of mail.  Tussen de kaarten 
zaten weer heel veel zelfgemaakte kunstwerken. Hartelijk bedankt allemaal.  
 
En nu een nieuw jaar: er zijn nieuwe kansen, maar ook nieuwe uitdagingen. 
En sommige dingen gaan gewoon door, zoals altijd. En ook dat kun je ver-
schillend ervaren: als de dagelijkse sleur waarin je gevangen zit, elke dag 
die hetzelfde lijkt, of als een ritme, regelmaat waar je wel bij vaart. Wat het 
komende jaar ook brengen zal, ik wens u Gods zegen toe: 
 
 



 14 

Dat God u zal zegenen en behoeden, waar de weg ook langs zal gaan. 
Dat Gods licht over uw leven mag schijnen en het donker verdrijft. 
Dat Gods licht uw leven optilt en vrede mag geven. 
 
Ds. Renske Bosman-Romkema 
 

 

UIT DE GEMEENTE 

 
 

Pastoraat en meeleven 
 

In de afgelopen periode kwamen berichten van mensen die een onderzoek 
hebben ondergaan in het ziekenhuis. Het is altijd spannend wanneer je op 
een uitslag moet wachten of wanneer de nodige operatie gepland kan wor-
den. We wensen iedereen sterkte die nog wacht op een oproep of operatie 
en horen graag waar pastorale aandacht is gewenst.  U kunt dit aangeven 
bij pastor Elly Stellingwerf-Vinke of bij de predikant (pastor Elly Stellingwerf 
bezoekt de gemeenteleden die 70+ zijn). 
 
Dhr. P. Keestra (Koufurderrige 41) werd opgenomen in het ziekenhuis te 
Sneek. Vanwege oedeem is hij om verder te herstellen op dit moment voor 
revalidatie opgenomen in de Ielânen. Mocht u hem een kaartje willen sturen 
dan kan dat naar: dhr. P. Keestra, afd. Stinzen 14, de Harste 11, 8602 JX 
Sneek. 
 
Mw. T. Zondervan-Posthumus verhuisde op 2 januari naar Balk. Haar 
geestelijke gezondheid ging al een aantal jaren achteruit vanwege dementie. 
We hopen dat ze snel gaat wennen in haar nieuwe kamer. Mocht u een 
kaartje willen sturen dan kan dat naar: Talmahiem, kamer 5,  Talmpark 1, 
8561 DD Balk (zie ook bericht dorpskrant Driuwpôlle). 
 
Mw. N. Kampen-Hoekstra (De Warren 5) wordt op 8 februari geopereerd 
aan een wervelkanaal stenose. We hopen en bidden dat alles goed mag 
gaan en dat de pijn verholpen kan worden met deze operatie. Veel sterkte 
gewenst. 
 
Mw. U. van Dijk-Kampen, Talmapark 27 te Balk, ging ineens achteruit wat 
haar gezondheid betreft. Haar krachten nemen af. We wensen haar sterkte 
in deze periode van haar leven en bidden om kracht en sterkte. 
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Mw. K. Haringsma, St Annaparochie (schoonmoeder van Geale Stoker) is 
na een val opgenomen in het MCL waar ze geopereerd is aan een gebroken 
heup. Het is nog onduidelijk hoe lang ze daar moet verblijven. 
 
Grote schrik toen dhr. G. Schuitema, (De Warren 71)  op vrijdag 6 januari 
plotseling opgenomen  werd  in het Antoniusziekenhuis Sneek. Het zag er 
ernstig uit maar hij knapte weer op. Hij zou naar Bloemkamp verhuizen om 
verder op te knappen. Maar de laatste dagen wisselen de berichten elkaar 
weer af en ligt hij nog in het ziekenhuis. We denken aan hem en zijn gezin 
in deze onzekere tijd en wensen hen sterkte en kracht. 
 
Mw. S. Haringa-Fortuin, (Melchior Clantstrjitte 8) werd succesvol geope-
reerd in het ziekenhuis van Sneek en kreeg een nieuwe heup. Ze is blij en 
dankbaar dat alles gelukt is en verblijft op dit moment in de Ielânen om ver-
der te revalideren en op te knappen. Van harte beterschap gewenst. Mocht 
u haar een kaartje willen sturen dan kan dat naar: mw. S. Haringa-Fortuin, 
Ielanen, afd. De Stinzen, kamer 7, de Harste 11, 8602 JX Sneek 

 
Geboorte 
 

Op 25 november 2022 werd Naud Bouwma geboren. De weken voor de 
bevalling waren spannend. Naud werd een paar weken te vroeg geboren, 
gelukkig in goede gezondheid. Zijn ouders Ingele en Rosanne Bouwma zijn 
dolgelukkig en dankbaar met de geboorte van dit nieuwe leven. Aaron is zijn 
grote broer. Ze wonen op de Warren 15. We feliciteren hen van harte en 
hopen dat hij mag opgroeien in een wereld van liefde en met Gods zegen. 
 
Op 6 december 2022 werd Jeremia Amini geboren in het ziekenhuis van 
Sneek. Hij is de zoon van Stefan en Lydia Amini en het broertje van Parsa. 
Ze wonen in de Melchior Clantstrjitte. We feliciteren hen van harte met de 
geboorte van dit nieuwe leven en wensen hem, zijn ouders en grote broer, 
Gods zegen.  
 
Op 26 december 2022 werd Jilles Lacroix geboren in het ziekenhuis van 
Sneek. Hij is het eerste kindje van Patrick Lacroix en Marieke de Ruiter. Zij 
zijn de grutske heit en mem en wonen op de Joh. van Huizumstrjitte 6. Op 
het geboortekaartje stonden de woorden: 
 

Krekt op ‘e wrald en net mear fuort te tinken 
noch o sa lyts mar mei dy derby 
meie wy underfine wat echte rykdom is 

 
We wensen de ouders veel geluk met dit nieuwe leven. 
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In memoriam Johannes Veenstra 
 

* Oudega (Sm) 14 december 1945                 † Woudsend 15 december 2022 
 

“As it myn tiid is, gûl net lang om my.     
Bin net fier fuort, ik bliuw altyd ticht by dy.”   
 

In de vroege ochtend van 15 december is Johannes Veenstra 
overleden. Hij werd 77 jaar.  
 

Vlak na de oorlog werd hij geboren in Oudega (Sm.) op 14 de-
cember 1945. Daar groeide hij op in een gezin van 9 kinderen 

en werd Hannie genoemd. Tussen hem en zijn jongste broer was een leef-
tijdsverschil van 16 jaar. Toen Johannes begon met werken, kregen de jong-
ste twee kinderen elke week een kwartje van hem. Johannes volgde een 
opleiding metaaltechniek. En in de vrije tijd ging hij samen met zijn vrienden 
op de brommer erop uit. Op een mooie zondag gingen ze richting Suwâld. 
Daar was hij nog nooit geweest en ze gingen op ontdekkingstocht. Ze kwa-
men een paar mooie meisjes tegen, die aan de wandel waren. Het waren 
Baukje en haar vriendinnen. Ze waren nog jong, pas 17 jaar. Johannes koos 
Baukje uit. Er werd wat afgescharreld, maar de verkering raakte weer uit. Na 
de militaire diensttijd van Johannes raakte het weer aan. Johannes hield vol. 
Baukje koos voor Johannes en tot op vandaag is de liefde nooit gedoofd. “Ik 
hie my gjin bettere man winskje kinnen”, zei Baukje. Johannes kwam aan 
het werk bij Kuipers Woudsend waar hij 30 jaar werkte in de metaal. Die 
baan was ook de reden om richting dit dorp te verhuizen. De kinderen Jan 
en Klaas waren er. Het was een mooie tijd. Later de kleinkinderen, wat een 
geluk. 
 

Johannes ging met 60 jaar in de VUT en genoot vanaf dat moment van de 
vakanties, fietstochten, een volkstuin en de vrije tijd. Hij was lid van de soos 
en de biljartclub Libre. Hij was van alle markten thuis en heeft menig klusje 
geklaard. Een sterke, vriendelijke en rustige man die altijd tijd had of tijd 
maakte om te helpen. In de laatste fase van zijn leven moest hij veel grenzen 
verleggen. Hij deed dat op de rustige aanvaardende manier waarop hij 
leefde. Hij prees de zegeningen van de hulpmiddelen waardoor dingen nog 
wel konden. Genieten van de kleine dingen die nog vreugde gaven. Met 
Baukje, de kinderen en kleinkinderen. Aanvaarden dat het einde zou komen. 
Het leven was nog zo mooi, maar toch haalde de realiteit hem in. Al een paar 
jaar lang kreeg hij bloedtransfusies vanwege de ziekte MDS. Toen hij voor 
de 50e keer in het ziekenhuis kwam, trakteerde hij de verpleegkundigen. He-
laas kwam de diagnose: acute leukemie, afgelopen zomer. Johannes vocht 
door en startte een behandeling met chemo’s. Maar in november werd dui-
delijk dat hij de strijd niet zou winnen en werd de behandeling stopgezet. Hij 
kreeg palliatieve zorg en was blij dat hij thuis mocht sterven. Hij heeft zijn 
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trouwdag op 11 december gehaald en zorgde ervoor dat Baukje een prach-
tige bos bloemen kreeg die hij haar gaf vanaf zijn sterfbed. Hoe bijzonder. 
Op maandag 12 december bezocht ik hem voor het laatst en namen we af-
scheid en sprak - in bijzijn van Baukje - de zegen uit over zijn leven. Hij stierf 
in de vroege ochtend van 15 december omringd door zijn vrouw en kinderen. 
Om 4.44 uur stierf hij in vrede. Op donderdag 22 december namen we af-
scheid in een dankdienst voor zijn leven in de Karmel. De kerk waar de kerst-
boom stond die hij zo vaak had versierd en waar hij de diensten bezocht met 
Baukje. We lazen woorden uit Prediker 3 en lazen de bemoedigende woor-
den uit Matteus 28 waar Jezus zegt: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld”. Aansluitend namen we afscheid in het crema-
torium van Sneek. Dat de gedachtenis aan Johannes Veenstra  ons tot ze-
gen mag zijn en dat hij moge rusten in vrede tot de dag der opstanding. 
 
Ds. R. Bosman-Romkema 

 
Bericht van overlijden Henriëtte Gelinck 
 

*Amsterdam 17 juli 1947      † Sneek, 20 december 2022 
 

Na een paar spannende weken rond haar gezondheid, is mevrouw Henriëtte 
Wilhelmina Johanna Gelinck, op dinsdag 20 december jl. overleden. Ze 
woonde op de Waechswal en is 75 jaar geworden. De familie maakte haar 
overlijden bekend met de woorden: Met verdriet in ons hart, maar wel in grote 
dankbaarheid voor wat wij samen mochten beleven, nemen wij afscheid 
van onze lieve moeder, oma en schoonmoeder Henriëtte Gelinck.  
 

Ze werd geboren op 17 juli 1947 in Amsterdam en stierf op 20 december in 
Sneek. Ze woonde sinds 2017 in Woudsend waar ook haar zoon Maurits 
met zijn gezin woont. In haar werkzame leven was ze officier van justitie. Na 
haar verhuizing naar Woudsend had ze een wat moeizame start vanwege 
gezondheidsproblemen, maar toen ze opknapte sloot ze zich aan bij de 
handwerkclub en kwam naar de etentjes van de Diaconie in het MFC. In 
coronatijd werd ze bestuurslid van het MFC de Driuwpôlle en was daar re-
gelmatig te vinden. Eind november werd ze ziek en volgden een paar span-
nende weken waarin duidelijk werd dat ze afscheid moest nemen van het 
leven. Ze stierf op 20 december. Op dinsdagmiddag 27 december kon men 
afscheid van haar nemen in het MFC en was er gelegenheid de familie te 
condoleren. De afscheidsplechtigheid vond plaats in besloten kring op 
woensdag 28 december in crematorium Haskerpoort te Oudehaske. Dat zij 
mag rusten in vrede. 
 
Ds. R. Bosman-Romkema 
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Verjaardagen 
 

Februari 
05 Mw. W. Visser-Haringa Iewal  36 
09 Mw. C.C. Spoelstra-Tolhoek De Poel   40 
12 Dhr. K. Booy  Doniagaweg  6  
                                                                   8535  WD Follega 
15 Mw. H. Osinga-Koopman De Poel 27 
17 Mw. A. Sikkes-van Dijk J.C. Nagelhouttrjitte 4 
23   Mw. J. Ringnalda-Nijholt Talmapark Balk 1 
24 Dhr. S.P. Osinga Strjitwei 28 

Maart 
15 Dhr. W.F. de Fluiter De Greiden   38 
15 Dhr. M.J. de Jong M. Clantstrjitte   10 
20 Mw. G. Spoelstra-Hospes  Talmapark Balk, K. 101  1 
20  Dhr. M. Hospes Dr. Bongastrjitte   8 
20 Dhr. J.A. de Boer Vosseleane    25 
21 Dhr. M. de Vries Yndyksterleane  13 
21 Mw. J.J. Plantinga-Glashouwer Dr. Bongastrjitte   4 
  
Van harte gefeliciteerd en een fijne  
dag gewenst 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVERIGE 

 
 

Gespreksgroep Geloven 
 

Vorig jaar hebben we met een groep jonge gemeenteleden tussen de 20 en 
40 jaar een cursus gevolgd  over Vieren, toen nog een pilot vanuit de PKN 
en inmiddels in het aanbod van de landelijke kerk. Dit jaar een vervolg om 
samen te praten over geloof en leven in deze fase van het leven. Wat geeft 
je leven zin? Waar lopen we tegenaan in het leven en wat heb je dan aan je 
geloof? Hoe vind je tijd voor geloof en op welke manier kun je daar aandacht 
aan geven. En wat zegt de bijbel ons daarover? De avonden zijn interactief 
en we hopen dat er nog mensen aanschuiven. 



 19 

De avonden zijn gepland op 30 januari, 6 februari en 27 februari. Voel je 
welkom aan te schuiven. We starten in it Reidhintsje om 20.00 uur. Aanmel-
den bij ds. Renske Bosman-Romkema 

 
Op weg naar Pasen 
 

Veertigdagentijd kalender 
 

We gaan op naar Pasen. Op 22 februari begint de veertigdagentijd. In de hal 
van de kerk ligt de veertigdagentijdkalender voor u om mee te nemen. We 
hebben een aantal besteld. Mochten ze op zijn dan kunt u zelf een bestellen 
via https://protestantsekerk.nl/bestellen/thema/pasen/. Wanneer u geabon-
neerd bent op de Petrus nieuwsbrief ontvangt u de kalender digitaal via de 
mailbox.  
'Uit liefde voor jou - ontvangen en delen' is het thema van de veertigdagen-
tijdkalender 2023. Dat delen kan op allerlei manieren, en in deze kalender 
zijn daarvoor diverse suggesties. Bijvoorbeeld door mee te doen met de vas-
tenactie van Kerk in Actie.  
 
Brood en wijn delen. In deze kalender staan verschillende bijbelgedeelten 
rond het jaarthema 'Aan tafel!' We staan stil bij Jezus' laatste avondmaal en 
zijn opdracht om steeds opnieuw brood en wijn met elkaar te delen. Het zet 
ons stil bij zijn overvloedige liefde, maar ook bij de opdracht om te delen van 
wat we zelf ontvangen hebben. 
 
Deze veertigdagentijdkalender helpt om dagelijks even stil te staan en deze 
periode bewust te beleven. Voor iedere dag is er een bijbeltekst met korte 
overdenking, een vraag om over na te denken of een oproep om aan de slag 
te gaan, afgewisseld met vastentips, gebeden en liederen. 

 
Bezinning veertigdagentijd: Aan tafel met Jezus 
 

Tijdens de veertigdagentijd samen aan tafel met Jezus. U kunt zich opgeven 
om mee te doen aan zeven ontmoetingen in de veertigdagentijd. We doen 
dit met behulp van het boekje dat is geschreven onder redactie van René de 
Reuver (scriba van de PKN) ‘Aan tafel met Jezus’ met bijdragen van Arnold 
Huijgen, Niels de Jong, Trinette Verhoeven, Engele Wijnsma, Carmen Meli-
sant, Dirk-Jan Bierenbroodspot en Riegonda van Welie. Het is een bezin-
ningsboek over bijzondere ontmoetingen met Jezus. Tijdens zijn leven op 
aarde had Jezus vele ontmoetingen. Juist in deze ontmoetingen leren we 
wie Jezus is en wat zijn boodschap is. In dit boek worden zeven ont- moe-
tingen met Jezus beschreven. Iemand schuift aan bij Jezus en gaat met hem 
in gesprek. Zo leren we Jezus steeds op een andere manier kennen. Het is 
geschreven als bezinningsboek voor de veertigdagentijd 

https://protestantsekerk.nl/bestellen/thema/pasen/
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U kunt zich aanmelden bij ds. Renske Bosman-Romkema  
(predikantpknwoudsend@gmail.com, 06-16878953). Data en tijden worden 
na aanmeldingen bekend gemaakt.   

 
Vastenactie Kerk in Actie 
 

Via de veertigdagentijdkalender kun je meedoen met de vastenactie van 
Kerk in Actie. Door iets te laten of juist te doen voor een ander spaar je mee 
voor het veertigdagentijdproject van Kerk in Actie in Moldavië. In dit armste 
land van Europa is de werkloosheid groot. Een groot deel van de beroeps-
bevolking werkt daarom in het buitenland. Jongeren en ouderen blijven al-
leen achter en hebben niemand om op terug te vallen. Lokale kerken helpen 
hen: jeugdgroepen gaan op pad om ouderen thuis te bezoeken, klusjes te 
doen, boodschappen te brengen, de was te doen en een praatje te maken. 
Zo zijn jong én oud wat minder eenzaam! 

 
Sietske Visser vertelt over Nijkleaster 
 

Op 13 maart 20.00 uur komt onze oud-dorpsgenoot Sietske Visser naar it 
Reidhintsje om te vertellen over Nijkleaster in Jorwert. Het staat voor stilte, 
bezinning en verbinding. Nijkleaster is een bijzondere plek, midden op het 
Friese platteland, waar je in alle rust op adem kunt komen. Tegelijkertijd is 
het een plek waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en 
wandeling, plezier en recreatie. Nijkleaster zoekt naar nieuwe wegen voor 
geloof en spiritualiteit. De kerk van Jorwert vormt de uitvalsbasis voor deze 
zoektocht. Het klooster-complex Westerhûs (net buiten Jorwert) wordt mo-
menteel ontwikkeld tot een plek waar vaste bewoners (kleasterlingen) bid-
den en werken, wonen en gastvrijheid bieden. 

 
Beste gemeenteleden en lezers van Rondom de Karmel 
 

Hierbij wil ik ook op deze manier laten weten dat ik Woudsend inmiddels heb 
verlaten. In de dienst van 8 januari is e.e.a. al genoemd door dominee Bos-
man-Romkema en door Stans. Wat is er in 28 jaren Woudsend allemaal 
voorbij gekomen. Het begon al snel met de vraag of ik niet in de Zendings-
commissie wilde komen. Mijn voorgeschiedenis van de Vrije Zendingsge-
meente uit Nijetrijne leek wel een mooie ingang om mij bij het kerkenwerk te 
betrekken. Dit heb ik vele jaren met veel plezier gedaan. Ik nam hier het 
penningmeesterschap over van Klaas Bakker. Later heb ik mijn werk weer 
overgedragen aan Gerrit Roodhof. In 2005 ben ik in het College van Kerk-
rentmeesters gekomen. Samen met o.a. Henk Spoelstra en Jeannette 
Postma mochten we de verbouwing van de Karmel begeleiden. Daar was 
door onze voorgangers in het College al veel werk voor verzet, maar ons 
was gegund om het geheel af te ronden. Een drukke tijd, maar ik had het 
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niet willen missen. Een van mijn eerste taken in het College was Dominee 
Bosman-Romkema rondleiden in de gebouwen van de gemeente en het op-
pimpen van de pastorie. Samen met Jelle heb ik op een zomeravond nog 
een terras opgestraat. Allemaal goede herinneringen. 
 
Nu is het tijd voor andere nieuwe dingen. Samen met Greta heb ik een mooi 
huis gekocht op een uniek plekje aan de Neptunusstraat in Emmeloord. Ik 
wens een ieder veel goeds en wil iedereen hartelijk bedanken voor de goede 
contacten die er zijn geweest.  
 
Albert de Ruiter 

 
Hulpactie voor ondersteuning van Marina Bolkhovitin en haar 
drie kinderen 
 

Zoals sommigen van u misschien weten hebben Fedde en ik vorig jaar 5 
maanden een Oekraïens echtpaar in huis genomen. Onze vrienden Niek van 
Dijk en partner Marjolein ontvingen in maart 2022 een schreeuw om hulp 
van zijn Oekraïense collega Pavlo Bolkhovitin: “Ik zoek onderdak voor mijn 
gezin en onze ouders”. Niek stelde zijn vakantiehuis in Indijk beschikbaar en 
de ouders kwamen bij ons. In juli sloeg het noodlot toe. Pavlo was als ortho-
pedisch chirurg 4 weken in het ziekenhuis in Charkov geweest om te opere-
ren. Net een paar dagen terug in Indijk verongelukte hij op de kruising Lem-
mer/Balk – Wyckel/Sondel  tijdens een fietstochtje. Pavlo laat zijn vrouw Ma-
rina (37) en drie kinderen Daryna (12), Alyona (5) en Max (9 maanden) ach-
ter. De uitvaart was vanuit de H. Michaëlkerk. Hier waren wij zeer nauw bij 
betrokken en ook nu proberen wij hen te ondersteunen. 
 
Het gezin heeft het erg moeilijk maar probeert dapper een bestaan in IJlst 
vorm te geven. De afgelopen maanden is meer duidelijk geworden over de 
financiële situatie van het gezin. Pavlo was kostwinner. Er is geen levens-
verzekering, er zijn geen reserves en een nabestaandenpensioen of een an-
der financieel vangnet bestaat niet in Oekraïne. Een toekomst als alleen-
staande moeder met 3 kinderen in Charkov is uitzichtloos. Marina Bolkho-
vitin is van professie operatiekamer verpleegkundige. Na een gesprek in het 
Antonius Ziekenhuis in Sneek heeft zij twee weken stage gelopen. Weder-
zijds is dat goed bevallen maar er zijn nog obstakels te overwinnen. Zo wacht 
zij op erkenning van haar diploma (dit proces is ingezet), haar taalvaardig-
heid Engels moet verbeterd worden en in tweede instantie zal zij Nederlands 
moeten leren. Daarnaast zal zij een herintredingsprogramma moeten vol-
gen. 
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Wij hebben Marina leren kennen als een dappere, intelligente jonge vrouw 
die vastbesloten is om aan de slag te gaan om haar gezin te kunnen onder- 
houden. Ze heeft het ongelofelijk zwaar waarvoor zij psychologische onder-
steuning heeft vanuit Oekraïne die niet vergoed wordt. Het weer kunnen wer-
ken heeft naast financiële redenen voor haar een belangrijke persoonlijke 
betekenis. In het ziekenhuis wordt zij niet gezien als een slachtoffer maar als 
collega en teamgenoot. Zoals ze het zelf verwoordde: “ik weet dat het eigen-
lijk niet mogelijk is na de dood van Pavlo, maar in de operatiekamer voelde 
ik me weer even gelukkig”. 
 
Samen met onze buurman Friso van Drooge uit Indijk en Leo Burger, voor-
zitter van Park De Rakken, heeft de familie Van Dijk de Stichting Pavlo Bolk-
hovitin opgericht met als doel Marina te ondersteunen bij de opvoeding en 
educatie van de kinderen. We hebben het dan over schoolbenodigdheden 
voor de kinderen zoals een laptop, boeken, rekenmachine, kleding, lesgeld 
van Daryna’s gymnasium in Oekraïne (online-lessen die zij middags na 
schooltijd van de schakelklas in Sneek volgt en die sociaal gezien voor haar 
erg belangrijk zijn) etc. Maar ook het faciliteren van Marina zodat zij kan gaan 
werken zoals taallessen, psychologische hulp, reiskosten, studiematerialen 
en oppas t.b.v. het herintredingsprogramma. Pavlo’s grootste wens was om 
zijn 3 kinderen een goede opleiding te geven.    
 
De Stichting Pavlo Bolkhovitin is opgericht met als doel om het gezin te on-
dersteunen d.m.v. het ontwikkelen van een studiefonds voor de kinderen. 
Iedere bijdrage is welkom op: NL95ABNA0116026855 t.n.v. Stichting Pavlo 
Bolkhovitin.   
  
Voor nadere informatie over Stichting Pavlo Bolkhovitin: m.bodegra-
ven@xs4all.nl. 
 
Hartelijke groet, Hannie en Fedde Mulder 

 
Repaircafé 
 

We proberen  hier  uw defecte elektrische apparaten  te repareren (voor zo- 
ver dat mogelijk is). Mocht het iets anders zijn dan elektrisch, bel even! Waar-
schijnlijk kunnen we u toch helpen. Het kost u verder niets, alleen de ver-
nieuwde onderdelen moeten worden vergoed. Dus gooi het niet direct weg, 
maar laat ons er eerst naar kijken of het toch nog te repareren is. 
 
U kunt uw defecte items weer komen brengen in it Reidhintsje, zaterdagmor-
gen 28 januari, inbreng kan van 10.00 uur - 12.00 uur. 
 



 23 

Telkens op de laatste zaterdag van de maand. Hierna weer op 25 februari. 

 
Wel stellen we een  kleine donatie voor het gerepareerde zeer op prijs. Dit 
totaalbedrag zal worden bestemd voor een goed doel, nader door ons te 
bepalen. 

 
Het repaircafé-team, Jack Bobbink, tel. 0514-591847/06-25157225 (b.g.g. 
kunt u ook inspreken. U wordt dan teruggebeld). 

 
Het goede doel 
 

Bericht van repaircafé  over donaties en geldpotje straatverkoop Akke de 
Boer. Vrijwillige donaties repaircafé potje, € 105,-- en  geld straatverkoop bij 
Akke de Boer, € 90,38, tezamen € 195,38, is per half december overgemaakt 
aan de Stichting Mensenkinderen, voor  mensen in straatarm Moldavië. We 
hebben hier gezamenlijk voor gekozen, aangezien daar de nood zeer hoog 
is. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne stapelen de problemen zich op. Het 
aantal vluchtelingen vanuit Oekraïne neemt weer toe, de prijzen van voedsel 
zijn meer dan verdubbeld. Het gevolg is dat het aantal arme gezinnen schrik-
barend is toegenomen. Brandstof voor de kachel (hout, briketten of gas) is 
voor hen onbetaalbaar geworden. Mensen zijn bang en wanhopig, want de 
vrieskou in de winter is meedogenloos. Sommige mensen, hakken zelfs 
boomwortels uit de grond. Een duivels dilemma: ”Besteden we het kleine 
beetje geld dat we nog hebben aan voedsel of aan brandhout?” Het is de 
keuze tussen honger lijden of kou lijden. En sommigen hebben zelfs hele-
maal geen geld meer…. 
 
Zo vechten  duizenden arme gezinnen en ouderen tegen de vrieskou. Wie  
geen kolen of hout  voor de kachel  heeft probeert te overleven door zoveel 
mogelijk kleren aan te trekken en in bed te blijven liggen. Maar als je huis 
een krot is met kieren en gaten, dan is dat niet afdoende.  Dat heeft vreselijke 
gevolgen, zoals  bevriezing van ledematen of zelfs mensen die overlijden. 
Denkend aan de  woorden van Jezus: ”Voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit 
aan één van deze mijn minste broeders hebt  gedaan, hebt gij het mij ge-
daan”. Zonder hulp redden ze het niet. Daarom geven we voor brandhout, 
kolen of briketten. 
 
Alle donateurs en andere vrijgevige hartelijk dank!! 
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COLOFON 
 
Predikant    Ds. R. Bosman-Romkema, Dr. Bongastr. 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. 
Ik ben op maandag en dinsdag bereikbaar. 
 

Pastor     E. Stellingwerf-Vinke  06-26346250 
      e.vinke53@upcmail.nl 
Kerkenraad 
Postadres     Kleasterstrjitte 2   8551 NJ Woudsend 
Voorzitter      S. Visser    0514-591286 
Scriba      R. Bouwma   0514-591974  
     scribapknwoudsend@gmail.com 
 

College van Kerkrentmeesters 
Contactpersoon    R. Schaap   06-23545293 
Banknummer   NL24RABO0373733348 Prot.Gem.Woudsend C.v.K. 
      ANBI 824126427 
  
Diaconie NL58RABO0373742436 Prot. Gem. Woudsend CA- 

Diaconie. ANBI 824126439 
 

Zendingscommissie   NL38RABO0305271563 
 

Koster           Jan en Maaike de Groot 06-22063683 (Jan) 
06-12617477 (Maaike) of via 

      koster@pgwoudsend.nl 
 

Contactpersoon rijdienst   J. Bobbink  0514-591847/06-25157225 
 

Website     www.pgwoudsend.nl 
 

Kerkdienst online www.kerkdienstgemist.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   
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