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KERKDIENSTEN 

 
Zondag 28 maart   Palmpasen 
10.00 uur      Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecten      Protestantse kerk - jong protestant- 
      Paaschallenge 
 
Donderdag  1 april   Witte Donderdag, Maaltijd van de Heer 
19.30 uur     Ds. R. Bosman-Romkema 
      
Vrijdag 2 april     Goede Vrijdag 
19.30 uur     Ambtsdragers 
 
Zaterdag 3 april    Stille Zaterdag, Paaswake  
21.00 uur     Ds. R. Bosman-Romkema 
 
Zondag 4 april    Paaszondag 
10.00 uur      Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecten      Werelddiaconaat – Zuid-Afrika 

 
 
 
 
 
 
Zondag 11 april    
09.30 uur     Ds. S. Cnossen-Hoekema, Scharnegoutum 
Collecten      Werelddiaconaat - Ghana 
 
Zondag 18 april    
09.30 uur     E. Kuiper, Woudsend 
Collecten      Plaatselijke, algemene Diaconie 
 
Zondag 25 april   
09.30 uur     E. Stellingwerf, Woudsend 
Collecten     Kerk in Actie – binnenlands diaconaat 
 
Zondag 2 mei  
9.30 uur      Mw. H. Leeuw, Workum 
Collecten      Protestantse Kerk – JOP 
 
Zondag 9 mei  
9.30 uur     Ds. D. Kisjes-de-Vries 
Collecten      Kerk in Actie – Noodhulp Libanon/Jordanië 
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Bij de kerkdiensten 
 

Terugblik kerkdiensten 
 

Het is al weer bijna Pasen als dit derde kerkblad van dit jaar bij ons op de 
mat valt. En nog steeds moeten we rekening houden met het coronavirus 
en vieren we online. Toch zijn we blij dat we deze mogelijkheid hebben en 
dat er ook goed gebruik van wordt gemaakt. 
 
In de afgelopen tijd konden we zo meeluisteren en kijken naar de 
Zangdienst die het thema 'Vertrouwen' meekreeg. Met mooie toepasselijke 
liederen werd dit thema in beeld gebracht en hier is heel positief op 
gereageerd. Het is een totaal andere vorm dan vóór de coronatijd, maar 
slaat wel aan!  
 
Bemoedigend was ook de dienst waarin Romke Schaap werd bevestigd tot 
ouderling kerkrentmeester. Het was een feestelijke dienst waarin de 
kinderen van Romke en Rixt een bijdrage leverden en hem ook namens de 
kinderkerk feliciteerden met een hart vol mooie bloemen (vanwege 
Valentijnsdag). Romke motiveerde zijn keuze om ambtsdrager te worden 
en werd blij verrast door het tasje met ruim 40 kaarten uit de gemeente om 
hem te feliciteren. Daarnaast werden heel wat appjes gestuurd. Dank aan 
iedereen die heeft meegeleefd deze zondag. We heten Romke van harte 
welkom in de kerkenraad en hopen dat hij zich snel thuis voelt. Het is de 
derde ouderling die in coronatijd wordt bevestigd 
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Op 21 februari stond de zorg voor de zieken centraal. Dat is één van de 
thema's uit de ´Werken van Barmhartigheid´. Informatief was het filmpje 
over wat er komt kijken bij het kunnen verzorgen van coronapatiënten in het 
MCL. Voor de mensen die dag en nacht klaar staan, kunnen we groot 
respect hebben. Namens Neeltje van Netten en collega’s hartelijk dank 
voor de tekeningen en kaarten die werden gebracht.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de dienst op 7 maart, geleid door mw. Elly Stellingwerf-Vinke hoorden we 
de gelijkenis over de 5 wijze en 5 dwaze meisjes. Een moeilijk verhaal 
waarin de dwaze meisjes lijken te worden afgewezen omdat hun voorraad 
olie op is op het moment dat de bruidegom komt. Maar is dat ook wat Jezus 
bedoelt? Mevrouw Stellingwerf maakte duidelijk dat  het verhaal een appèl 
op ons doet, zo wijs te zijn om een voorraadje olie van Gods Liefde aan te 
leggen. Zodat we als dragers van eeuwig licht de moed er in houden op 
weg naar Zijn koninkrijk.  
 
De dienst in het kader van Biddag voor Gewas en Arbeid werd deze keer in 
Heeg gehouden en was online te volgen. In de dienst zagen we een filmpje 
over hoe er in gezinnen werd gebeden rondom het eten en slapen. 
Momenten om over het geloof te praten en mee te geven als bijzondere 
waarde in het leven om je aan vast te houden. Ook in deze tijd van crisis 
waarin alles zo anders gaat. Maar waarin we mogen dromen over hoe het 
straks anders moet. Die droom spoort ons aan om te bouwen aan een 
aarde die bewoonbaar en bewerkbaar is voor iedereen. 
 
Dit sloot ook mooi aan bij de Voorjaarszendingsdienst waarin ds. P. den 
Hollander voorging.  Hierin stond het verhaal over de broodvermenig- 
vuldiging centraal. “Begin met het kleine wat je hebt!” zo luidde de 
aanmoediging in de preek. In de dia's daarna was te zien hoe in een kleine 
Rwandese gemeenschap dit advies in praktijk wordt gebracht. Zo legt 
iedere dorpsbewoner steeds een klein geldbedrag in. Hiermee worden 
bijvoorbeeld theeplantjes, een koe of een varken gekocht. De producten,  
zoals theebladeren, melk, vlees enz. kunnen dan later verkocht worden. 
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Door die gezamenlijke inzet is men in staat om in de eigen levensbehoeften 
te voorzien waardoor het leven er een stuk aangenamer op is geworden. 
Dit project wordt gesteund door World Servants. 
 
Vooruitblik 
 

De vieringen in de Stille Week zijn nog allemaal online. Op Pasen vieren we 
de opstanding van de levende Heer en zal Melle Hendrik de Groot gedoopt 
worden. De kinderkerk heeft in de Veertigdagentijd de verhaallijn gevolgd 
van Bible Basics. Er is een Veertigdagentijdkalender uitgedeeld met een 
werkboekje erbij. De ouders hebben elke zondag het materiaal digitaal 
thuisgestuurd gekregen. Dank aan de kinderkerk die met alle beperkingen 
hun werk voor de gemeente proberen te doen. Op Palmpasen kregen de 
kinderen een thuispakket om een palmpaasstok te maken. Dit komt terug in 
de dienst op Palmzondag. Op Witte Donderdag vieren onze jongste 
gemeenteleden voor het eerst de Maaltijd van de Heer mee in de kerk. 
Afgelopen jaar kon dat niet doorgaan, nu pakken we het weer op. U kunt 
thuis de Maaltijd meevieren. De mensen die zich hebben opgegeven krijgen 
van de kinderen die meedoen aan de maaltijdcatechese brood en wijn en 
ook de liturgie die erbij hoort. De kinderen en hun ouders zijn uitgenodigd 
voor de dienst en vieren de dienst in de kerk samen met de ambtsdragers. 
Op Goede Vrijdag lezen we het Lijdensverhaal. Aan deze dienst werken de 
ambtsdragers mee. Op Stille Zaterdag is er om 21.00 uur een Paaswake 
waaraan gemeenteleden meedoen door een kaars aan te steken. Dit wordt 
hopelijk zichtbaar in de dienst op zaterdagavond.  
 
Paaszondag en doopviering  
 

Wat een feest dat we op Paaszondag de 
doop mogen bedienen aan Melle Hendrik 
de Groot. Een paar dagen voor zijn eerste 
verjaardag gaat het dan toch gebeuren. 
Daar zijn we heel blij mee. Jan Douwe en 
Charlotte de Groot-Schraa wonen in Balk 
maar blijven betrokken bij onze gemeente.  
 
We doen een oproep de doop- ouders te 
feliciteren met een mooie kaart. Die mag u 
bij de predikant in de bus doen dan 
overhandigen we ze in de dienst op 
Paaszondag. We hopen dat u allemaal 
weer meedoet. Kinderen kunnen misschien een mooie tekening maken 
voor deze dienst.  
En na de dienst kunt u samen op weg gaan voor de Paaschallenge in het 
dorp, mocht u deze nog niet hebben gedaan. (zie info jeugd en 
website/Facebook) 
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Na Pasen 
 

De zondagen na Pasen ziet u veel gastvoorgangers op het rooster staan. 
Dit is in verband met het studieverlof van uw predikant. Zie info verderop in 
kerkblad. De eerste dienst waarin ds. Renske Bosman-Romkema weer 

voorgaat  is de Pinksterdienst op 23 mei. 
 
Dank! 
 

Na een dienst, of zo maar tussendoor vallen er kaartjes op de mat, worden 
er apps verstuurd of ligt er ineens een bos bloemen voor de deur. Ook 
worden onderweg tijdens een wandeling complimenten gegeven, zeggen 
mensen wat hen opvalt en geven tips om de online diensten te verbeteren. 
Mede namens mijn man Rob bedankt daarvoor. Samen met alle vrijwilligers 
en ambtsdragers en allen die bij de diensten zijn betrokken doen we wat we 
kunnen. De coronatijd lijkt nog even te duren. Laat vooral horen wat u op 
prijs stelt, wat u mooi vindt of waar we kunnen verbeteren.  
 
Verzoeknummers orgelspel 
 

Heeft u een lied wat u graag wilt horen? Stuur dit dan naar de scriba (06-
14851435). Zij zorgt ervoor dat de organist ervan weet. Na de dienst wordt 
dit lied gespeeld door de organist.  
 
 

UIT DE KERKENRAAD 

 
Van de voorzitter 
 

 We hebben in februari en in maart een online vergadering gehad met de 
gehele kerkenraad en ook het moderamen is een keer digitaal bij elkaar 
geweest. Op deze manier houden we contact en kunnen er toch 
beslissingen genomen worden over de voortgang. 

 
Wat betreft de kerkdiensten heeft de PKN aangegeven dat vieren met 30 
personen weer kan en zingen met 4 voorzangers ook weer mogelijk wordt 
geacht. De kerkenraad heeft besloten om tot Pasen alleen de diensten 
online te houden. 
1e Paasdag is er een dienst met genodigden en daarna zijn gemeenteleden 
weer welkom. Reserveren is wel noodzakelijk (via de website of telefonisch 
naar Rita Dijkstra 0514-592999) en de gebruikelijke maatregelen zijn in de 
dienst van kracht. Ook de coördinatoren worden gevraagd of ze weer 
aanwezig willen zijn. Op deze manier, en met de ventilatie die al eerder is 
aangebracht, zijn we van mening dat u veilig de diensten kunt bezoeken. 
Alles vanzelfsprekend wel onder voorbehoud. 
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De dienst op 1e Paasdag begint nog om 10 uur, daarna is de aanvangstijd 
van de diensten 9.30 uur. 
 
De kerkenraad heeft besloten het werk van de visiegroep de Takomst af te 
sluiten als het mogelijk is, om met de groep en de kerkenraad persoonlijk bij 
elkaar te komen. Het is jammer dat dat lang duurt, maar aan de andere 
kant willen we de werkgroep de aandacht geven die de werkgroep verdient 
en ook voor verdere uitleg van het rapport. 
 
Tijdens de kerkenraadsvergadering zijn we tot de conclusie gekomen dat 
een groot aantal ambtsdragers dit jaar aftredend zijn. Daarom doe ik 
alweer, en misschien wel tot vervelends toe, weer een beroep op alle 
gemeenteleden om ambtsdrager te worden. Over invulling van de taak is 
overleg mogelijk. Voor het vitaal houden van de gemeente is het van 
belang dat er mensen zijn die de verantwoordelijkheid op zich willen 
nemen. Graag ga ik, vrijblijvend, met u persoonlijk in gesprek daarover.  
 
Onze predikant is van 4 april tot 16 mei afwezig in verband met studieverlof 
en ook in juni nog een periode.  We zullen haar missen, maar wensen haar 
een goede periode toe. Elders leest u hoe contact met het pastoraat tijdens 

deze periode mogelijk is. 
 
Namens de kerkenraad,  
Stans Visser 
 

Mededelingen lief en leed 
 

Van blijde en minder blijde gebeurtenissen van gemeenteleden, zoals 
geboorte, huwelijk, overlijden en opnames in het ziekenhuis, ontvangt de 
kerkenraad graag bericht via de scriba, mw. R. Bouwma-Hutten, (06-
14851435), scribapknwoudsend@gmail.com. Geboorteberichten worden 
afgekondigd als de predikant of de scriba een geboortekaartje krijgt, als 
blijk dat de ouders afkondiging in de kerkdienst op prijs stellen. 
 

Openstelling van De Karmel 
 

Iedere donderdag van 16.00 tot 17.00 uur staan de 
kerkdeuren van De Karmel open voor iedereen die een 
moment van ontmoeting of bezinning wil. Er kan bijvoorbeeld 
een kaarsje opgestoken worden of een gesprekje met de 
predikant of vrijwilliger of gewoon even stil zijn en even 

helemaal niks te hoeven! Nu het virus nog steeds niet weg is, 
is het mooi dat de ruimte van de kerk een plek vormt om 

elkaar op een coronaveilige manier te kunnen ontmoeten. Iedereen, 
kerkganger of niet, is van harte welkom!  
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Wie heeft een Reclame stoepbord?  
 

Om mensen attent te maken dat De Karmel open is, is het handig dat er 
voor de kerk een bord staat waarop dat aangegeven is. Is er misschien 
iemand die een dergelijk bord heeft en het hiervoor wil laten gebruiken? 
Melden bij de kosters Gerhard en Sjaan Wiersma (06-53237120). 
 

Bloemen 
 

Graag vragen we uw blijvende aandacht om namen te blijven noemen van 
adressen waar een bemoediging of bloemetje op zijn plek is. U kunt dit 
doorgeven via het pastorale team of aan Henny Osinga. Dit kunnen ook 
mensen uit het dorp zijn uiteraard. 
 

Omzien naar elkaar 
  

In de afgelopen periode heeft ieder gemeentelid de Veertigdagentijd 
kalender van de PKN ontvangen en heeft de Diaconie een actie gehouden 
in maart (zie info Seniorenmiddag).  
Op Palmpasen werd aan gemeenteleden die een bemoediging nodig 
hebben een verrassing met een Paasgroet uitgedeeld vanuit de kinderkerk. 
 

Pastoraal bezoek 
 

Het huisbezoek is in de afgelopen tijd mondjesmaat geweest. Er is veel 
telefonisch contact geweest en er zijn kaartjes bezorgd. Nu de corona 
maatregelen vanaf Pasen iets versoepeld lijken te worden ten aanzien van 
het bezoek, kunnen we misschien voorzichtig weer wat beginnen met bij u 
thuis te komen. Uiteraard krijgt u eerst een belletje en we hebben alle 
begrip als u het nog even wilt afwachten tot betere tijden. 
 

Pastorale team 
 

We streven zoveel mogelijk naar de verbondenheid met u allen, in de kerk, 
via de telefoon of online. Mocht u de verbinding missen of voelt u zich 
eenzaam en wilt u even praten,  bel dan naar één van de ouderlingen: 
Janny de Vries (0514-591177) of Akke de Boer (0514-591283). Heeft u een 
idee dat u met ons wilt delen? Graag melden bij de voorzitter van de 
kerkenraad Stans Visser (06-15247993). 
 

Omtinkers 
 

In het kerkblad van november/december vorig jaar, berichtten we u al over 
een nieuwe opzet die we voor het bezoekwerk willen gaan invoeren. 
Vanwege de corona is dit nog niet van de grond gekomen, maar hopelijk 
komt er weer een tijd dat we op een normaler manier met elkaar om kunnen 
gaan en elkaar fysiek kunnen ontmoeten.   
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In deze nieuwe vorm van pastoraat, denken we aan een systeem van 
'omtinkers'. Een 'omtinker' is iemand die in de eigen buurt signalen opvangt 
van mensen waar pastorale aandacht nodig kan zijn. Zoals bijvoorbeeld bij 
ziekte, verdriet, jubileum, geboorte of als er nieuwe mensen in de buurt zijn 
komen wonen. 
Een 'omtinker' geeft dit dan, na toestemming van de betreffende persoon, 
door aan de wijkouderling of predikant zodat hier pastorale aandacht aan 
gegeven kan worden.  
Een 'omtinker' is dus iemand die de mensen kent, die omziet en signaleert 

en eventueel zaken doorgeeft. Zij zijn de 'antennes' van de buurt! De 
'omtinker' zelf hoeft dus niet 'op bezoek' te gaan. Dat doet dan de predikant, 
ouderling of wijkassistent. Dit betekent dat er niet meer vanzelf wel iemand 
langs komt, maar dat wij van gemeenteleden vragen zelf aan te geven of 
bezoek op prijs wordt gesteld. Op deze manier kunnen de bezoeken meer 
doelgericht zijn en kan er meer aandacht gegeven worden. Ook aan 
mensen die anders misschien geen bezoek krijgen, eenvoudig omdat niet 
bekend is wat er aan de hand is. Het is de bedoeling dit gemeentebreed op 
te pakken zodat ook de jongere gemeenteleden in beeld blijven binnen het 
pastoraat.  
Wij hopen dat deze nieuwe vorm van pastoraat aanslaat en de onderlinge 
betrokkenheid zal vergroten zodat dit de gemeente ten goede zal komen.  
Uiteraard kan er ook altijd rechtstreeks een beroep gedaan worden op de 
predikant.  
Tot slot: Wie zou een 'omtinker' in de eigen straat of buurt willen zijn? Geef 
dat dan door aan onze scriba Rita Bouwma- Hutten 06-14851435 of 
voorzitter Stans Visser 0514-591286. 
  

Vanuit de Diaconie   
                                

Seniorenmiddag 
 

Wederom kan de seniorenmiddag geen 
doorgang vinden. Wij, van de Diaconie, 
heb- ben daarom iets anders bedacht.  
Een middag waarbij u één gast mag uit-
nodigen of u bent al met z’n tweetjes bij u 
thuis. De grote Afternoon Tea Quizz. 
Yme heeft met wat hulp van de anderen 
een fantastische quiz samengesteld. Een 
lust voor het oog. U mag uw hersens gaan 
kraken. Alle hulp is toegestaan. Daarbij 

krijgt u natuurlijk ook wat lekkers anders is het een beetje saai. Vandaar de 
Afternoon Tea. Heel veel plezier toegewenst. Wij zien uw oplossingen 
tegemoet in de postbus van It Reidhintsje. Op 17 maart hebben alle leden 
van de Diaconie de doosjes rondgebracht.  
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Dus als bij u “Rondom de Karmel”  in de bus valt, hebben de senioren de 
feestelijkheden al ontvangen. Misschien kunnen de anderen nog behulp- 
zaam zijn met het beantwoorden van de vragen. 
 
Met hartelijke groet van de Diaconie, 
Aline, Yme, Martha, Hendrik en Diana 
 
Diaconiecollectes voor de komende periode 
 

28 maart – Protestantse Kerk – Jong protestant – Paas-challenge 
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor míj? Met deze 
vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in 
groepen - de Paas-Challenge doen. De Paas-Challenge, die wordt 
gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong 
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Door middel 
van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal, ontdekken 
ze waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven 
mogelijk is. 
 
4 april – Werelddiaconaat Zuid Afrika 
Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in 
gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de 
middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 
jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt 
met huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Er worden ook 
jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren sociale en creatieve 
vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een 
beter leven. 
 
11 april – Werelddiaconaat – Ghana 
Het droge noorden van Ghana is een lastig gebied voor landbouw. Maar er 

groeien bijzondere sheabomen (ook wel karitébomen genoemd), met noten 
waar wereldwijd veel vraag naar is. Kerk in Actie ondersteunt vrouwen die 
van deze sheanoten boter maken voor de cosmetica-industrie. Door de 
noten en boter via coöperaties te verkopen, krijgen de vrouwen er de beste 
prijs voor. Ze doen ook mee in spaargroepen: elke week leggen ze wat geld 
in waarvan ze om beurten een lening kunnen krijgen. 
 

18 april – Plaatselijk/algemeen diaconaat 
De collecte van deze zondag is voor het plaatselijke en algemene diaconale 
werk. Denk hierbij aan de minderbedeelden in ons dorp/regio en aan 
diaconale projecten in de buurt, waaraan we, dank zij uw gift, een bijdrage 
aan kunnen leveren. 
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25 april – Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan 18 jaar. 
Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in 
Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert 
stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in 
asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en 
fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van 
asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken. 
 

2 mei – Protestantse kerk – JOP – Jong Protestant 2021 
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring 
laat zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op 
jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een 
vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor 
jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een 
plek is waar jongeren zich gezien, geliefden veilig voelen en waar hun 
aanwezigheid en talenten impact hebben. 
 
9 mei – Kerk in Actie – Noodhulp Libanon/Jordanië 
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de 
meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles 
achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van 
kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op 
verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten 
van een eigen bedrijfje. Want afhankelijk zijn van hulp zonder zelf iets te 
kunnen doen, maakt vluchtelingen nóg ongelukkiger.  
www.kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen 
 
Mocht u de diensten online volgen, wordt u vriendelijke verzocht om uw 
collectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de diaconie onder 
vermelding 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 ook direct doneren op de website van Kerk in Actie : 
www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes 
 

 
Even stilstaan bij: “Ik heb de Heer gezien!” (Johannes 20: 18) 
 

Maria van Magdala spreekt deze woorden wanneer ze de opstanding van 
Jezus bekend maakt. Ze is een trouwe volgeling van Jezus en zorgt voor 
Hem en zijn leerlingen. Lucas zegt over haar dat Jezus zeven kwade 
geesten uit haar heeft weggejaagd (Lucas 8:2-3). Nog voor de zon opkomt 

UIT DE TARISSING 

http://www.kerkinactie.nl/
http://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes
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is ze al bij het graf van Jezus. Ze is ontredderd, verward en vol verdriet. De 
lijkwaden zijn in het graf achter gebleven maar van Jezus geen spoor. Ze 
roept de hulp van Simon en nog een leerling in maar ook zij weten het niet 
en gaan naar huis. Ze staan helemáál niet stil bij de opstanding. Maria blijft 
achter en huilt. En dan breekt de zon door. “Maria”, klinkt het bij het graf. 
Meer is niet nodig om Maria ervan te doordringen dat Jezus is opgestaan. 
Zij is de eerste getuige van Jezus opstanding en wordt bij haar naam 
geroepen. Zo breekt op Paasmorgen de zon in alle glorie door. We vieren 
dat we opstaan. In coronatijd geeft dat een dubbel gevoel, het blijft 

onheilspellend stil omdat we de Paasliederen niet samen kunnen zingen. 
Terwijl alles in ons zingt omdat het Pasen is. In deze tijd waarin het licht 
maar niet door lijkt te breken keert iedere morgen het licht van de zon terug 
en mag ons moed schenken te geloven, dat voor ieder mens de nacht 
voorbijgaat en er een nieuwe morgen mag zijn. In het Eerste Testament 
lezen we al dat de Eeuwige, de schepping begint met licht. Licht is nodig 
om alles te doen groeien en bloeien, wij komen niet tot leven in het donker 
maar pas wanneer we in het licht staan. Dat gebeurt wanneer Maria bij haar 
naam wordt genoemd. Op dat moment gaat voor haar de zon op.  
 
De zon die met Pasen gaat schijnen is gratis, schrijft Sytze de Vries in één 
van zijn bundels. Het Licht van Pasen wordt over ons uitgesproken. Er 
wordt van ons gehouden. Gods liefde en trouw zullen ons niet verlaten, hij 
laat het werk van zijn hand nooit los. 
 
We zullen opstaan en verdergaan. Zoals in het Eerste Testament de joodse 
geloofsgemeenschap na Pesach. En wij vieren Pasen. Het is de oorsprong 
en oerbron van ons geloof. Een krachtbron waar we dagelijks uit mogen 
putten. Deze keer nog niet samen in de kerk maar daar kijken we naar uit. 
We vieren dat we met Jezus zijn opgestaan en weer zullen opstaan uit de 
crisis van dit moment. De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!! 
 
 
Gij, die uw schepping zult voltooien, 
houd onze wereld aan uw hart 

en beschijn haar met de nooit ondergaande zon 
van uw erbarmen 
 
Bron: Sytze de Vries Waarom de zon gratis is 
(gedachten en gedichten rond Pasen). 
 
Gezegende Paasdagen! 
 
Ds. Renske Bosman-Romkema 
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Studieverlof en bereikbaarheid predikant 
 

In de kerkenraadsvergadering voor de zomer van 2019 werd vastgesteld 
dat de omvang van werkzaamheden van de predikant en de tijd die 
daarmee gemoeid is weinig tijd overlaat voor studie.  
 
Net zoals een arts verplicht is om na te scholen, geldt dit ook voor de 
predikant. Voorheen kreeg een predikant een aantal maanden studieverlof. 
Dat is sinds de invoering van de Permanente Educatie niet meer het geval. 
Het moet tussen de reguliere werkzaamheden door plaatsvinden, wat vaak 
lastig is om goed in te plannen. Voor het volgen van studie krijg je 
studiepunten. Het studieprogramma kan voor een deel zelf worden ingevuld 
en er is ook een aangestuurd deel. Daarnaast heeft de synode van de 
Protestantse Kerk in november 2016 besloten dat, in het kader van de 
Permanente Educatie, elke predikant en kerkelijk werker geacht wordt één 
keer in de vijf jaar een begeleidingstraject te volgen. Dat kan op 
verschillende manieren worden ingevuld.  
 
Vanaf september 2019 heb ik een individueel coachingstraject gevolgd wat 
ik in februari van dit jaar met goed gevolg heb afgerond. Ook dit heeft door 
corona wat vertraging opgelopen. Het vervolg zou een clusterstudie zijn die 
na Pasen was ingepland. Deze periode ben ik door de kerkenraad 
vrijgesteld van werkzaamheden in de gemeente. De clusterstudie gaat 
vanwege corona helaas niet door maar omdat in de planning van de 
kerkenraad wel rekening is gehouden met mijn afwezigheid gaat het 
studieverlof wel door en zal ik deze zinvol besteden door literatuurstudie en 
online webinars te volgen. Tijd om op te laden en bij te scholen. In juni staat 
een cursus gepland van de PTHU: “Predikant in het dorp” en zoals het er 
nu uitziet kan deze cursus doorgaan.  
 
Voor de gemeente betekent dit dat ik alles even loslaat en niet beschikbaar 
ben en offline.  
De taken die gedaan moeten worden pakt de kerkenraad op en de telefoon 
zal ik niet beantwoorden. De werktelefoon gaat uit in deze periode en ook 
de app staat even stil. Alle taken zijn verdeeld over de kerkenraad en 
andere vrijwilligers. In deze periode zijn gastvoorgangers gevraagd om in 

de kerkdiensten voor te gaan. Bij crisissituaties kunt u contact opnemen 
met de voorzitter Stans Visser of scriba van de kerkenraad Rita Bouwma- 
Hutten, of bij de moderamenleden Hayo de Vries en Alina de Groot.  
 
Na mijn studieverlof zal ik verslag doen van deze periode. 
 
Vrede en alle goeds, 
 
ds. R. Bosman Romkema 
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Pastoraat en meeleven 

 

De afgelopen maanden hebben we nog steeds de 
beperkingen vanwege het coronavirus ervaren. In de 
kerk houden we ons strikt aan de maatregelen om 
besmettingen te voorkomen. Er wordt veel van 
iedereen gevraagd ook in mentaal opzicht. Dat kan 
moeilijk zijn. We proberen door telefonisch contact 
mensen te bemoedigen. Rond verjaardagen en 
vierdagen worden kaarten gestuurd en eind februari 
heeft iedereen een veertigdagentijdkalender 
gekregen. We denken aan mensen in 

verzorgingshuizen die de bezoekjes moeten missen. In sommige 
verzorgingshuizen mochten mensen niet van hun kamer en kregen geen 
bezoek. Het staat haaks op alles wat we met pastoraat beogen. 
Bemoedigend is hoe mensen reageren op een oproep kaarten te sturen of 
even te bellen. Blijf alstublieft aandacht aan elkaar besteden en naar elkaar 
omzien. We denken aan iedereen in deze tijd die het moeilijk heeft. In 
persoonlijk opzicht vanwege ziekte, afscheid, psychische klachten of de 
zorgen vanwege de economische gevolgen van deze crisis. Mocht u 
mensen weten die het moeilijk hebben en waar pastorale aandacht nodig 
is, dan horen we het graag zodat we er aandacht aan kunnen schenken. In 
de afgelopen tijd zijn er verschillende gemeenteleden in het ziekenhuis 
geweest voor een behandeling. Er waren goede berichten en slecht nieuws 
berichten. We wensen iedereen in zijn of haar eigen situatie kracht en 
sterkte en noemen u in gebeden. Niet iedereen wordt hier genoemd maar 
weet dat we aan u denken.  
 
Dhr. D.F. Visser heeft een nieuwe kamer gekregen in Bloemkamp. Het 
waren zware weken voor hem. Vanwege corona mocht er geen visite 
komen en zat hij noodgedwongen op zijn kamer. Hij is blij met zijn nieuwe 
kamer op de afdeling Rozemarijn, kamer 27 Floridus Campuslaan 1, 8701 
AK Bolsward.  
 
Nog steeds zijn we kwetsbaar wat het coronavirus betreft. Op dit moment 
zijn er berichten van een derde golf. De vaccinaties komen op gang en van 
sommige gemeenteleden hoor ik dat ze al ingeënt zijn. Nu steeds meer 
mensen worden ingeënt hopen we dat het aantal besmettingen mag dalen. 
Voor veel mensen heeft de crisis gevolgen met betrekking tot werk of 
bedrijfsvoering. We weten dat er veel bedrijven weer graag willen starten. 
Dat geldt ook voor ons. We wensen iedereen sterkte in deze tijd.  
Houd moed en wees er voor elkaar. 
 

UIT DE GEMEENTE 
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Geboorte 
 

We feliciteren Rinke en Janice de Groot- Bruinenberg met de geboorte van 
hun tweede kindje. Op 17 februari werd Hidde geboren.  Hij is het broertje 
van Rimke. Zijn geboorte werd aangekondigd met de woorden: 
 
Twa hantsjes en twa fuortsjes,  
sa lyts en sa bysûnder. 
Op e’ nij meie wij belibje 
wer sa’n unyk wûnder.  
 
Wij feliciteren de ouders van harte en wensen hen Gods zegen toe voor dit 
jonge leven.  
 

Verjaardagen 
 

April 
 

04 Dhr. S. de Vries A.H. Trompstrjitte  18 
05 Mw. H. Nagelhout-IJntema De Kolk  23 
11 Mw. W. Breemer-Ennema De Warren   1 
14  Mw. E. Visser-de Vries A.H. Trompstrjitte  13 
14 Dhr. J.J. Maas S. de Jongstrjitte  10 
24 Mw. J. de Boer-Maat J.S Hoekstrastrjitte  13 
26 Mw. T.B. de Fluiter-Hiensch De Greiden  38 
27 Mw. F. van der Kooij-Wiersma Koufurderrige 33 
 
Mei 
  

04 Dhr. H.B. Meijerman Op ‘e Romte 11 
05 Mw. B. Veenstra-van der Veen De Warren  45 
14   Dhr. H. Postma Kleasterstrjitte  5 
28 Mw. T.G. Schotanus-Wever De Warren 13 
 
 

Huwelijksjubilea 
 

Siemon en Tienke de Vries-Damstra,  
A.H. Trompstrjitte 18, zijn op 8 april  
50 jaar getrouwd. 
 
Durk en Janke Wijnia-Swart, Joh. van 
Huizumstrjitte 7, zijn op 5 mei  
  55 jaar getrouwd. 
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In Memoriam  Bendiks Walter Okma 

 
* Woudsend 25 oktober 1945                  † Woudsend 22 februari 2021 
 
“Ik haw in prachtig libben han”   

 
Op maandag 22 februari j.l. is Bendiks Walter Okma overleden.  
Hij is 75 jaar geworden. Zijn leven lang woonde hij op de 
Koethúsleane. Hij werd op 25 oktober 1945 geboren als jongste 
zoon van Berend en Jetske Okma en groeide op met zijn zus 
Eppie op de boerderij aan de Koetshúsleane 36.   

Hij werd genoemd naar zijn pake, waarnaar ook nog een straat is genoemd 
in Woudsend. Hoewel hij een echte natuurman was, koos hij ervoor om 
geen boer te worden. Wel was hij vaak te vinden op één van de boerderijen 
om mee te helpen.  
Na de MULO kreeg hij een baan bij Woudsend Verzekeringen en werd daar 
later hooicontroleur en was toen weer veel bij de boeren. 
Ook in zijn vrije tijd was hij vaak te vinden bij de boerderijen om te helpen 
bij het boerenwerk. Op 28 april 1970 trouwde hij met Hiltje Tjoelker en 
gingen ze wonen op de Koetshúsleane 32. Samen kregen ze drie kinderen 
en later zeven kleinkinderen. Het was een hecht gezin. In 1981 verhuisden 
ze naar de bungalow op Koetshúsleane 34. Er werd een stukje land 
gekocht waar kleinvee werd gehouden. Schapen was de grote passie van 
Bendiks. Het hele gezin hielp mee bij het maken en bezorgen van 
schapenkaas. Bendiks hield van gezelligheid en nodigde graag mensen uit 
of bezocht mensen.  In 2005 kon hij met vervroegd pensioen en was er tijd 
voor hobby’s.  Zijn hart lag in de natuur en alles wat er mee samenhing. De 
interesse in de natuur deelde hij graag met anderen. Elke dag was hij 
buiten te vinden. Hout hakken op het land, de schapen verzorgen, mollen 
vangen, jagen, de excursies op de Gouden Boaiem vulden de dagen. 
Tussendoor naar Hiltje voor een bakje. Er was tijd voor de kinderen en 
kleinkinderen en hij genoot samen met zijn vrouw. 
Iedere week werd er in de bungalow op de Koetshúsleane gebiljard door 
meerdere groepjes. Hij deed het nodige vrijwilligerswerk voor de 
vogelbescherming en de kerk en zong in het shantykoor van de 

“Pôllesjongers”. 
In 2018 kreeg hij slokdarmkanker waarvoor hij in Amsterdam in het AVL 
behandeld werd. Hij kreeg nog levensverlenging en realiseerde zich dat 
goed. Eind vorig jaar werd hij ziek en begin dit jaar volgde een hartoperatie 
die slaagde. Daarna kwamen er complicaties en ging zijn gezondheid 
achteruit. Hij was zich daar zeer van bewust. Op zondag 21 februari werd 
de behandeling gestaakt en kwam hij naar huis om te sterven. De 
ambulance stopte bij Koufurderrige bij de boerderij van Meindert en Alina 
de Groot, waar hij afscheid nam van zijn schapen en eerste lammeren van 
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dit jaar. Na het afscheid van zijn familie is hij maandag 22 februari vredig 
gestorven. 
Op zaterdag 27 februari namen we afscheid in een dankdienst voor zijn 
leven in de Karmel. De kerk waar hij werd gedoopt, belijdenis deed en werd 
uitgedragen. We lazen woorden van Psalm 91 en lazen uit Johannes 10 het 
verhaal over de Goede Herder. 
Aansluitend werd zijn lichaam in de aarde gelegd op de begraafplaats van 
Ypecolsga. Dat  de gedachtenis aan Bendiks Walter Okma  ons tot zegen 
mag zijn en dat hij moge rusten in vrede tot de dag der opstanding. 

 
Zij, die we liefhebben gaan niet weg, 
ze lopen naast ons, elke dag, 
ongezien, ongehoord, maar altijd daar. 
Nog steeds geliefd, nog steeds gemist, 
oneindig dierbaar. 
 
Ds. Renske Bosman-Romkema 
 
 

JEUGD 

 
Kinderkerk 
 

Project Veertigdagentijd 
 

De kinderkerk is gestart met het Veertigdagenproject van Bibel Basics: 
“Een spoor van Liefde”. “Een spoor van liefde” is het thema waarmee we 
met de kinderkerk naar Pasen toeleven. 
Iedere zondag staat er in de Veertigdagentijd een tekst uit het laatste deel 
van het Johannes-evangelie centraal. Jezus bereidt zichzelf en zijn 
leerlingen voor op zijn dood en opstanding. 
Jezus laat een spoor van liefde achter in de bijbelverhalen die we lezen. Hij 
laat steeds aan zijn leerlingen zien hoe ze uit liefde voor Hem ook elkaar 
lief moeten hebben.  
Het project wordt thuis gevolgd. Iedere week ontvangen de kinderen per 
mail het verhaal en filmpje dat hoort bij het project. 
 
Palmzondag 
 

Traditiegetrouw maken we ook dit jaar de 
palmpasenstokken met de kinderen.  
Dit jaar ontvangen de kinderen thuis een 
doe-het-zelf-pakketje om de palmpasen 
stokken te kunnen maken. 
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Fruitbakjes 
 

Een andere traditie zijn de fruitbakjes die met Pasen worden rondgebracht. 
Helaas zijn fruitbakjes door de maatregelen rondom Corona niet mogelijk. 
Dit jaar willen we de traditie wel voortzetten, maar gezien de regels in een 

andere vorm. 
 
Een woord van dank 

 

We willen u hartelijk danken voor de giften die we dit jaar 
van u mochten ontvangen voor de Kinderkerk. Met het 
prachtige bedrag van € 1200,-- kunnen we prachtige dingen 
vóór en met de kinderen van de kinderkerk organiseren. 

 
De jeugd: Sirkelslag, Pitstop én de Paaschallenge! 
 

Gelukkig heeft de jeugd weer een aantal activiteiten gehad. Op vrijdag 12 
februari was er Sirkelslag. Dit jaar konden we niet als groep vanuit It 
Reidhintsje samen spelen tegen andere jeugdgroepen. De reden kunt u 
raden. Deze keer was het zo georganiseerd dat we als Woudsender jeugd 
tegen elkaar konden spelen, ieder vanuit zijn eigen huis. Sirkelslag Young 
Lite werd het genoemd, waarbij ‘Droogte en overstroming’ centraal stonden. 
De ‘echte’ Sirkelslag vindt plaats op 28 mei.  
 
In Jutrijp-Hommerts worden met enige regelmaat Pitstopdiensten georgani- 
seerd. Op een creatieve manier is men dan bezig met een bijbelverhaal of 
een bijbelthema. Op 7 maart mocht de jeugd uit Woudsend ook meedoen. 
Het thema was deze keer Pasen. Speciaal voor de jongeren was er een 
leuke quiz bedacht. Moeilijke meerkeuzevragen. Maar dat deden de 
Woudsenders toch een partij goed! Elisha werd (gedeeld) tweede en Jilles 
eerste. Zij gingen ervandoor met de spreekwoordelijke eer.  
 
Vanaf zaterdag 27 maart kan niet alleen de jeugd, maar kunt ook u de 
Paaschallenge 2021 spelen. De Paaschallenge is een speurtocht en heeft 
als thema: “De weg door Jeruzalem”. U wandelt door ons dorp en het duurt 
ongeveer 1,5 uur. De wandeling is coronaproof bedacht. Loop dus 
maximaal met twee personen of met uw eigen gezin. Houdt ook rekening 
met de avondklok!  De start is bij De Karmel. Hier vindt u een plasticbak. Uit 
deze bak neemt u een setje documenten. Daarin zit een instructieblad, een 
routekaart en een scoreblad. Zorg zelf voor: 

- Een smartphone;  

- QR-scan app op de telefoon (de meeste camera’s op smartphones 

hebben dit al); 

- Eventueel oortjes om te luisteren naar het audioverhaal 

- Vork (om zaadjes te zaaien). 
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Heel veel plezier en fijne Pasen gewenst. 

Bijbelvereniging schenking 
 

Van de Bijbelvereniging ( voorheen Nederlandse Gideons) kregen we 15 
Bijbels in Gewone Taal voor jou. Bedoeld om weg te geven aan jongeren. 
Om stil te staan bij levensvragen vanuit de bijbel en om hen een steun in de 
rug te geven in de coronatijd. Samen met jeugdouderling Otto Spoelstra 
zullen we een zinvolle manier vinden om deze bijbels uit te delen aan 
jongere gemeenteleden. Mocht u iemand weten die we blij kunnen maken 
met deze bijbel, dan kunt u dat doorgeven. 
 

 
Vanuit het beam- en opnameteam 
 

Al weer een jaar online kerkdiensten. De tijd vliegt. 
Na een lastige technische start maken we nu met 2 teams de opnames. 
Het ene team is het beamteam dat al sinds de renovatie van de Karmel 
werkzaam is. Doordat we nu alles digitaal doen zijn de werkzaamheden wel 
enigszins verandert. Nieuw is het opnameteam dat in de dienst het "filmen" 
verzorgt (schakelen tussen de camera's en de beamer). 
 
Beide teams bestaan nu uit 5 personen, op zich mooi maar we zouden 
graag voor beide teams nog één persoon er bij willen hebben. Als je 
geïnteresseerd bent en meer wilt weten, vraag het mij gewoon dan kan ik 
dat toelichten. Uiteraard wordt je als je mee wilt draaien bij aanvang 
uitgebreid begeleid. 
 

Gevolg van online is ook dat er meer voorbereid moet worden.  
Muziek die we van internet halen en opnames die we vooraf maken voor in 
de dienst moeten samengesteld, gecorrigeerd en opgeslagen worden. 
Het beamteam gebruikt deze "filmpjes" in de presentatie. 

OVERIGE 
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Dus als je het leuk vindt om op de computer filmpjes te maken uit divers 
basismateriaal dan zou het erg leuk zijn als je ons team zou willen 
versterken. Uiteraard wil ik graag e.e.a. laten zien en je begeleiden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Bosman 
Dr. Bongastrjitte 14 
8551 RG  Woudsend 

06 - 1919 3474 
 
Oplichters actief 
 

Helaas waren in de afgelopen tijd oplichters actief. In de afgelopen tijd 
werden Whatsapp berichten gestuurd en met de naam van pastores 
ondertekend. Ook zijn mensen per mail benaderd. Ze geven aan dat ze 
dringend hulp nodig hebben.  De kerkenraad zal nooit dergelijke apps of 
mails versturen.  Klik niet op een link en verwijder deze app of mail. Helaas 
is het iets wat momenteel door heel het land gebeurt. Dus wees alert. 
 

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  bij ons terecht elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00  en 
12.00 uur in It Reidhintsje op  zaterdag 27 maart en daarna op 24 april.  
 
We gaan de goede kant op met het terugdringen van de corona, maar 
ongewis is het wel, dat we aldaar kunnen ontmoeten. Als het hek en de 
deur openstaan, zijn wij aanwezig. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid ons 
te bellen om een afspraak te maken en kleine defecte items bij mij thuis af 
te leveren. Wij zullen dan proberen het weer te repareren, geef dan aan op 
een papiertje wat het euvel is, met naam en telefoonnummer en 
emailadres. Dan kunnen we u informeren over de gang van zaken. 
Wij als vrijwilligers hopen snel op verbetering van de huidige situatie! 
 
Een kleine donatie voor het gerepareerde stellen we zeer op prijs. Dit 
totaal bedrag zal worden bestemd, voor een goed doel, nader door ons te 
bepalen.  
Maak er gebruik van ! 
 
Coordinator: Jack Bobbink 
Tel. 0514-591847 / 0625157225. (b.g.g. kunt u ook inspreken). 
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Rouwschaal 
 

Na de verbouwing van de kerk in 2008 werd door  Maria Vis-Schüller   een 
prachtige rouwschaal gemaakt om de rouwstenen in te leggen. Zij ontwierp, 
maakte en schonk de rouwschaal aan de kerk. Ze gaf in die tijd aan dat 
rouwstenen geen zwerfstenen mogen worden. Het is een prachtige schaal 
geworden. 
De betekenis van de rouwschaal, uitgelegd door Maria Vis-Schüller: 

“Ik heb gekozen voor een harde zwarte 
albast omdat rouw donker en zwaar is. Maar 
bij het polijsten van de steen kwamen er tot 

mijn verrassing bruine en gouden strepen 
tevoor- schijn. De buitenkant van bovenaf 
gezien heeft de vorm van de omega. De 
omega staat symbool voor het einde. Maar 
in die omega ziet u gestileerde handen, 
dragende handen, sterke handen. 

Zij dragen de rouwstenen tot het einde van het kerkelijk jaar. 
De schaal is niet te diep gehakt, heel bewust, om de ene steen niet op de 
andere te laten rollen maar om alle namen, die Alina op de stenen schildert, 
zichtbaar te laten zijn. Deze rouwschaal wil ik opdragen aan iedereen die 
rouw draagt, van lang of kort geleden.” 
Afgelopen voorjaar verhuisde Maria Vis- Schuller naar Winsum om daar te 
gaan wonen met Martin, haar partner waar ze mee trouwde eind maart. 
Ze heeft al die jaren de rouwschaal onderhouden en zal dat ook blijven 
doen. We bedanken haar van harte en wensen haar samen met haar man 
Martin alle goeds en Gods zegen.  
 

Inzamelen blik en oud ijzer 
 

Het college van kerkrentmeesters heeft vorig jaar ongeveer  

€ 1000,-- opgebracht  met het inzamelen van blik, bierdoppen, 
koper, lood, zink, roestvrijstaal, oude fietsen, auto accu’s, 
wasmachines, drogers en afwasmachines (geen koelkasten en 
vriezers). U kunt het brengen op de A.H. Trompstrjiitte 17. Op de 

oprit staat een bak waar u het in kan doen. We kunnen het ook bij u 
ophalen, bel dan naar Jan de Groot 0514-591992 / 0622063683. 
 

Feest van nieuw leven. Kostbaar geschenk aan ons gegeven. 
De redactie wenst u gezegende paasdagen! 
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Predikant    Ds. R. Bosman-Romkema, Dr. Bongastrjitte 14 
     8551 RG Woudsend, tel. 0514 - 850710  

Email: predikantpknwoudsend@gmail.com 
Voor een persoonlijke ontmoeting of andere afspraken met de predikant ds. 
R. Bosman-Romkema kunt u bellen naar: 0514-850710 of 06-16878953. 
Woensdag de gehele dag en vrijdagmiddag ben ik vrij. 
 
Kerkenraad 
Postadres    Kleasterstrjitte 2  8551NJ Woudsend 
Voorzitter    S. Visser   06-15247993 
Scriba      R. Bouwma  0514-591974 
     scribapknwoudsend@gmail.com 
 
College van Kerkrentmeesters 
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Eenzaam hout, een verhaal 
 

Onderstaand verhaal werd genoemd in de preek van 14 februari. 

 

 

 

 

Een man die regelmatig naar de kerk ging, bleef opeens thuis. 
Na een paar weken besloot de predikant bij hem langs te gaan. Het was 
een gure avond. De dominee trof de man thuis aan voor een knapperend 
haardvuur. De man, die wel kon raden waarom de dominee langskwam, 
heette hem welkom, bood hem een gemakkelijke stoel bij de haard aan en 
wachtte. De dominee ging lekker zitten, maar zei niets. Tijdens de plechtige 
stilte sloeg hij de vlammen gaande die rond de brandende houtblokken 
speelden. 
Na een paar minuten nam de dominee de tang, pakte voorzichtig een stukje 
gloeiend hout en legde het aan de kant van de haard waar geen vuur was. 
Daarna ging hij weer zwijgend zitten. De gastheer keek geboeid toe. Het 
eenzame stukje hout brandde steeds zwakker, gloeide even op en doofde 
toen. Al snel was het helemaal koud. Sinds de begroeting was er geen 
woord meer gesproken. Vlak voordat de dominee wegging, pakte hij het 
koude stukje hout en legde het weer midden in het vuur. Door het licht en 
de warmte van de blokken eromheen, begon het direct weer te gloeien. 
Toen de dominee de deur wilde opendoen, zei zijn gastheer: ‘Heel erg 
bedankt voor uw bezoek en met name voor de vurige preek. Zondag ben ik 
weer in de kerk.’ 

Bron: https://www.christelijkeverhalen.nl 
 

 


