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KERKDIENSTEN
Kerkdiensten
Zondag 30 oktober
10.00 uur
Collecten
Woensdag 2 november
19.30 uur
Collecten

Ds. J.G. Majoor
Protestantse Kerk – Missionair Werk
(Pioniersplekken) en Kerk
Dankstond in Haghakerk te Heeg
Ds. A. Warnar, ds. R. Bosman-Romkema
en ds. J. Vonk
Het collectedoel wordt in de dienst
bekend gemaakt

Zondag 6 november
10.00 uur
Collecten

Omrop Fryslân
Ds. G.P. den Hollander en mw. H. Mulder
Kerk in Actie (Fryslân foar Rwanda) en
Raad van Kerken Fryslân

Zondag 13 november
10.00 uur
Collecten

Omrop Fryslân: Fryske tsjinst
Ds. T.T. Osinga, Franeker
Kerk in Actie – Zending (Golfstaten) en
Raad van Kerken Fryslân

Zondag 20 november
10.00 uur
Collecten

Omrop Fryslân
Ds. R. Bosman-Romkema
Protestantse Kerk – Pastoraat en
Raad van Kerken Fryslân

20 november
16.00 uur
Collecten
Zondag 27 november
10.00 uur
Collecten
Zondag 4 december
10.00 uur
Collecten

Eeuwigheidszondag
Ds. R. Bosman-Romkema
Protestantse Kerk – Pastoraat en Kerk
Omrop Fryslân 1e Advent
Ds. R. Bosman-Romkema
Kerk in Actie – Werelddiaconaat
(Colombia) en Raad van Kerken Fryslân
2e Advent
Ds. O. Mulder
Kerk in Actie – Werelddiaconaat en Kerk

Zondag 11 december
10.00 uur
Collecten

3e Advent
Ds. D.J. Deuzeman, Heerenveen
Voedselbank – Sneek Wymbrits en Kerk

Bij de kerkdiensten
Overstapdienst
Het was weer een hartverwarmende dienst waarin de kinderen overstapten.
De doopkaarsen werden aangestoken en de ouders spraken mooie wensen
uit voor de oudste kinderen. Na de dienst konden we weer koffiedrinken in
de tuin.

Dankdag voor gewas en arbeid
Op woensdag 2 november vieren we Dankdag voor Gewas en Arbeid, een
gezamenlijke viering van de gemeenten uit Jutrijp-Hommerts, Woudsend en
Heeg. De dienst is dit keer in de
Haghakerk te Heeg, aanvang 19.30
uur. Met de grote zorgen onder
melkveehouders, de problemen
rondom gasprijzen in de tuinbouw
en de personeelstekorten in zoveel
andere sectoren is dankzeggen
soms een hele uitdaging. Zonder dat
uit het oog te verliezen, doen we
toch een poging en blijven we uitzien
naar de Heer, hopen op God, die
redding zal brengen (naar Micha 7:7).
De dienst is voorbereid samen met een aantal collega’s uit de
werkgemeenschap IJlst en Pieter Knijff van de werkgroep Kerken en
Landbouw.

Tsjerketsjinsten Omrop Fryslân vanuit Woudsend
De Karmel is in november de ‘Tsjerke fan de moanne’. Omrop Fryslân zendt
live kerkdiensten uit vanuit Woudsend. De diensten beginnen om 10.00 uur
en zijn via Omrop Fryslân te volgen. De Protestantse Gemeente te
Woudsend e.o. bereidt deze diensten voor in samenwerking met de
verschillende voorgangers.

De eerste dienst is op 6 november en is een oecumenische viering, waarin
ds. G.P. den Hollander en mw. H. Mulder-Vogelzang de voorgangers zijn.
Het thema is dan: “Toekomstverwachting”.
Op 13 november is ds. T.T. Osinga uit Franeker voorganger en hij schrijft
hierover het volgende: It spannende fan in boek is wêr it fertelde ferhaal
úteinlik op út rint. Miskien krekt dêrom is it, dat minsken betiden de neiging
ha om fuortendalik de lêste side(n) fan in boek te lêzen. Sa is it nijsgjirrich
om fan in leafdesroman alfêst te witten as de twa fereale minsken elkoar al
dan net krije. En fan ien as oare wittenskippelike stúdzje wol de lêzer earst
ek wol graach de konklûsje(s) fan sa’n stúdzje lêze. Dan witte jo in bytsje
wêr as it hinne giet. Yn de bibel fâlt it op dat alle fjouwer boeken oer it libben
fan Jezus, dus de evangeeljes, eindigje mei syn ferrizenis: de krusige blykt
de ferrizene, ofwol de libbene Hear te wêzen. It frjemde is lykwols dat de
kristlike theology, de prediking, mar ek in protte geastlike lieten gauris
bepaald wurde troch it earste, Jezus’ krusiging. Trouwens, it dak fan in protte
tsjerken of it gebou sels binne betiden optúge mei in krús. Mar soene Jezus’
folgelingen net folle mear libje moatte fanút syn ferrizenis, fanút ‘Hy libbet’
en as ferfolch dêrop: ‘En wy mei Him’? Soe dat net folle mear it boadskip fan
de tsjerke wêze moatte? Fanwege sok soarte fan fragen sil op 13 novimber
Markus 16:1-8 lêzen wurde.

Op 20 en 27 november gaat onze eigen predikant ds. R. Bosman-Romkema
voor. Er zijn een aantal aandachtspunten voor de gemeente wanneer u de
diensten in november bij wilt wonen (zie kopij elders).
De dienst van Eeuwigheidszondag is verplaatst naar 20 november en begint
om 16.00 uur. De betrokken families die in het afgelopen jaar afscheid
hebben genomen van hun dierbaren, krijgen een persoonlijke uitnodiging
voor deze dienst.
Lied voor de dienst
Elke zondag zingen we een lied voor de dienst. Het is aan de voorgangers
om dat lied uit te kiezen. Mocht u een lied willen doorgeven wat u graag zingt
dan maken we een lijst om door te geven aan het beamteam en
gastvoorgangers zodat daaruit gekozen kan worden. Alvast dank.

UIT DE KERKENRAAD
Dit is de eerste kopij nadat we van vier kerkenraadsleden afscheid hebben
genomen. Akke de Boer, ouderling-pastoraat, Hayo de Vries, ouderling
kerkrentmeester en Martha en Hendrik Eppinga, diaken. Het was een mooie
dienst, waarbij de zanggroep o.l.v. Bram Stellingwerf een mooie aanvulling
was. We merken dat het kerkbezoek na de coronaperiode moeilijk weer op
gang komt. Begrijpelijk maar ook jammer. Juist het gemeente met elkaar zijn,
geeft meerwaarde in de beleving. We hopen dan ook dat het coronavirus
onder controle gehouden kan worden zodat we de diensten op normale wijze
voort kunnen zetten en u te mogen begroeten. Wel vragen we u om weer
gebruik te maken van de desinfectie vloeistof die voor in de kerk staat. Voor
degenen die graag anderhalve meter afstand willen bewaren: er is ruimte
genoeg om die in acht te nemen.
Als er afscheid wordt genomen betekent het ook dat er lege plaatsen
ontstaan. De Diaconie heeft Caroline Wouda bereid gevonden om stage bij
hen te lopen en als ze zover is, wordt ze bevestigd als diaken. Fijn dat je dit
mooie werk wilt gaan doen. Wim Terpstra is aangeschoven bij het College
van Kerkrentmeesters. Echter in het College is niemand beschikbaar om als
2e persoon aan te sluiten bij de kerkenraad. Dat is wel belangrijk omdat het
College een belangrijke pijler is waarop het gemeentewerk rust. Wie voelt er
voor om de zakelijke kant van het gemeente zijn voor een gedeelte op zich
te nemen en mee te denken hoe we financieel gezond kunnen blijven in de
toekomst.

Het pastoraat kan dringend aanvulling gebruiken. Er zijn drie vacatures. Tot
nu toe is het niet gelukt om u daar warm voor te krijgen. In het visierapport
blijkt dat men de activiteiten die gedaan worden in de gemeente erg
waardeert en graag wil voortzetten. Daarvoor hebben we mensen nodig die
mee willen denken en verantwoordelijkheden op zich willen nemen. Anders
kan het betekenen dat er activiteiten niet meer gedaan of georganiseerd
kunnen worden. In het pastoraat betreft het de activiteiten die echt de kern
van het gemeente zijn raken. Het bezoekwerk komt onder druk te staan
omdat een aantal wijkassistenten (bezoekers) heeft aangegeven te willen
stoppen. Wilt u bij u zelf te rade gaan, hoe belangrijk u het vindt dat kerk in
stand blijft en wat u daarin zou kunnen bijdragen. Otto Spoelstra wil ook
graag zijn taken als jeugdouderling overdragen, maar gaat door tot er een
opvolger is. We gunnen het hem om de taken op een goede manier over te
dragen, hoe belangrijk vindt u onze jeugd en wie wil de jeugd een toekomst
geven in de context van het geloof? In het kerkenwerk is veel mogelijk d.m.v.
projecten, maar als er geen mensen zijn die de continuïteit kunnen
waarborgen, worden projecten ook moeilijk. We horen graag van u. Het is
niet alleen investeren, u of jij krijgt er veel voor terug.
We hebben het geweldige feest van de musical in grote getale mee mogen
maken. Dank aan allen die er zo hard aan gewerkt hebben.
In het visie rapport werd aangegeven dat u en jullie de ontmoetingsavonden
belangrijk vinden. We willen die graag houden, maar het lukt niet om dit in
de kerkenraad voor elkaar te krijgen. Wie wil helpen met de organisatie
ervan? Graag melden bij de scriba.
We kijken uit naar de diensten van Omrop Fryslân in de maand november.
Elders in het blad, kunt u lezen waar we rekening moeten houden tijdens het
kerkbezoek.
Het beleidsplan is klaar. Dit wordt besproken op de gemeente avond. Vanaf
7 november staat het op de website en als u een papieren exemplaar wilt
hebben, kunt u dat aanvragen bij de scriba.
De gemeenteavond is op maandag 14 november om 20.00 uur in it
Reidhintsje. De toekomst en het elkaar ontmoeten staan centraal, het
beleidsplan wordt besproken en het College geeft een toelichting over hoe
er met de energie wordt omgegaan. Van harte uitgenodigd.
Ten slotte: 29 oktober gaat de wintertijd in, dus de klok gaat één uur
achteruit. Dit is belangrijk voor de kerkdienst van 30 oktober.
Met vriendelijke groeten namens de kerkenraad: Stans Visser, voorzitter.

Protocol tsjerketsjinsten Omrop Fryslân
Tijdens deze vieringen vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:
− De uitzending van Omrop Fryslân begint precies om 10.00 uur
− Alle medewerkers zijn om 9.15 uur aanwezig en blijven in de kerkzaal tot
de dienst begint
− Gemeenteleden en gasten zijn 9.45 uur aanwezig
− Mocht u liever niet in beeld komen tijdens de dienst dan kunt u dat
aangeven bij binnenkomst
− Er is een liturgie aanwezig (het beamteam is vrij deze periode)
− Om 9.45 uur worden de mededelingen van onze eigen gemeente gedaan
(op dat moment is er gelegenheid de pastorale mededelingen van de
gemeente te doen)
− De dienst begint en eindigt met drie minuten orgelspel
− De kaars van verbinding wordt aangestoken
− Het collectedoel wordt in de dienst aangegeven, maar de collecte wordt
ná de dienst gehouden. Elke tweede collecte is bestemd voor de Raad
van Kerken Fryslân
− Na de zegen gaat de gemeente weer zitten en wacht op het sein dat de
opname is gestopt

Corona
Corona blijft onze aandacht vragen. Momenteel stijgt het aantal
besmettingen. De Protestantse Kerk Nederland adviseert om de basisregels
hygiëne in acht te nemen en rekening te houden met kwetsbare groepen in
de gemeente. We vragen u als gemeente uw eigen verantwoordelijkheid te
nemen en wanneer u niet fit bent thuis te blijven en de adviezen vanuit de
overheid te blijven volgen. Handen wassen, afstand houden wanneer nodig,
niet fit dan thuisblijven en niezen in elleboog. Bij binnenkomst graag uw
handen ontsmetten met de daarvoor bestemde desinfecterende middelen.
We geven de collectezakken nog niet door en handen schudden laten we
nog even achterwege. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)
heeft een corona-handreiking voor kerken geschreven die met verschillende
scenario’s rekening houdt. Mochten er verdere maatregelen zijn vanuit de
overheid dan volgt de kerkenraad deze en is het advies van de landelijke
PKN leidend.

Pastorale adressen
In het pastoraat worden gemeenteleden bezocht, ze krijgen een kaart met
hun verjaardag en er wordt dan een bijdrage gevraagd voor het verjaardag
fonds, er worden attenties rondgebracht met Pasen en Dankdag, er worden
kaarten gestuurd naar oud gemeenteleden enz. Als u dit niet wilt of er keuzes
in wilt maken, wilt u dat dan aan de scriba laten weten, zodat we u niet
benaderen als u het liever niet wilt.

Omzien naar elkaar
Mocht u iets door willen geven wat pastorale aandacht nodig heeft of heeft
u een vraag die u aan het pastorale team wilt doorgeven? Bel dan naar
Geeske Terpstra (06-19891153). U kunt ook de predikant benaderen. Heeft
u een idee dat u met ons wilt delen? Graag melden bij de voorzitter van de
kerkenraad, Stans Visser (06-15247993).

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, 0614851435, 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. Het postadres
van de kerk is: Kleasterstrjitte 2, 8551 NJ Woudsend.

Vanuit de Diaconie
Diaconiecollectes voor de komende periode
30 oktober: Protestantse Kerk – Missionair Werk (Pioniersplekken)
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent
niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met
nieuwe vormen van kerk-zijn die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij
wat mensen bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150
pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze vormen nieuwe
christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie
gedeeld wordt op een manier waar mensen zich in herkennen.
6 november: Kerk in Actie – Fryslân foar Rwanda
13 november: Kerk in Actie - Zending (Golfstaten)
In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange
werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor
hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen
graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het
Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in storytelling: een
vertelmethode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De
eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven
van de arbeidsmigranten. De Bijbel geeft moed en kracht.

20 november: Protestantse kerk - Pastoraat (Samen gedenken in dorp
of stadswijk)
De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland
bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan
voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en
rouw. Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil
te zijn en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een
luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een
onmisbaar onderdeel van gemeente zijn.
27 november: Kerk in Actie - Werelddiaconaat – Colombia
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogotá zet een stichting zich in
voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De
medewerkers bieden hen een veilige plek en een toekomst. De kinderen
leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval
te voorkomen en leren wat hun rechten zijn. Het centrum is voor honderd
kinderen en jongeren een veilige haven te midden van een omgeving vol
armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten
van papier maken (filigraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin op
het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een
koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met gezonde
Colombiaanse producten. Ook tienermoeders vinden hier hun plek. De
medewerkers onderhouden contact met ouders, verzorgers en leraren van
de kinderen.
4 december: Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Libanon, Jordanië en
Irak)
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in
de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede
en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te
bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom
ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale
families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of
met
het
opzetten
van
een
eigen
bedrijf.
Meer
lezen:
kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen
11 december: Voedselbank Sneek Wymbritseradeel
Armoede is een groot probleem. Wegkijken helpt niet. Aanpakken wel. In
Nederland leven meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens.
Sommigen hebben zelfs onvoldoende budget om elke dag de meest
essentiële dingen, zoals eten, te kunnen bekostigen. Kinderen, die zonder
ontbijt naar school moeten, gewoon omdat het er niet is. Met een
hongergevoel naar bed en hopen dat het beter wordt. Tegelijkertijd worden
er bergen voedingsmiddelen weggegooid. Dan ligt een deel van de
oplossing voor de hand, verdeel het overschotten van nog goed
consumeerbaar voedsel, aangeboden door bedrijven en particulieren, aan

hen die het nodig hebben. Dit is wat de voedselbanken doen. Ze verstrekken
voedselhulp aan mensen die voor een korte of langere periode financieel de
eindjes even niet meer goed aan elkaar kunnen knopen. Dit alles met alleen
vrijwilligers, die zich inzetten voor de armen onder ons. Help hen met een
gift,
zodat
ze
door
kunnen
gaan
met
hun
hulp.
Voor meer informatie: https://voedselbanksneek.nl/
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, wat betreft de collectes voor derden, ook direct doneren op de
website van Kerk in Aktie : www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes

Vanuit het College van Kerkrentmeesters
Binnen het College heeft een bestuurswisseling plaats gevonden. Pieter
Sieperda heeft na 12 jaren lid te zijn geweest van het College van
Kerkrentmeesters te kennen gegeven tot stoppen. Hij vervulde de rol van
voorzitter van het overleg. We hebben als College op 8 september afscheid
genomen van Pieter en zijn hem dankbaar voor al hetgeen hij in de
afgelopen jaren voor het College heeft betekend. Hiervoor heeft het
hoofdbestuur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de
Protestantse Kerk in Nederland het draag insigne in Brons toegekend.
Naast het vertrek van Pieter kunnen we ook melden, dat we Wim Terpstra
bereid hebben gevonden om toe te treden tot het College. Met het vertrek
van Pieter zal Romke naast de voorzitter van het College nu ook het overleg
voor gaan zitten.
Hayo is gestopt als Ouderling Kerkrentmeester. Binnen het College hebben
we helaas geen gegadigde voor deze functie. Romke is de enige in de
kerkenraad vanuit het College. Bij deze doen wij een oproep voor een
gemeentelid, die de vacante functie Ouderling Kerkrentmeester wil. Hayo is
weliswaar gestopt als Ouderling Kerkrentmeester, maar heeft wel
aangegeven de rol van vicevoorzitter “for the time being” op zich te nemen
en zal als back-up optreden voor Romke.
Zoals u weet, is de energiemarkt helemaal op hol geslagen. Dat maakt ook,
dat wij een investering willen doen, om de energiekosten in de nabije
toekomst te kunnen verlagen. Daarvoor is een voorstel in de maak, om de
entree te voorzien van extra glazen schuifdeuren, waardoor de buitendeur
uitnodigend open kan blijven staan, maar de kou buiten en de warmte binnen
gehouden wordt. Voor deze investering hebben we een aanvraag ingediend
bij de Pollema-Tromp Stichting voor een bijdrage. Deze aanvraag is
inmiddels al gehonoreerd en we hebben een bedrag van € 9.500,-- van hen

mogen ontvangen. Voor de resterende kosten, en de wijze van bekostigen
daarvan, zullen we u nog nader informeren, want de kosten zijn niet geheel
gedekt met dit bedrag. Andere maatregelen, die we willen treffen zijn onder
meer om de gasgestookte gevelkachel in de consistorie te vervangen door
elektrische verwarming, de huidige luchtverwarming in het kerkgebouw te
optimaliseren en mogelijk de thermostaat een graadje lager te zetten,
waardoor we wellicht bij koude de jassen aan moeten houden.
Voor zover vanuit het College van Kerkrentmeesters
Informatie over de ZWO - Kerk in Actie
ZWO staat voor Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking.
Het doel van de ZWO is om steun te verlenen aan kerken en christenen
wereldwijd. Door hulp te bieden bij het doorgeven van de bijbelse
boodschap, het verlenen van medische zorg, onderwijs ondersteuning,
bestrijden van de oorzaken van armoede, en dit ongeacht geloof,
overtuigingen, ras of nationaliteit. Kerk in Actie werkt samen met
partnerorganisaties in diverse landen. Op de site van Kerk in Actie is veel
informatie te vinden.
ZWO Woudsend steunt nu een aantal jaren het project Fryslân foar Rwanda.
Donaties van u die binnenkomen gaan voor een deel naar dit project, een
ander deel gaat naar Kerk in Actie Buitenland en Kerk in Actie Binnenland.
De drie zendingscollectes gaan naar het desbetreffende doel.
Steunt u dit werk ook? Bedankt! De ZWO-commissie

Maatschappelijke stage
Ruth Hijlkema en Elisha Breimer gaan dit seizoen hun maatschappelijke
stage in onze gemeente oppakken. Heel officieel hebben ze het contract
getekend. Ze hebben een aantal opdrachten gekregen in overleg met de
kerkenraad. Ze gaan ontdekken hoe de organisatie in de kerk is geregeld en
behalve de onderdelen waar ze al bij betrokken waren nog nieuwe dingen
onderzoeken en leren kennen. Ze houden ons op de hoogte van hun
activiteiten en stellen zich zelf nog even voor.
Wij zijn Ruth en Elisha (Ruth links en Elisha rechts op de foto). Voor school
moeten wij dit jaar een maatschappelijke stage doen. Dit doen wij bij de kerk.
We lopen stage tot Pasen. Elisha en ik kennen elkaar nu bijna 5 jaar. Wij zijn
beide 14 en zitten in de derde klas. We zitten beide op het Bogerman maar
wel op een andere locatie, Elisha zit in Balk en Ruth in Sneek. We spreken
vaak in het weekend af en we vinden het leuk om te tekenen of een serie te
kijken. Wat wij precies gaan doen verschilt per keer. Dit kan een keer koffie
schenken zijn maar we hebben bijvoorbeeld laatst geholpen bij de musical
Esther, toen hebben we een groep kinderen geschminkt. Dat vonden we erg
leuk om te doen. Dit was even ons “voorstelrondje”. Wij hebben er zin in!

UIT DE GEMEENTE
Pastoraat en meeleven
In september schreven we over verschillende adressen waar mensen ziek
zijn. We wensen iedereen sterkte die ziek is en ook de mensen om hen heen.
Voor iedereen die spannende processen ingaat met behandelingen of
wachten op een uitslag, veel sterkte gewenst. We denken aan hen die een
operatie wacht of herstellende zijn van een operatie. Door ziekte kan het
leven ineens helemaal anders zijn.
Vanuit het pastoraat is ons streven op het goede moment aandacht voor
pastorale gebeurtenissen te hebben. Op dit moment is er nog één pastorale
ouderling. Samen met een team van wijkassistenten en omtinkers proberen
we aandacht te geven waar nodig. We hopen dat u vooral doorgeeft waar
aandacht nodig is. Laten we ook niet vergeten mensen in onze gebeden te
noemen. Waar we vaak zo weinig kunnen doen, kunnen we mensen wel
noemen in onze gebeden en voor elkaar bidden.

Johannes Veenstra (de Warren 45) is inmiddels weer thuis uit het MCL
waar hij verbleef vanwege de diagnose acute leukemie. Naar
omstandigheden gaat het op dit moment goed. Wanneer de bloedwaardes
goed zijn kunnen de behandelingen met chemo’s doorgaan. Heel veel
sterkte gewenst.
Jan Hendrik Bouwma (Midstrjitte) knapt zienderogen op en zijn conditie
gaat vooruit. Eind oktober volgt nog een periode van chemokuren die
preventief worden ingezet om de kanker te bestrijden. We wensen hem
sterkte en beterschap.
Plotseling veranderde het leven van Jaap en Ellen Kuiper ingrijpend. Jaap
kreeg begin september een herseninfarct. Na ziekenhuisopname is hij nu in
Revalidatiecentrum Lyndenstein in Beetsterzwaag opgenomen. We hopen
dat de revalidatie doorzet en hij zo goed mogelijk weer mag herstellen. We
wensen Jaap en Ellen veel sterkte.
In memoriam Cornelia de Jager-Molenaar
* 8 december 1931 - † 28 augustus 2022
Mijn voeten gaan vertragen Heer Ik ben zo moe
Zij zullen enkel dragen Heer
Mij naar U toe
Ik vraag geen aardse schatten meer
Ik dorst naar U
Dit hart zal nimmer rusten Heer
Eer ik rust bij U
Op zondag 28 augustus 2022 overleed Cornelia de Jager-Molenaar. Zij werd
90 jaar. De laatste jaren ging haar gezondheid verder achteruit. Ze was moe
en haar krachten namen af. Ze werd geboren in IJlst als derde kind en als
eerste meisje van een arbeidersgezin van later in totaal zeven kinderen. Als
oudste dochter had ze een grote verantwoordelijkheid, zoals dat ging in die
tijd. Corry kon goed leren, maar dat liep anders, zoals wel vaker in die tijd.
Ze hielp thuis in de drukke huishouding en ook bij anderen. In Rotterdam
werd ze een poos verpleeghulp, wat een hele onderneming was vanuit
Friesland. Later ging ze aan de slag als coupeuse bij Eringa, waar ze kleding
vermaakte en bijpassende tasjes en hoedjes naaide. Daar was ze érg secuur
in. Ze stopte met werken toen ze met Sjoerd trouwde en gingen ze wonen in
Scharnegoutum. Ze kreeg drie kinderen Joke, Johan en Anco.
Later verhuisden ze vanwege het werk van Sjoerd naar Drachten en na de
pensionering vertrokken ze naar Woudsend.

Corry groeide op in de crisisjaren en maakte de Tweede Wereldoorlog mee,
ze kende grote armoede en schaarste. Er werd niks weggegooid en dat is
altijd zo gebleven. Alle kleding werd zelf gemaakt. Van oude jassen kleine
maken, van oude hemden uit de goede stukken kleine hemdjes en
onderbroekjes maken, papier aan twee kanten gebruiken, eten bewaren en
op vrijdag kliekjes eten. In deze tijd een toppunt van duurzaam leven.
Voor haar kinderen stond Corry altijd klaar en was een zorgzame moeder.
Ze was trots op haar kinderen en later kleinkinderen. Ze bezocht de
concerten van het blokfluitensemble of koor waar Joke in speelde of zong
en paste veel op de beppesizzers. Voor de meiden naaide ze volop
poppenkleertjes. Ze was creatief: borduren, naaien, knutselen, behangen,
verven, later tekenen en schilderen en niet te vergeten de tuin. Ze volgde
soms hier en daar een cursusje voor, maar heeft zichzelf veel aangeleerd.
Ze hielp mee op school als handwerkmoeder en was betrokken bij de kerk.
Toen de pensionering van Sjoerd een feit was hadden ze nog heel veel
mooie jaren samen in Woudsend, waar ze betrokken waren bij allerlei
verenigingswerk en bij de kerk. Zingen bij een koor, werken in de tuin,
uitstapjes maken, het was een mooie tijd. Corry was heel precies en niet
altijd makkelijk, streng voor zichzelf en voor anderen, ze legde de lat hoog.
Dat maakte het leven met haar niet altijd even makkelijk. Dat versterkte toen
ze begon te dementeren. In haar laatste dagen verzuchtte ze: ”It leste eintsje
is net it bêste”. Haar krachten namen af. Nog maar net in Wommels werd ze
weer ziek. Ze kon niet meer naar huis en ze stierf op 28 augustus in het
hospice van Harlingen.
Zo keerde ze terug naar haar Schepper. Op vrijdag 2 september namen we
in de Karmel afscheid van haar met de woorden uit Openbaring 21. We
hebben haar begraven op de natuurbegraafplaats de Bremer Wildernis.
Daar in die tuin van stilte mag ze rusten in vrede tot de dag der opstanding.
Ds. Renske Bosman-Romkema

Mutaties
Interne verhuizing
Familie Visser-Brattinga, De Kolk 7 naar de Slenk 63 te Sneek
Mw. A. J. Kooijstra-Pietersma, Gaestdyk 61 naar Noardwal 4 te Balk
Vertrokken
Saakje Harmke de Groot, Nije Bourren 3, naar De Bast
14 te Sint Nicolaasga
Veel woonplezier op jullie nieuw adres.

Verjaardagen
November
05
Dhr. Dhr. P. Keestra
08
Mw. T. Zondervan-Posthumus
11
Dhr. D. Plantinga
18
Dhr. D.F. Visser
20
23
30

Mw. IJ. Van Dijk-Hoogland
Mw. G. Postma-Bergsma
Mw. F. Jagersma-Lameris

December
04
Mw. J. de Vries-Jellema
12
Dhr. A.J.H. Jagersma
14
Dhr. J. Veenstra
19
Mw. H.A. Wouda-de Vries
25
Mw. T. de Vries - Damstra
31
Mw. J. Wijnia-Swart

Koufurderigge
A.H. Trompstrjitte
Dr. Bongastrjitte
Bloemkanp, Bolsward,
Florius Campuslaan
Leegwar
Kleasterstrjitte
De Greiden

41
19
4

Yndyksterleane
De Greiden
De Warren
Folkertsgreft
A.H. Trompstrjitte
J. van Huizumstrjitte

13
63
45
15
18
7

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Huwelijksjubileums
Dhr. H. Jellema en mw. T. Jellema-Pruiksma, de
Poel 37, zijn 3 november 50 jaar getrouwd
Dhr. K. Booy en mw. J. Booy-Eilers, Doniaweg 6,
Follega, zijn 11 november 45 jaar getrouwd
Meye de Jong en Willy de Jong-van Dijk, Melchior
Clantstrjitte 10, zijn 30 november 50 jaar getrouwd
Jan de Groot en Sietske de Groot-Schaap, Nije
Buorren 3, zijn 9 december 40 jaar getrouwd
Fan herte lokwinske en in moaie dei tawinske.

1
10
5
63

Pastorale team
Op 13 september was er een bijeenkomst van het pastorale team in it
Reidhintsje. Een aantal wijkassistenten heeft het bezoekwerk neergelegd
om diverse redenen en hen bedanken we voor hun inzet voor dit stukje
gemeentewerk. Verder spraken we over de voortgang van het bezoekwerk.
Er was aandacht voor de nieuwe coronagolf en hoe daarmee om te gaan.
We spraken af dat ieder zelf verantwoordelijk is wat dit betreft. Iedereen kan
zelf de afweging maken wel of niet mensen te bezoeken. Op dit moment is
er nog één pastorale ouderling. Geeske Terpstra-Betten heeft een overzicht
gemaakt van de wijken zodat voor haar duidelijk werd waar bezoeken
plaatsvinden en door wie. Geeske zal een overkoepelende taak krijgen en is
samen met de predikant aanspreekpunt voor de wijkassistenten en
omtinkers. De predikant is met name inzetbaar bij crisispastoraat.

De vier wijken in onze gemeente
Hieronder een recent overzicht, waarin is opgenomen wie van het pastorale
team hoort bij welke straat (omtinkers zijn bij contactpersonen bekend).
Belangrijke gebeurtenissen worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan
onze predikant ds. R. Bosman-Romkema.
Wijk 1 wijkouderling: vacant (contactpersoon Geeske Terpstra-Betten)
Mw. F. van der Kooy de Warren, dr. Bongastrjitte
Mw. A. Sikkes
Molestrjitte, Merkstrjitte, op’e Romte
vacant
Nije Buorren, Midstrjitte, de Kamp
vacant
Midstrjitte, Kollegat
Dwerssteech, Iewal, Ald Tsjerkhof, Fiskerssteech
Wijk 2 wijkouderling: Geeske Terpstra-Betten
vacant
de Greiden
Mw. J. de Boer
Indyk, Ypecolsga, B.W. Okmastrjitte
vacant
Yndyksterleane, J.C. Nagelhoutstrjitte,
A.H. Trompstrjitte (even nrs.) D. Schildstrastrjitte
Mw. G. Visser

A.H. Trompstrjitte (oneven nrs.) Grotmakkersstrjitte
Julianaplantsoen

Wijk 3 wijkouderling: vacant (contactpersoon Leentje Osinga)
Jannie Hoekstra
Vosseleane, de Zwaan
Mw. S. de Groot
Koetshûsleane, de Kolk, Doniastrjitte
Dhr./mw. Wouda
de Wrins, Folkertsgrêft, lytse Finne
Mw. L. Osinga
Koufurderrige, Gouden Boayum, Smallebrugge,
Tjerkgaast

Wijk 4 wijkouderling: vacant (coördinator Akke de Boer-Ennema)
Mw. A. de Boer
J. v. Huizumstrjitte, J.S. Hoekstrastrjitte
S. de Jongstrjitte, Leegwar en de Poel
Mw. F. Pietersma
M. Clantstrjitte, Broerestrjitte, Carmelieterstrjitte
Mw. A. Osinga
Paterstrjitte, Kleasterstrjitte
Mw. H. Osinga
1 adres op Prof. T Brandsma en 1 op de Poel
Jannie Hoekstra
de Poel, prof. T. Brandsmastrjitte
Nieuw ingekomen gemeenteleden worden bezocht door ouderling Geeske
Terpstra-Betten. Nieske Kampen verzorgt de kaarten die gestuurd worden
naar gemeenteleden die in de zorginstellingen elders verblijven.
Ds. Renske Bosman-Romkema

UIT DE TARISSING
Even stilstaan bij: Vrede
Henri Nouwen, rooms-katholiek priester en professor aan verschillende
universiteiten in de Verenigde Staten, was in de jaren zestig betrokken bij de
vredesbeweging. In zijn boek De weg naar vrede, verwoordt hij, dat hij met
schroom over vrede schrijft. Hij stelt de nodige vragen bij alle antioorlogs
demonstraties in de jaren zestig en de ruzies daarover. Maar zegt hij: “De
roep om vrede is een oproep die alle mensen aangaat, ongeacht hun vele
verschillen”. Hij verwijst naar Jezus die in de Bergrede zegt: “Zalig die vrede
brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden” (Matt. 5:9). Het
zijn actuele woorden die ons telkens weer oproepen de vrede te bewaren.
De zaligsprekingen gelden voor alle mensen en voor alle tijden. En soms
klinkt het ene woord meer dan het andere. Werken aan vrede betekent
werken aan de mogelijkheid om samen op deze planeet te blijven leven. De
spiritualiteit van het vredeswerk werd volgens Nouwen gekenmerkt door drie
componenten. In de eerste plaats vraagt werken aan vrede een leven van
gebed, dat wil zeggen een dagelijks mediteren over Christus als
vredestichter en liturgische voorbede doen voor het uitbannen van de oorlog.
In de tweede plaats vraagt het om voortgaand verzet tegen machten van het
geweld, waarmee hij vooral opriep tot nucleaire ontwapening. In de derde
plaats is voor werken aan vrede, gemeenschap noodzakelijk. Henri Nouwen
was een bijzonder mens die er hartstochtelijk naar verlangde om Jezus te
kennen. Hij wilde dat de mensheid trouw zou zijn aan de God van de vrede.
Zijn gedachtegoed is nog steeds actueel en de moeite waard om te lezen en
te overdenken.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Liedboek 1010, Zingen en bidden in huis en kerk
Ds. Renske Bosman-Romkema

JEUGD
Startzondag Musical Esther
Het dak ging eraf zondagavond 2 oktober in het MFC de Driuwpôlle. De
startzondag stond dit jaar in het teken van de musical door de Vliegende
Speeldoos. Maar liefst 70 kinderen gaven zich op voor deze dag. Wat was
het een geweldige dag. Jeugdtheatergroep De Vliegende Speeldoos
studeerde op unieke en speelse wijze in één dag de musical Esther in,
waarin de kinderen van beide scholen in ons dorp, de hoofdrol speelden. De
naam Esther betekent ster. Een hele groep vrijwilligers zette zich in om alles
logistiek en organisatorisch te ondersteunen en het MFC werd helemaal
opgeruimd en schoon achtergelaten. De “mienskip” op haar best. Verder
werd deze dag mede mogelijk gemaakt door samenwerking met Kerk in
Actie. Het werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd door de
dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht. Deze
organisatie zet zich in voor verschillende projecten landelijk en wereldwijd.
Zij komen in actie voor de naaste; dichtbij en ver weg.

Flessenactie
In september werd in Woudsend een flessenactie gehouden. Meer dan 1000
grote en kleine flessen werden ingeleverd. Op de avond van de musical was
er nog een collecte en werden verschillende mensen donateur. Daarnaast
werd de actie gesteund door een gift aan de Diaconie. De eindopbrengst
was € 961,75 die door de Diaconie is aangevuld tot een bedrag van € 1.000,We kunnen terugkijken op een prachtige dag en schitterende voorstelling
waarin alle sterren straalden! Bedankt allemaal! Donateur worden van Kerk
in Actie kan nog altijd. De kaarten liggen in de hal en it Reidhintsje. Wanneer
u de kaart bij één van de diaconieleden inlevert, krijgt u een Rainbowduif
cadeau.

Berichtje van de kinderkerk
Advent
27 november is alweer de 1e zondag van Advent. In deze tijd voor Kerst is
er iedere zondag kinderkerk in it Reidhintsje. Jullie worden via de mail en
Whatsapp hier ook nog voor uitgenodigd. De tijd van Advent is een tijd van
wachten. Het woord ‘Advent’ betekent ‘komst’: we wachten op de komst van
Jezus. We zien uit naar Zijn geboorte en Zijn komst als mens op aarde. Dat
vieren we met Kerst. En dat is ook het thema van het adventsproject: Ik kan
niet wachten! We maken er weer gezellige ochtenden van en we hopen dat
jullie allemaal komen!
Groetjes van de leiding van de kinderkerk

OVERIGE
Open Kerk
De kerk is open op de donderdagen van 16.00 - 17.00 uur. Pieter Hofstra zal
gastheer zijn op deze donderdagen. We zijn blij dat we de mogelijkheid
kunnen bieden de kerk op een doordeweekse dag open te kunnen stellen.

Kofje yn ‘e Karmel
De gespreksgroep “Kofje yn ’e Karmel” is weer begonnen. Op dinsdag 8
november, 10.00 uur komen we weer bij elkaar. De mensen die al in de

maillijst staan krijgen persoonlijk nog informatie over deze ochtend. En
verder bent u welkom een keer mee te doen en binnen te lopen.

Adventskalender
De nieuwe adventskalender licht iedere zondag een vrouw uit Jezus'
voorgeslacht uit. Marleen van der Louw schreef de teksten: "God schakelt
juist 'onbelangrijke' mensen in voor zijn grote plan". Er zijn een aantal
adventskalenders besteld die in de hal van de kerk zullen liggen. Verder krijgt
u een kalender wanneer u geabonneerd bent op Petrus magazine. Dat
tijdschrift is de moeite waard om eens door te lezen. U kunt zich gratis
abonneren via Petrus.protestantsekerk.nl/abonneren. Al zo'n 200.000
Nederlanders krijgen het christelijke magazine Petrus in hun brievenbus. En
vindt u het de moeite om door te geven, geef het dan vooral door aan iemand
die u er blij mee kunt maken.

Thema Advent
Het thema in de adventstijd is: 'Geef licht' aan vluchtelingenkinderen in
Griekenland. Kerk in Actie zet zich gedurende deze periode in voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Het thema van deze campagne is
‘Geef licht’. Tijdens de startzondag hebben we hier aandacht voor gehad en
ook in de donkere dagen van het jaar willen we hier aandacht aan geven.
Lichtje aansteken in De Karmel
Wanneer we een dierbare verliezen, missen we hem of haar. Verdriet is voor
iedereen herkenbaar en voor iedereen is het anders hoe we met dat verdriet
omgaan. In de donkere tijd van het jaar
steken we de lichtjes aan thuis en in de
kerk. Jaarlijks stellen we dorpelingen en
gemeenteleden in de gelegenheid een
kaarsje aan te steken in De Karmel en
gedenken we overledenen op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar die we
“Eeuwigheidszondag” noemen. Deze
viering is op zondag 20 november a.s. en
begint om 16.00 uur. De dienst is online te volgen via
pgwoudsend/kerkdienstgemist.nl. Ook op een later moment kunt u de dienst
nog terugkijken.
We gedenken in deze dienst de gemeenteleden die het afgelopen jaar
overleden en een familielid steekt een kaars voor hen aan. We steken een
kaars aan voor alle anderen die niet bij name genoemd worden maar die we
in ons hart meedragen. Daar horen ook mensen bij die dit jaar in ons dorp
zijn overleden en die niet bij de kerk horen. Of als geloofsgenoten in

oecumenisch verband met ons optrekken. Zo zijn we als Woudsenders
onderling met elkaar verbonden.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen zelf een kaarsje aan te steken is
de kerk open op zondag 20 november van 14.00 - 15.00 uur. We nodigen u
uit om zondagmiddag even binnen te lopen. Er klinkt sfeervolle muziek en
iedereen die dat wil kan een lichtje aansteken ter gedachtenis aan iemand
die je lief is en die je mist. 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 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.

Werkgroep Kerken en Landbouw
Voor de voorbereidingen voor de dienst van Dankdag voor gewas en arbeid
kwamen we in contact met de werkgroep Kerken en Landbouw. Meer
informatie
over
deze
werkgroep
kunt
u
vinden
op
https://kerkenenlandbouw.nl/
Zij hebben als missie aandacht te vragen voor alles wat met de agrarische
sector te maken heeft. Ze doet dat uit verbondenheid met het geloof in God,
zijn Woord, de kerkelijke gemeente en degenen die in de agrarische sector
werkzaam zijn. De werkgroep wil graag een dialoog op gang helpen tussen
hen die werken in de agrarische sector en de kerken. De werkgroep kiest
voor het bewuste leven in verbondenheid met de Schepper en alle
medeschepselen. Dit wordt uitgedragen door middel van materialen,
activiteiten, ondersteuning bij vieringen en aandacht via sociale en publieke
media.
De werkgroep denkt na over wat goed en verantwoordelijk is, stelt kritische
vragen over het menselijk handelen tegenover mens, dier, plant en aarde.
Ze vraagt daarbij om rechtvaardigheid en barmhartigheid. Uiteindelijk doel is
om bewust het goede leven te leven in harmonie met elkaar.
De werkgroep is verbonden met de Raad van Kerken Fryslân, met de
katholieke kerk via Solidair Friesland en met de classis Fryslân van de
Protestantse Kerk in Nederland. De werkgroep werkt voor iedere christelijke
organisatie die zich verbonden weet met het christelijke geloof. De
werkgroepsleden zijn verbonden aan één van deze kerken en hebben
affiniteit met de landbouw. De werkgroep wordt financieel gesteund door
giften van kerken, diaconieën en parochiële caritas-instellingen en door
particuliere bijdragen.

Visie
De agrarische sector bevindt zich altijd in het spanningsveld van markt,
overheid en burger. Specifiek voor deze bedrijven geldt dat ze werken met
levend materiaal en dat het vaak familiebedrijven zijn. Naast de eisen van
de markt, de regels van de overheid en de wensen van de burger is er ook
sprake van emotionele betrokkenheid. Hun beslissingen gaan ook ons aan.
Alle mensen zijn verbonden met en verantwoordelijk voor de schepping,
waarin we mogen werken en leven. We leven met hun mee, delen hun
zorgen en dagen hun uit voor vernieuwing. Tegelijkertijd maken we ons ook
zelfbewust van keuzes die het goede leven bewerkstelligen en proberen we
ook dit te verbinden met de viering binnen de kerkelijke gemeente.
Doelen
De werkgroep komt regelmatig bijeen, deelt zorgen en actualiteiten die zich
in de agrarische sector voordoen en elkaar en via de media, organiseert
activiteiten, maakt werkmateriaal, ondersteunt bij vieringen en werkt nauw
samen met collega organisaties of plaatselijke kerkgemeentes.

Repaircafé
We proberen hier uw defecte elektrische apparaten te repareren (voor zover dat mogelijk is). Mocht het wat anders zijn dan elektrisch, bel even!
Waarschijnlijk kunnen we u toch helpen. 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 toch nog te repareren is.
U kunt uw defecte items weer komen brengen in it Reidhintsje, en wel op:
zaterdagmorgen 29 oktober, inbreng kan van 10.00 tot
12.00 uur.
Altijd de laatste zaterdag van de maand, dus daarna 26
november.
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, tel. 0514-591847 (b.g.g. kunt u ook inspreken. U wordt
dan teruggebeld) of 06-25157225.

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.
Woensdag de gehele dag en vrijdagmiddag ben ik vrij.
Kerkenraad
Postadres
Voorzitter
Scriba

Kleasterstrjitte 2
8551 NJ Woudsend
S. Visser
0514-591286
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
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Geloofsbelijdenis
Ik zal niet geloven
in het recht van de sterkste
in de taal van de wapens
in de macht van de machtigen.
Maar ik wil geloven
in het recht van de mens
in de macht van de geweldloosheid.
Ik zal niet geloven
dat alle liefde begoocheld is
dat vriendschap onbetrouwbaar is
dat alle woorden leugens zijn.
Maar ik wil geloven
in de liefde die alles verdraagt
in de weg van mens tot mens.
Ik zal niet geloven
dat alle moeite vergeefs is
dat de dood het einde zal zijn.
Maar ik durf te geloven
in de nieuwe mens
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Gelezen in de Vredesdienst op 18 september

