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ds. Joke van Voorst                                                                           

 

Prediker 3: 6 “een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien” 
 
In veel huizen brak vroeger rond het voorjaar de tijd van grote 
schoonmaak aan. Ik herinner me het geboende zeil in de 
slaapkamers, de geschrobde zolder, de fris uitgewaaide dekens. Ik 
herinner me ook hoe er veel weggegooid werd in zo’n periode. 
Kasten werden leeggeruimd en wat niet meer gebruikt werd of 
gewoon ‘rommel’ was, ging op de grote hoop. Het was ook een tijd 
waarin dingen die al heel lang kwijt waren weer gevonden werden. 
O, lag dat daar! Gelukkig dat je het weer kunt bewaren, dat het er 

nog is. Blij ontdekte je weer de mogelijkheden van het 
verloren geraakte voorwerp. 

Grote schoonmaak. Bewust alles door je handen laten 
gaan van wat er in je huis is. Wat bewaar ik nog, 

en wat kan er weg? Het komt dan aan op 
onderscheiden. Sommige mensen zien overal 

nog wel wat in: ‘je weet nooit waar het nog eens 
goed voor is’, terwijl anderen gemakkelijk zeggen: ‘doe maar weg’.  
Maar als je nu eens kijkt naar wat in je leven is? De grote zolder 
eens opgaat en kijkt wat al zo lang geen aandacht kreeg? Of afdaalt 
in de kelder en ziet wat er onder het stof ligt. Kom je dan ook 
dingen tegen waarvan je denkt: weg ermee? Of leer je ze weer 
opnieuw op waarde schatten, ben je blij dat het er nog is? 
Soms is het geloof in God iets dat ergens lang geleden opgeborgen 
werd. O, het is er wel, maar ik doe er niet zoveel (meer) mee. Het is 
niet iets waar ik veel mee bezig ben. Tijd om te bewaren of tijd om 
weg te gooien?  
Weeg het goed. Bedenk dat wie wat bewaart er vaak weer nieuwe 
mogelijkheden mee ontdekt. Maar leg het dan niet terug op 
dezelfde vergeten plek! Gun jezelf de kans om te bewaren door er 
dit nieuwe jaar opnieuw van te genieten. 
 
 

MEDITATIE   
tKDIENSTE
N 



 
    

De uitzending in beeld en geluid van onze kerkdiensten in de 
Martinikerk is zichtbaar via www.kerkdienstgemist.nl, kies ‘Koudum’ 
en klik op de betreffende dienst. Zo zijn de diensten ook 
rechtstreeks mee te kijken of te luisteren. Zing, lees, luister en bid 
thuis zoveel mogelijk mee… 
 
ZONDAG 10 JANUARI, Doop van de Heer 
9.30 uur vg. ds. Michiel de Zeeuw, uitzending Martinikerk 
collecten   :  Diaconie (plaatselijk werk) en kerk 
organist   :  Geeske Buma     
koster    :  Rooske Fekkes 
beamerist   :  Edwin de Boer 

ZONDAG 17 JANUARI, 2e zondag na Epifanie  
9.30 uur vg. ds. Joke van Voorst, uitzending Martinikerk 
collecten   :  Diaconie (KiA Onderst. Gem.) en Kerk 
uitgangscollecte  :  Onderhoudsfonds 
organist   :  Feike Dijkstra   
koster    :  Bauke Spijksma 
beamerist   :  Theo van der Meulen 

ZONDAG 24 JANUARI, dienst met bevestiging ambtsdragers 
9.30 uur vg. ds. Michiel de Zeeuw, uitzending Martinikerk 
collecten   :  Diaconie (KiA Missionair werk) en Kerk  
organist   :  Geeske Buma   
koster    :  Jan Buma 
beamerist   :  Bauke Spijksma  

KERKDIENSTEN   
tKDIENSTEN 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

 
We hebben allemaal begrepen dat ‘de lockdown’ ook fikse gevolgen 
heeft voor wat er mogelijk is bij de kerkdiensten. Ons uitgangspunt 
is steeds dat we de richtlijnen van de overheid volgen. Kerken zijn 
daarbij geen uitzonderingen… We kunnen opsommen wat er dan 
tegenzit, wat er zo anders was aan Kerst bijvoorbeeld, maar laten 
we ons richten op wat wel mogelijk is en genieten van de vele 
voorbeelden van het goede.  
 
Zondag 10 januari lezen we over de doop van Jezus. Zijn keuze om 
onze levensweg te gaan, echte solidariteit, geeft te denken. Was ik 
me  die verbondenheid bewust? Zijn voorbeeld volgen in deze tijd 
van corona, gewoon hier in het dorp, is makkelijker dan we vaak 
denken.  
 
Zondag 17 januari klinkt ‘Wie is Jezus?’ – de vraag die op de 
achtergrond klinkt van de lezingen tijdens Epifanie (tijd van het 
zichtbaar worden, tijd van kennismaking). Deze zondag lezen we 
over de bruiloft te Kana (Johannes 2: 1-11). Een feest valt in het 
water. Dit  eerste teken van Jezus brengt een hartveroverend nieuw 
begin.  
 
Zondag 24 januari vieren we in een compacte vorm  
de bevestiging van nieuwe ambtsdragers. We bidden  
om Gods zegen, dat het ambt ook hen draagt,  
en delen van onze dank aan God voor wat onze  
gemeente geschonken is in de bijdragen van  
ambtsdragers die nu aftreden. Laten we hen,  
juist nu het allemaal wat anders gaat, omringen  
met onze betrokkenheid (ons gebed, een kaartje  
of ander signaal van meeleven en dank) en meevieren. Onze 
aftredende ambtsdragers zijn: ouderling Boukje Postma, ouderling-
scriba Jentsje Fekkes, ouderling Janneke van der Werf, diaken Tjerk 

BIJ DE DIENSTEN 



Faber, ouderling-kerkrentmeester (en penningmeester) IJnte 
Kooistra en ouderling-kerkrentmeester Walter de Koe. We danken 
hen hartelijk voor hoe ze onze gemeente gesteund hebben met hun 
inzet en meeleven. Ook hun talenten geven onze gemeente kleur. 
Samen met die van u en jou…  
 
 
 
 
 

Koudum geeft licht 
De actie van onze diakenen om mensen uit te nodigen licht te delen 
in donkere dagen heeft veel respons gekregen. Op school zijn glazen 
potjes versierd, stille middagen thuis werden gevuld met aandachtig 
versieren. Kerken en buurtverenigingen deelden de uitnodiging 
onder elkaar. Zo werden pakes en beppes verrast met mooie 
werkstukken, gaven buren elkaar soms een kaart en een versierde 
pot met een lichtje en werden de lichtgroeten op verschillende 
manieren ter bemoediging gedeeld. Dank aan al wie heeft 
meegedaan!  
 
 
 
Geduld  
Voor alle duidelijkheid vermelden we hier de bijeenkomsten die 
vanwege de coronalockdown geen doorgang kunnen vinden. Een 
soort alternatieve agenda… Het betreft de moderamenvergadering 
( 5 jan.), het Mediteren in de Martini (7 jan.), de avond van Samen 
lezen in de boeken van Vonne van der Meer (12 jan.), de 
introductieavond voor nieuwe ambtsdragers (13 jan. ) en de 
bijeenkomsten van de cursus kalligrafie (14 en 21 januari). We 
hopen medio januari hoopgevende berichten van de overheid te 
ontvangen, tot zover oefenen we geduld.   
 

UIT PASTORIE ‘IT OERSET’ 



In Memoriam Henk Peter van der Molen (1972-2020) 
Op de middag van 16 december stierf onverwacht Henk Peter van 
der Molen. Een grote schrik voor zoveel mensen. Hij genoot van het 
leven en de kansen die hij daarin kreeg. Hij was bakker, aanvankelijk 
samen met zijn vader Wouter in de bakkerij in Koudum. Later was 
hij op zijn plek bij de fabriek van de Molkwarder koeke. Zijn 
kinderen, Ruben en Yinthe, die hij samen met Anja gekregen had, 
kwamen op de eerste plaats. Maar daarna, zo zeiden zijn ouders, 
kwam toch wel de muziek. Henk Peter ademde muziek. Lange tijd 
bij Nij Libben, maar sinds ruim een jaar speelde hij de trombone bij 
de Brassband Crescendo uit Workum. Leden van de band waren er 
ook bij toen we afscheid van Henk Peter namen in de Martinikerk, 
op 22 december jl. Twee van hen speelden ‘Praise my soul’ terwijl 
we op de begraafplaats waren. Dat lied kennen wij uit het Liedboek, 
onder Gezang 103c. ‘Loof de Koning, loof de koning, tot gij Hem 
ontmoeten zult’. In de dienst lazen we Psalm 103: 13-17a en 
dachten na over het bewaren van wat goed is. Zo vertrouwen we 
dat God ook het goede uit Henk Peters leven bewaart. 
Onvoorstelbaar is het voor de mensen dichtbij hem dat hij er nu 
niet meer is. Dat zij troost zullen vinden en kracht van God om vast 
te houden aan wat Henk Peter in zijn leven heeft willen delen. 
 
In Memoriam Johannes Haanstra (1934-2020) 
Hij vertelde het verschillende keren: ‘Ik heb een goed leven gehad’. 
Johannes Haanstra keek met dankbaarheid op zijn levensjaren 
terug. Toch waren er heus aanleidingen om tot een andere 
conclusie te komen. Het verdriet om het sterven van kleinzoon 
Johan was niet ver, de teleurstellingen door wat kanker en 
dementie van hem afnamen waren heel concreet. En toch. Bij de 
dankdienst voor zijn leven hebben nagedacht over die manier van 
kijken. Ze was deel van de huwelijksweg die hij en zijn vrouw Marie 
bewandeld hebben. De trouwtekst (uit 1 Thessalonisenzen 5: 16 – 
18) spoorde hen aan om in verbinding te blijven met God, het hele 
leven door.  



Johannes had een rustige aard, was soms zelfs stil. Tegelijk was hij 
vol gesprekjes in de dagelijkse contacten. Die twee kanten kwamen 
waardevol samen in zijn tweede werkkring. Na de jaren op de 
boerderij ging hij in Koudum aan de slag als bode, 
uitvaartondernemer. Werk waarin hij mensen van dienst kon zijn 
met geduld, een luisterend oor en zorgvuldigheid.  
Johannes kende de taal van de muziek, speelde onder meer bij Nij 
Libben en zong bij het Zuidwester mannenkoor. Hij wist zich deel 
van onze gemeente, in meeleven en meewerken (bijvoorbeeld in de 
restauratie van de Martinikerk) en van de dorpsgemeenschap. We 
wensen zijn vrouw Marie en allen die hem missen Gods troost toe. 
 
In Memoriam Nanne Folkertsma (1958-2020) 
Op de hoek van de Boppeslach kon je hem geregeld in zijn tuin 
aantreffen. Hij was een man die buiten thuis was. Nanne Folkertsma 
was al vele jaren actief in de groenvoorziening. Al vroeg werd 
zichtbaar dat zijn talenten lagen bij het aanpakken van klussen, het 
trouw en met toewijding zijn werk doen. Afgelopen zomer kreeg hij 
wat gezondheidsklachten. Onverwacht bleek dit de voorbode van 
ernstige ziekte. De arts sprak over ‘misschien nog twee maanden’, 
maar al weken eerder is Nanne gestorven.  
Naar zijn wens hebben in de afscheidsdienst veel liederen in het 
Fries geklonken. We lazen Psalm 23 en de Bijbeltekst die Nanne had 
meegekregen toen hij belijdenis deed: ‘Gelijk de Vader Mij heeft 
liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.’ (Joh. 15: 9). 
Daarbij dachten we na over een man die een eigen spoor moest 
zoeken, hij was bijvoorbeeld al op zijn 16e aan het werk, en dat ook 
gevonden heeft en trouw bleef. Hij hield van vaste dingen, ontbrak 
nooit op verjaardagen, en had een positieve instelling. Een van zijn 
zussen vertelde hoe mooi het was om te ervaren hoezeer Nanne 
deel was van de dorpsgemeenschap. ‘Je kon hier met hem geen 
ommetje maken zonder dat van alle kanten een groet of een praatje 
klonk. ‘Hoi Nanne’. We mogen hem nu hartelijk begroet en thuis 
weten in de liefde van God.   



 

Kerkbalans en gemeentegids 
Eind januari begint in heel  
Nederland  de actie 
Kerkbalans. De uitnodiging 
om je plaatselijke kerk een  
warm hart toe te dragen en 
opnieuw te steunen met een 
financiële bijdrage.  
Het motto dit jaar is ‘geef 
vandaag voor de kerk van 
morgen’.  
Ook onze Kerkrentmeesters zijn al volop doende met de 
voorbereidingen. U ontvangt eind januari alle informatie. Op deze 
plaats alvast een warme aanbeveling voor deze actie. We hebben 
met elkaar door ‘corona’ veel moeten improviseren in ons 
kerkenwerk. Gelukkig is er toch veel goeds mogelijk gebleken, ook 
door uw en jouw steun. Geef opnieuw ademruimte om in 
benauwde en weer bevrijde tijden samen gemeente te kunnen zijn.  
Dit jaar ontvangt u naast Kerkbalans ook een nieuwe editie van onze 
gemeentegids. Een bewaarnummer met alle praktische informatie. 

 

Goede wensen 
Graag willen we u en jullie bedanken voor de 
goede wensen en mooie kaarten die we 
ontvingen bij het Kerstfeest en de 
jaarwisseling. Warme reacties na een wat 
onwerkelijk jaar. We wensen u en jou een 
gezegend jaar toe, met goede moed voor de 
laatste coronamaanden. 
Met hartelijke groet,  
ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw 



HET JAAR STAAT OP HET VELD 
In de dienst op Oudejaarsavond klonk de tekst van een speciaal lied  
van omzien. Het is te zingen op wijs van Gezang 350. Op verzoek 
delen we het ook op deze plaats.  
 
Het jaar staat op het veld en wacht 
tot het als oogst wordt thuisgebracht. 
Maar wie vertelt wat welbeschouwd 
op deze akker is verbouwd? 
 
De stilte van dit oude jaar 
klinkt mij vanavond als bezwaar: 
waartoe is er dit jaar geploegd, 
heeft mijn bestaan iets toegevoegd? 
 
De vruchten die ik zaaiend dacht, 
blijken onvindbaar in de nacht. 
Wie weet is morgen al geroofd 
wat mij een jaar lang is beloofd.  
 
Er treedt een landman in ons spoor. 
Hij kiest vanzelf de diepste voor  
en zoekt wat daar verloren ging. 
Hij vindt en zaait verandering. 
 
Nog voor de nieuwe dag begint 
zingen de velden door de wind 
van leven dat moest ondergaan 
om in het licht weer op te staan. 
 
De landman wenkt mij naar mijn veld 
waar hij van brood en wijn vertelt, 
de vruchten die hij met mij deelt. 
Zo wordt mijn oogsttijd rijk verbeeld.  



 
 

Verveel jij je ook weleens? Dat je denkt: 
‘alles is saai’? Veel mensen denken dat 
in januari. Dan zijn alle feesten van 
december voorbij en er lijkt in januari 
niet veel te beleven. De vraag is 
natuurlijk of dat ook echt zo is, of dat 
het maar zo lijkt.  
Soms moet je wat beter kijken om in het 
gewone, het ‘saaie’ toch veel moois te ontdekken. In een verhaal 
van Max Velthuijs: ‘Krokodil en het meesterwerk’ wordt dat ook op 
een leuke manier verteld. Misschien staat het bij jou in de kast, 
maar je kunt het ook samen met je papa of mama kijken op 
YouTube. Gewoon intypen: Krokodil en het meesterwerk. Dan 
komen de linkjes vanzelf. Een leuk verhaal om nog eens goed over 
na te denken. Bijvoorbeeld als je je verveelt… 
 
 
 
  

Het was geen activiteit vanuit de kerken, maar werd van daaruit wel 
van harte ondersteund. Om die reden ook hier een berichtje met 
terugblik. In de voorbereidingsgroep van Wereldlichtjesdag 
Súdwesthoeke dachten we na over een geschikte vorm. Zo kwamen 
we uit bij het grote hart en de kleine hartjes bij Dorpshuis De Klink. 
‘Misschien hangen er straks wel tien hartjes’, zei een van ons. 
Zondagavond 13 december hingen er ongeveer zestig hartjes. De 
reacties waren bijzonder, als: ‘Dank jullie wel voor deze kans, het 
heeft me zo ontroerd en goed gedaan’. ‘Ik wist niet dat in zoveel 
huizen een kind gemist wordt.’   
We bedanken allen die dit door hun belangeloze medewerking 
mogelijk hebben gemaakt. Werkgroep WLD 2020, Janieke 
Semplonius, Wieke Bijsterbosch, Michiel de Zeeuw. 

VOOR DE KINDEREN 
PASTORIE ‘IT 
OERSET’ 

WERELDLICHTJESDAG 2020 



  

´Dat is niet eerlijk…’ maar wat dan wel? 
 
We hebben net alle jaaroverzichten gehad. Wie had er de meeste 
volgers, wiens liedje werd het meest gedraaid? Welke mensen 
hebben er in de sport het best gepresteerd? Leuke lijstjes om het 
jaar nog even aan je voorbij te laten gaan. 
Bij jaaroverzichten kom je vaak ook 
een terugblik tegen op wie in het 
afgelopen jaar overleden zijn. Dit 
jaar stond Ruth Bader Ginsburg 
erbij. Ruth was tot haar dood een 
rechter aan het Hooggerechtshof in 
Amerika. Haar lange leven – ze 
werd 87 -  besteedde ze aan het 
recht. Ruth Bader Ginsburg kwam 
uit een joods gezin. Zij dacht veel na 
over de woorden ‘rechtvaardig’ en ‘rechtvaardigheid’. 
In de wereld is er veel onrechtvaardig. Er is grote armoede en aan 
de andere kant zoveel rijkdom. Ook in ons land is veel 
onrechtvaardig. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam 
maken minder kans op een stageplek dan mensen die Jansen heten. 
Maar wat is dan rechtvaardig? 
Ruth kende het begrip ‘rechtvaardig’ vanuit haar joodse 
achtergrond. Het Hebreeuwse woord voor rechtvaardigheid is 
‘tsedaka’. We komen het in de Bijbel vaak tegen. Tsedaka is een 
opdracht. Rechtvaardigheid is iets om aan te werken.  Hier en nu. Je 
kunt niet zeggen: dat is niet eerlijk en er verder niks aan doen.  
Rechtvaardigheid vraagt om iemand die rechtvaardig is: die kijkt en 
zegt: wat betekent dit voor een ander? Als het betekent dat iemand 
geen ruimte krijgt om te leven dan is het niet rechtvaardig. Dan 
moet je je best doen dat te veranderen. Zodat er een wereld 
ontstaat waarin het goed leven is voor iedereen… 

VOOR JONGEREN 



 
 
Beste gemeenteleden, 
Er zijn geen bezwaren ingeleverd m.b.t. de gevolgde procedure en 
de kandidaten bij de verkiezingen ambtsdragers.  
Dat houdt in dat overgegaan kan worden tot bevestiging van de 
nieuwe diaken en ouderlingen. Dit zal plaatsvinden op zondag 24 
januari a.s. tijdens de uitzending van de dienst vanuit de 
Martinikerk.  
 
Het moderamen heeft besloten om tijdens deze onlineviering de 
huidige regels in acht te nemen en daardoor met een minimum 
aantal mensen in de kerk aanwezig te zijn. Naast de vaste 
medewerkers (voorganger, ouderling, koster, beamerist en organist 
zijn dit dan de nieuwe ambtsdragers en dat zijn  wijkouderling  Botty 
Wiersma – Veenstra, wijkouderling van de Finke  Antsje Folkertsma,  
diaken Kitty Bruno – Franse,  ouderling- scriba : Jeltje Wijnsma – 
Benedictus en ouderling – kerkrentmeester  Eling Hoekema. Het 
afscheid van de scheidende ambtsdragers zal op een andere manier 
aan de orde komen.  
 
Mochten er per 19 januari door de regering nieuwe maatregelen 
van kracht worden of eventuele versoepelingen dan zullen we hier 
rekening mee houden.  
De huidige maatregelen hebben ook gevolg voor andere 
bijeenkomsten. Zo zal een aantal activiteiten van de werkgroep 
Vorming en Toerusting vervallen. In het schrijven van ds. de Zeeuw 
komt dit verder aan de orde. 
   
Namens het Moderamen,   
Jentsje Fekkes  (scriba) 
 
 
 

VANUIT DE KERKENRAAD 



PAASKAARS VOOR ROOSKE EN GATZE FEKKES 
 
Jaarlijks wordt de Paaskaars van het voorbije seizoen als 
schouderklopkaars uitgereikt aan een gemeentelid dat zich als 
vrijwilliger al langere tijd dienstbaar aan onze gemeente heeft 
gemaakt. Vaak gaat het hierbij om enigszins onzichtbare, maar 
uiterst belangrijke activiteiten. 
 

 
Dit jaar valt de eer te beurt aan het echtpaar Fekkes. Rooske en 
Gatze zetten zich al langere tijd in voor onze gemeente. Op hen kan 
altijd een beroep worden gedaan. 
De Kerkenraad is ze dankbaar voor hun inzet en biedt hen als blijk 
van waardering graag de schouderklopkaars aan.  
Op donderdag 24 december hebben Sietze Talsma en 
ondergetekende de kaars aan Rooske en Gatze overhandigd en 
even gezellig bijgepraat. 
 
Hans Karper 
  



 
 

Amnesty International, voor Vrijheid, 
Gelijkheid en Rechtvaardigheid…. 
Ook in 2021 willen we u weer in de 
gelegenheid stellen om brieven te  schrijven voor Amnesty 
International. Vanaf het verschijnen van dit blad kunt u mij weer 
bellen, ik doe dan een voorbeeldbrief bij u door de brievenbus om 
deze in de maand januari over te schrijven en op te sturen.  
 
Tot 1 februari kunt u  schrijven voor de Oostenrijks-Iraanse 
consultant Massud Mossaheb. Deze 73 jarige man zit in Iran een 
celstraf van 10 jaar uit. Hij heeft ernstige gezondheidsproblemen. 
Vanwege de verspreiding van covid-19 in Iraanse gevangenissen 
loopt zijn leven acuut gevaar. 
Massud Mossaheb werkte mee aan de bouw van een ziekenhuis in 
Iran en werd na een volstrekt oneerlijk proces veroordeeld voor 
vage aanklachten met betrekking tot de nationale veiligheid. De 
gevangenisarts heeft geconstateerd dat hij moet worden 
opgenomen in een hartkliniek, maar de gevangenisautoriteiten 
weigeren dit. Meer informatie staat in de brieven.  
Via de site www.amnesty.nl/kom-in-aktie kunt u ook petities 
ondertekenen, een kaart of een mail versturen. 
Graag ontvang ik uw telefoontje op nummer 0514 521822 
Namens de diaconie, Jeltsje Wijnsma 
 

CONTANTE GIFTEN VOOR DE DIACONIE 
Ontvangen via Tjerk Faber een gift van €20,00. En via Antje Talsma 
voor Dorcas een gift van €20,00. Via Andries Wester op huisbezoek 
een gift van €30,00.  In de brievenbus bij Tjerk Faber 1x€10,00 en 1x 
€20,00 voor de bloemendienst.  En een nieuwjaarskaart met €80,00 
voor de diaconie en kerk.    
Namens de diaconie hartelijk dank voor deze giften.  Tjerk Faber. 

VANUIT DE DIACONIE 

http://www.amnesty.nl/kom-in-aktie


 
 

 
Aanpassing abonnementsgeld Kerknieuws 
Al geruime tijd was de exploitatie van kerknieuws niet 
kostendekkend. In het afgelopen jaar is kerknieuws dikker 
geworden, waardoor ook weer duurder.  
De begroting voor de kerk in 2021 laat helaas een negatief saldo 
zien. Deze situatie heeft ons doen beslissen de volgende 
maatregelen te nemen. De frequentie voor Kerknieuws te verlagen, 
in plaats van tweewekelijks wordt het nu een driewekelijkse 
uitgave. 
Daarnaast is ook een aanpassing van het abonnementsgeld nodig 
om de exploitatie, alsnog, kostendekkend te maken. 
Het abonnementsgeld is daarom voor 2021 vastgesteld op € 20,00  
per jaar. 
Namens de werkgroep beheer,  D. Bellinga  
 
 
Verantwoording collecten kerk en giften maand november 2020  
  
Via de banken collectegeld voor de kerk ontvangen           € 134,50  
Via de kerkapp collectegeld voor de kerk                              € 131,50  
Via de app  voor onderhoudsfonds                                         €   20,00 
 
Samen € 266,00. Vanwege geen kerkdiensten komt er de laatste 
maanden veel minder geld binnen dan gebruikelijk. In het voorjaar 
toen er geen diensten waren werd er nog gul gegeven. 
In 2019 ontvingen wij in de maand november ca. € 750,00. 
U mag uw collecte of gift ook in een gesloten envelop doen en deze 
in de brievenbus aan gebouw Op e Hichte doen. Deze brievenbus 
wordt een paar keer per week geleegd. 
 

VANUIT DE WERKGROEP BEHEER 



Ontvangen gift van € 50,00 via ouderling Anneke Munniksma. Via 
mevr. Klaaske Pries  een gift van 30,00 en via de bank € 40,00. 
In december via ouderling Antje Talsma een gift van € 35,- en in de 
brievenbus collectemunten € 35. 
Onze dank voor de giften en bijdragen collecten.    
 
De opbrengst van de verkoop kerststukjes was 
€685,45. Een heel mooie opbrengst en veel dank 
aan de vrijwilligers, die de stukjes hebben 
gemaakt en verkocht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzoek 
Daarnaast nog een keer het verzoek bij  het overmaken van 
collectes, giften of betalingen het volgende rekening nummer  
gebruiken: NL04 Rabo 0373 7238 14. Dit is een collectieve 
bankrekening, met voor de kerk zeer gunstige tarieven. 
 
Voor mij is dit de laatste keer dan ik deze maandelijkse bijdrage 
voor kerknieuws maak. Mijn taak als penningmeester zit erop en 
wordt overgenomen door Dick Bellinga. Graag enveloppen met 
giften in het vervolg bij hem inleveren. 
Dank u voor het in mijn gestelde vertrouwen en we hopen dat in 
het komende jaar er weer mogelijkheden ontstaan voor fysieke 
kontakten.                 Namens werkgroep beheer, IJnte Kooistra.  



Kerknieuws  
De volgende inleverdatum is 21 januari (voor 18.00 uur), voor 3 weken. 
Kerknieuws verschijnt in 2021 elke drie weken. Het abonnementsgeld is 
20 euro per jaar.  
Kopij voor Kerknieuws én Ons Kerkblad inleveren bij Klaaske Pries, 
Beukenlaan 11, tel. 52 13 59, klaaskepries@gmail.com        
Kopij voor alleen Kerknieuws inleveren bij Hendrik Kamstra, 
Oostenveldseweg 33, tel. 52 19 88, hkamstra@home.nl 

 
Predikanten        Bezorgen Kerknieuws 
ds. Joke van Voorst & ds. Michiel de Zeeuw,   Aaltje Broersma-Postma, 
Klokslach 26, 8723 GB Koudum.     Tj. van der Walstraat 17 
Tel. 0514 – 78 50 68       tel. 0514 – 52 23 34 
vanvoorstjoke@gmail.com                   Reservering zaalruimte  
michieldezeeuw28@kpnmail.nl          (incl. Martinikerk) 
vrijdag is de vaste vrije dag          Gosse Jongsma, 
             tel. 0514 - 52 39 13,  
Scriba             g-jongsma@hetnet.nl 
Jentsje Fekkes, 
Verl. Hoofdstr. 19, 8723 AS Koudum. Admin. & beheer kerkhof 
Tel. 0514 – 52 12 22, j.fekkes@home.nl Wypke Rusticus, 
      Onderweg 18, 8723 AH K. 
Ledenadministratie    tel. 0514 – 52 20 48 
Klaaske Pries-Haanstra,               kerkhof.mk.koudum@ 
Beukenlaan 11, tel. 52 13 59          gmail.com 
     Fin. administratie kerk 
Verkoop collectemunten  Anneke Siemensma, 
Dick Bellinga Wjukslach   Doerebout 
Tel. O514  - 522446   tel. 06 – 494 17879 
bellingakoudum@hetnet.nl  annekesiemensma@hetnet.nl 
 
beamer@pknkoudum.nl  aanleveren voor presentatie vòòr donderdag 
 
Bankrekeningnummers 
Protestantse Gemeente Koudum NL04 RABO 0373 72 38 14 
Diaconie    NL41 RABO 0333 50 42 32 
Zendingscommissie   NL35 RABO 0333 50 46 31 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTGEGEVENS 
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