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ds. Michiel de Zeeuw                                                                          

 

‘van waar komt mijn hulp?’ Psalm 121 
 
‘Ik zie er als een berg tegenop. Nog langer volhouden. Niet weten 
wanneer we er eindelijk zijn.’ Een reactie op de lockdown met 
avondklok, die ik gisteren hoorde. Een hedendaagse hartenkreet die 
tegelijk al oude papieren heeft. De ervaring dat  
je stilvalt, de moed verliest omdat je er geen gat  
meer in ziet wordt herkenbaar beschreven in 
een van de pelgrimsliederen. Psalm 121 laat 
horen waarom de reis van je leven niet verder  
lijkt te gaan. Onze ogen gaan naar het imposante, 
naar wat zich het sterkst aan ons voordoet. In de 
dagen dat de psalm geschreven is waren dat hoge bergen. Men 
meende in die dagen dat er achter dat grootse wel een macht 
moest schuilgaan. Vaak werd er een altaar gebouwd bij de top om 
die macht gunstig te stemmen. Zulk opzien kennen we vandaag ook: 
hoofdkantoren van banken en andere financiële topfirma’s zijn 
doorgaans groots en imposant. Om indruk te maken, om te doen 
alsof ze oppermachtig zijn. Je kunt er moeilijk aan voorbij zien.  
De tip vanuit Psalm 121 aan ons is om je beeld groter te maken. Dat 
imposante is maar betrekkelijk als je ziet naar de Schepper. Daar, bij 
de Ene, begint het geheim van leven. Elke zondag bemoedigen we 
elkaar dan ook met woorden uit die Psalm ‘Onze hulp is naam van 
de Ene, Schepper van hemel en aarde.  
Een berg kun je bewandelen, een bank kan zomaar omvallen, een 
machtige leugenpresident is weggestemd, een gevoel van 
eenzaamheid is soms niet bestand tegen een vrolijk kaartje of 
belangstellend telefoongesprek. Wat imposant lijkt is vaak maar een 
stukje. Psalm 121 adviseert om innerlijk weer op weg te gaan: begin 
met een eerste stap in vertrouwen. De volgende lukt ook. 
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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 31 JANUARI, Septuagesima  
9.30 uur vg. ds. Michiel de Zeeuw, uitzending Martinikerk 
collecten   :  Diaconie (Fryslân foar Ruanda) en kerk 
organist   :  Aalt Landman   
koster    :  Anneke Munnniksma 
beamerist   :  Jan Cnossen   
 
ZONDAG 7 FEBRUARI, 5e zondag na Epifanie  
9.30 uur vg. ds. Joke van Voorst, uitzending Martinikerk 
collecten   :  Diaconie (Pl.werk zieken) en Kerk 
uitgangscollecte  :  Jeugdwerk 
organist   :  Gosse Jongsma    
koster    :  Sietze Stilma  
beamerist   :  Edwin de Boer 
 
ZONDAG 14 FEBRUARI, 6e zondag na Epifanie 
9.30 uur vg. pastor Anneke Adema - Kinkel, uitzending Martinikerk 
collecten   :  Diaconie (K in Actie Noodhulp) en Kerk 
uitgangscollecte  :  Bloemenfonds 
organist   :  Geeske Buma   
koster    :  Sietze Talsma  
Beamerist   :  Theo van der Meulen 
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Zondag 31 januari  In ons seizoenprogramma ZIN IN MEER werd 
‘Meezingen met een Marcuspassie’ aangeboden. Daar was veel 
belangstelling voor. Nu dit helaas als gevolg van corona geen 
doorgang kan vinden, maken we van de nood een deugd. In deze 
ochtenddienst klinkt een deel van de Marcuspassie ‘Een gat in het 
dak’. Het Schriftgedeelte uit Marcus 2 
wordt ons toegezongen. We horen al 
een deel van de uitleg in de muziek.  
Hiernaast ziet u ‘Tot aanzijn 
geroepen’, een schilderij van beeldend 
kunstenaar Foke Stribos dat als 
afbeelding fungeerde bij de Passie.  
 
Zondag 7 februari 
Bij de hernieuwde kennismaking met wie Jezus is en wil zijn 
(samengebald in het woord Epifanie) lezen we deze zondag over de 
schoonmoeder van Petrus uit Marcus 1: 29-39. Ze was ziek 
geworden en lag met koorts op bed. Zoiets kan snel gaan, we zien 
het rondom ons gebeuren. Sommige mensen zeggen dat dit bij het 
leven hoort, dat we ons niet te druk moeten maken over zieke 
ouderen. Jezus schuift haar tegenslag níet aan de kant. ‘Hij helpt 
haar overeind’, zo staat er. Helpt haar om op te staan… Zo is hij. 
 
Zondag 14 februari 
Het is waardevol om opnieuw te merken hoe we elkaar als 
samenwerkende gemeenten in WaKoMo tot steun kunnen zijn. 
Bleek de gastvoorganger voor Koudum verhinderd, daar bood 
Warns de door hen genodigde voorganger aan om nu in de 
Martinikerk dienst te doen. Daar zijn we blij mee. Pastor Anneke 
Adema is door haar eerdere verbintenis met Warns en Molkwerum 
ook voor veel mensen in Koudum geen onbekende. Een goede 
dienst toegewenst!  

BIJ DE DIENSTEN 



 
 
 
Archief 

Onlangs spraken we bij de schuldbelijdenis vanuit de landelijke kerk 
jegens de joodse gemeenschap in ons land over hoe moeilijk het is om 
terug te gaan in de tijd. Om de omstandigheden uit de oorlogsdagen 
vanuit het heden te beoordelen. Bijzonder is dat juist nu, bij het 
ordenen van het archief van onze gemeente, een brief gevonden 
wordt die aansluit bij deze vragen. Het is een schrijven uit 1943 van de 
classis Utrecht aan andere classes om te pleiten voor een sterker 
verzet tegen de bezetter en een trouwer opkomen voor de slachtoffers 
(‘de hemeltergende maatregelen tegen het Jodenvolk’). De brief 
lezend zit je ineens midden in de afwegingen van die dagen. De oproep 
om trouw te blijven aan de kern van het Evangelie klinkt me vanuit 
deze oude brief zeer eigentijds in de oren. 
 
Klok 
De klok van de Martinikerk is een bijzonder communicatiemiddel. De 
tijdsaanduiding is wel eens wat wiebelig, maar als de klok geluid wordt 
is er volop aandacht. ‘Voor wie slaat de klok?’ of ‘wat is er te doen?’ 
De komende weken gaan we met elkaar een tijd in met een andere 
klok. We weten wel hoe laat het is als de avondklok moet worden 
ingevoerd. Laten we hopen op, dat is actief toeleven naar, de  
tijd dat de klokken vrolijk kunnen slaan vanwege ‘(van het  
virus) bevrijde tijden’.  
  
Omgekeerde agenda 
De verlenging van de lockdownperiode kwam niet onverwacht. Toch is 
het voor veel mensen diep zuchten dat veel niet kan doorgaan. 
Bijvoorbeeld in de plannen voor hun bedrijf, of de ontmoetingen waar 
zo naar uitgezien is.  Opnieuw wordt ook de kerkelijke agenda 
omgekeerd. Voor alle duidelijkheid vermelden we hier welke 
activiteiten niet kunnen doorgaan: woensdag 27 januari 
‘Broodverhalen’; donderdag 28 januari ‘Aren lezen’; donderdag 4 

UIT PASTORIE ‘IT OERSET’ 



februari Mediteren in de Martini; dinsdag 9 februari Avond over boek 
Vonne van der Meer ‘Winter in Gloster huis’. Een hele opsomming, die 
we bewaren als een verlanglijst. 
Nog even als toelichting bij ‘Broodverhalen’: dit is een leuke middag 
om met de kinderen aan de slag te gaan rond het Heilig Avondmaal. 
Daarna zouden we op 6 februari brood gaan bakken voor de viering op 
de 7e. Dat alles kan nog niet doorgaan. We gaan het plan wel bewaren 
voor de eerstvolgende keer dat we weer samen kunnen komen in de 
kerk en het Heilig Avondmaal gaan vieren. Iets om naar uit te zien! 
 

Onderbreken 
Van vrijdag 12 februari tot vrijdag 19 februari hebben uw 
predikanten voorjaarsvakantie. Er zal waarschijnlijk niets komen van 
plannen om even elders in Nederland te verblijven, maar gewoon 
een weekje ‘onderbreken’ is in Koudum ook fijn. Zoekt u bij 
dringende situaties contact met de scriba; er is 
voor waarneming gezorgd.  
Met hartelijke en bemoedigende groet,  
ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw 
  

Om redenen van privacy zijn de pastorale berichten en 

persoonlijke gegevens, die wel in de papieren editie van 

Kerknieuws vermeld staan, uit deze interneteditie verwijderd. 



  

 
 
In de Bijbel staat een verhaal over een man die ziek was (Marcus 1:40-
45). Hij mocht niet dicht bij andere mensen komen. Want als hij dat 
wel deed konden zij ook ziek worden. Hé, waar ken je dat van? 
Inderdaad, wij moeten nu ook afstand houden, zelfs als we niet ziek 
zijn. Want je weet maar nooit…  
In het verhaal wordt de man  
genezen door Jezus. Nu kan hij  
weer bij de mensen zijn!  
Breng jij hem er naar toe? 

  

VOOR KINDEREN 
PASTORIE ‘IT 
OERSET’ 



 
  
 

BLIJVEN DRIJVEN 
Ooit las ik voor het eerst over de Dode Zee in Israël. Je weet het vast 
ook wel: dat is een meer waarin het water zo zout is dat je er 
vanzelf in kunt blijven drijven. Top leek me dat. Wat is er nou 
heerlijker dan lekker op je rug weg te drijven en er niks voor te 
hoeven doen!  
Want voor zoveel 
dingen in je leven moet 
je wel iets doen. Zelfs 
drijven in gewoon 
water gaat niet vanzelf.  
Nu, in deze coronatijd, 
merken we nog meer dan anders, dat bijna niets vanzelf gaat. 
Overal moet je moeite voor doen, bij nadenken. 
 
Wat kan helpen 
On-line lessen volgen is iets anders dan met elkaar in een klaslokaal 
zijn. Je moet veel meer je best doen om iets van de dag te maken. 
Dat geldt niet alleen voor jou, maar voor heel veel mensen. Je 
‘drijft’ niet zomaar. Wat kan helpen om te blijven ‘drijven’?  
Soms kan het helpen om iets te doen wat je nog nooit gedaan hebt. 
Iets te proberen… schrijf eens iets op, maak een tekening, haal iets 
uit elkaar om te zien hoe het in elkaar zat… Misschien ontdek je in 
jezelf een laag waar je eerder geen aandacht voor had. Wist je niet 
dat je het in je had om… Dan merk je wat een goed gevoel dat geeft. 
Hoe je er op verder kunt.  
Mensen die in God geloven proberen altijd weer een extra laag in 
hun leven te ontdekken. Altijd weer te zoeken naar wat kracht kan 
geven. En dat doen ze vaak samen met God. Dan bidden ze. 
Nee, blijven drijven gaat niet vanzelf. Maar met wat inzet en wat 
hulp lukt het wel! 

VOOR JONGEREN 



 

 
Mogen we een mooi en praktisch boekje aanbevelen? 
De bekende illustratrice Marijke ten Cate (van onder andere De 
Prentenbijbel, ook in Friese uitvoering!) ontdekte een creatieve 
manier van Bijbellezen.  
Die is gebaseerd op een aloude en 
meditatieve vorm van lezen, die 
bekend is als ‘lectio divina’. In het 
boekje ‘Mediteren met de Bijbel’ 
laat ze in concrete stapjes en met 
mooie tekeningen zien hoe die 
verstilde manier van lezen in 
combinatie met tekenen leidt tot 
een nieuwe vorm van omgaan met 
de Bijbel.  
Je hoeft er niet goed voor te kunnen tekenen. Het helpt je juist om 
beginnetjes te maken. Ook om wat vrijheid te vinden in het omgaan 
met hoe Bijbelgedeeltes voor jou aansprekend zijn. 
 
Het boekje ‘Mediteren met de Bijbel’ kost € 14,95 en is gewoon in 
de boekhandel verkrijgbaar  (ISBN 978 90 33802 38 6)  
 
Juist voor deze tijd waarin we elkaar minder kunnen ontmoeten in 

of rond de kerk kan het een verrijkend boekje zijn.    (JvV/MEGdZ)   

BOEKENTIP 



  

 
De Lockdown…. 
Vorige week zijn de beperkingen waar we al zo lang mee te maken 
hebben verder aangescherpt. Een avondklok, minder gasten bij 
begrafenisplechtigheden en slechts 1 persoon op bezoek. 
Gevoegd bij al datgene dat we al achterwege lieten hebben de 
nieuwe maatregelen direct, maar vooral ook indirect invloed op ons 
dagelijks leven. 
Je zou er bijna moedeloos van worden. 
Binnen onze kerk zijn vrijwel alle bijeenkomsten en vergaderingen 
geschrapt. 
Het pastoraat functioneert momenteel eigenlijk vooral per telefoon. 
Toch zijn er lichtpunten te melden. 
De zondagse online-diensten worden samen met de gemeenteleden 
van Warns en Molkwerum heel goed bekeken. Op zondag 24 januari 
zijn 5 gemeenteleden bevestigd als ambtsdrager; wat een opsteker 
voor de continuïteit van ons kerkenwerk. 
Ondanks al die tegenwind beseffen we met elkaar dat het 
noodzakelijk is om nu pas op de plaats te maken, zodat we op enige 
termijn het virus achter ons kunnen laten. 
Laten we dus vooral de moed niet verliezen en proberen elkaar in 
het oog te houden. Veel sterkte gewenst bij de moeilijke momenten 
die we allemaal van tijd tot tijd wel hebben. 
 
Gewijzigde samenstelling Moderamen. 
Het jaarboekje 2021 is afgelopen week bij jullie bezorgd en nu al 
hebben we enkele wijzigingen door te geven.  
Binnen de werkgroepen Beheer en Diaconie zijn de taken op nieuw 
verdeeld. 
Bij Beheer neemt Sietze Talsma het voorzitterschap op zich terwijl 
Dick Bellinga als penningmeester verder gaat. In het Moderamen 
neemt Sietze de plaats in van Dick. 

VANUIT DE KERKENRAAD 



Bij de Diaconie draagt Berend Falkena het voorzitterschap over aan 
Andries Wester. Berend wordt penningmeester. In het Moderamen 
neemt Andries de plaats in van Berend. 
Jentsje Fekkes is weliswaar afgetreden als ouderling/scriba, maar 
voorlopig blijft hij  aan ons verbonden als notulist van de 
vergaderingen van de Kerkenraad en het Moderamen.  
 
Hartelijke groet,  
Hans Karper 
 
 
 
 
DIACONIECOLLECTEN 
 
31 Januari Fryslân foar Rwanda 
Rwanda - Met zusters werken aan voldoende eten. De 
gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer 
veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun 
omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en 
kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze 
bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor 
kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking 
in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en 
boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun 
gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school 
te laten gaan. 
 
7 Februari Plaatselijk werk zieken 
 
14 februari 1e collecte voor Bloemenfonds 
  2e collecte voor Kerk in Aktie – Noodhulp Ethiopië 
In ons waterrijke Nederland krijgen we de laatste jaren steeds vaker  

VANUIT DE DIACONIE 



te maken met droogte. Voor ons uitzonderlijke situaties, die tot 
discussies leiden. In zuiden en oosten van Ethiopië zijn ze droogte van 
oudsher gewend en zijn dit soort gesprekken aan de orde van de dag. 
Zeker nu het klimaat verandert en de regen onregelmatiger valt. 
Daardoor is het nóg veel belangrijker om: 

● héél zuinig om te gaan met water en vruchtbare grond, 
● om de juiste zaden en landbouwmethoden te gebruiken, 
● om ook wat geld te verdienen voor tijden van nood. 

 
Ethiopische partners van Kerk in Actie leren boeren om beter voor- 
bereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering: 

● Boer Akee leerde over irrigatie landbouw en het behoud van 
vruchtbare grond; 

● Hij kreeg zaden die goed tegen droogte kunnen en leerde hoe  
hij de nieuwe gewassen moest verbouwen; 

● zijn vrouw Rahmoo leerde geld sparen via een spaargroep 
● Muntaha kon met hulp een winkel starten in haar dorp 
● Meymuna verdient nu geld met een restaurant 

Waar deze mensen eerder een deel van het jaar afhankelijk waren 
van voedselhulp, kunnen zij zichzelf nu redden en helpen ze hun 
hele dorp vooruit. Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u via 
Kerk in Actie onder andere 3500 mannen, vrouwen en kinderen in 
Ethiopië om net als Akee, Rahmoo, en Muntaha en Meymuna beter 
voorbereid te zijn op klimaatverandering. Helpt u mee? 
Namens de Diaconie, Berend Falkena 
  



VERANTWOORDING ontvangsten DIACONIE  
over de maand december 2020: 
 
Op de bankrekening is € 2.389,50 ontvangen: 
Bloemenfonds           €      74,00 
Kids in de Knel     -       55,00 
Kinderen in de Knel     -       15,00 
Vluchtelingenkinderen Griekenland  -   1034,00  
Kerk en Israël      -       25,00 
Missionair werk     -       19,00 
Bijdrage 2021      -     100,00 
Nog te verdelen     -   1067,50 
Totaal       €  2389,50 
 
Via de app (Scipio) ontvangen in december: 
Kinderen in de Knel                 €      28,50 
Bloemenfonds     -       34,00 
Verplichte afdrachten    -       20,00 
Vluchtelingenkinderen Griekenland  -     122,00  
Missionair werk     -       31,50 
Bloemenfonds     -       25,00 
29 november Kinderen in de Knel               -       30,00 
Totaal        €    291,00 
 
Via de bankrekening van de PKN: 
Kinderen Griekenland     €      27,50 
Kinderen in de Knel     -       30,00 
Nog te verdelen     -       40,00  
Totaal       €      97,50 
         
Met de verdeling is rekening gehouden met de wensen van de 
gemeenteleden. Alle gevers: hartelijk dank!  
namens de werkgroep diaconie, Tjerk Faber 
 



 

Zoals u in het vorige kerknieuws al kon lezen is er door het vertrek 
van Walter de Koe en IJnte Kooistra uit onze werkgroep een 
functieverschuiving ontstaan. 
De functie van voorzitter zal door Sietze Talsma worden verricht en 
de functie van penningmeester door Dick Bellinga. Hotske Broersma 
blijft onze secretaresse. 
Onze werkgroep wordt versterkt door de komst van Eling Hoekema. 
Het is nog niet bekend hoe we verder de taken gaan verdelen, 
omdat we momenteel niet fysiek bij elkaar komen i.v.m. de 
coronamaatregelen. 
We hopen dan ook dat we bij de komende verkiezingen (najaar 
2021) twee vacatures kunnen invullen. Vele handen en hoofden 
maken licht werk, en vrijwilligers zijn essentieel om de continuïteit 
van onze kerk zeker te stellen. 

Tien jaar hebben Walter en IJnte deel uitgemaakt van onze 
werkgroep, daardoor ook 10 jaar vaste krachten in ons team. 
De blijvende leden zijn hun erg dankbaar voor alle werk dat zij 
verricht hebben. 
Het echte afscheid zal nog even op zich laten wachten tot wij weer 
bij elkaar kunnen komen. 
Namens de werkgroep beheer, Dick Bellinga. 
 
Opbrengsten collecten en giften voor de kerk 
In december is er binnengekomen: 
Collectegeld via de banken: € 902,50 
Via de app voor de kerk: € 158,50 
Via de app voor het ohf: € 27,50 
 
In Januari is er via Anneke Munniksma een gift van € 50,00 
binnengekomen voor de kerk. 
 
Hartelijk dank voor alle gaven, Dick Bellinga, Penningmeester.    

VANUIT DE WERKGROEP BEHEER 



Kerknieuws  
De volgende inleverdatum is 11 februari (voor 18.00 u), 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 
Jeltsje Wijnsma-Benedictus, 
Ds L Tinholtstraat 37, 8723 CW  Koudum. Admin. & beheer kerkhof 
Tel. 0514 – 521822, scriba.pknkoudum Wypke Rusticus, 

       @gmail.com 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 3   Doerebout 7 
Tel. 0514  - 52 24 46   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 
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