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MEDITATIE  Advent 
DIENSTEN 

 
‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen’ (Lucas 2: 10) 
 
Goed nieuws. Dat is waar wij op wachten. In deze 
tijd van corona zitten we om de zoveel tijd aan de 
beeldbuis geklonken om verlossende woorden te 
horen van onze regering. Daalt het aantal besmette 
mensen al? Kunnen we alweer wat meer?  
Goed nieuws kan ook uit onverwachte hoek komen. De herders 
schrikken als er opeens een intens licht over hen valt terwijl ze in het 
donker de wacht houden bij de schapen. De engelen moeten de 
herders gerust stellen: wees niet bang, wij brengen goed nieuws.  
Dit jaar heeft het Adventsproject als thema ‘Het beste nieuws’. Elke 
week is er in de kerk een editie van De ADVENTSBODE te zien. Een 
bijzondere krant, waarin het gaat om opmerkelijk (goed) nieuws dat 
ons verder laat kijken en bemoedigt. Uiteindelijk mondt het uit in de 
Kersteditie met het beste nieuws: de geboorte van Jezus.  
Dit project zal tijdens de on-line uitzendingen vanuit de kerk, op de 
Adventszondagen besproken en bekeken worden. Thuis ontvangen de 
kinderen een mooi boekje dat bij het project hoort. 
Goed nieuws. In dagblad Trouw is er al elke dag een rubriek met zulk 
nieuws. Een paar jaar geleden ingesteld om mensen niet altijd alleen 
maar te berichten over wat mis gaat of zorgen baart. Wij hebben het 
nodig dat er ook lichtpuntjes zijn. En die zijn er ook, zeker als je erop 
let. Zullen we elkaar in de komende periode van Advent helpen om 
goed nieuws te herkennen en met elkaar te delen?  
Het hoeft niet te gaan om grote wereldgebeurtenissen. Iets 
eenvoudigs kan ook bemoedigend goed nieuws zijn. Wanneer jij of u  
‘goed nieuws’ tegenkomt mail of app het dan naar ons als 
predikanten? Een briefje in de bus mag ook. Wij willen de voorbeelden 
dan gebruiken in de kerkdiensten bij het gedeelte rond de 
Adventsbode. Zo leven we met elkaar toe naar de ontvangst van de 
boodschap van het beste nieuws; de komst van  
het Licht in onze wereld.     
ds. Joke van Voorst 

 



 
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 29 NOVEMBER, eerste Advent  
9.30 uur vg. ds. Michiel de Zeeuw, uitzending vanuit de Martinikerk 
collecten  : diaconie (Kinderen in de Knel) en kerk 
organist  : A. Landman   
koster   : Ulfert de Jong 
beamerist  : Theo van der Meulen  
 
ZONDAG 6 DECEMBER, tweede Advent 
9.30 u vg: ds. Joke van Voorst, uitzending vanuit de Martinikerk  
collecten  : diaconie (Kinderen in de Knel) en kerk 
uitgangscollecte : bloemenfonds 
organist  : Geeske Buma  
koster   : Jan Buma 
beamerist  : Bauke Spijksma 
 
ZONDAG 13 DECEMBER, derde Advent, Gaudete (Verblijdt u)  
9.30 uur vg. ds. Margriet van der Kooi, uitzending vanuit de 
Martinikerk 
collecten  : diaconie (verpl. afdrachten) en kerk 
uitgangscollecte : orgelfonds 
organist  : Feike Dijkstra   
koster   : Rooske Fekkes  
beamerist  : Jetze Siemensma 
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Samen Advent vieren! Op veel manieren zetten mensen zich in om er, 
ondanks beperkingen, voor iedereen een goede tijd op weg naar het 
Kerstfeest van te maken.  
Op eerste Advent lezen we uit Jesaja 63 en Marcus 13 bij de vraag ‘Zie 
je al wat?’ Het beeld van de vijgenboom kan ons tussen alle 
herfstbladeren van Koudum extra aanspreken. In het oude Israël 
verloren lang niet alle bomen hun blad in de winter, maar de 
vijgenboom wel. De kale stam maakt het bijna onvoorstelbaar dat er 
weer een nieuw begin komt. Heeft het zin om te speuren naar 
verandering? 
Op tweede Advent lezen we uit Johannes 1 de vraag ‘Wie ben jij, wat 
heb ik van je te verwachten?’ Die vraag wordt gesteld aan Johannes de 
Doper, maar klinkt vandaag ook door tot onze voordeur. 
Op derde Advent reikt het rooster ons het vergezicht uit Jesaja 65: 17 – 
25 aan, met de prikkelende schets van een nieuwe tijd. Er komt een 
eind aan voortijdig afscheid nemen. Eens wint het tot bloei komen van 
mensen en  wereld het van alle vruchteloosheid… 
 

 
 

 

Adventskalender  
Zeker nu we nog niet samen kunnen vieren in de 
Martinikerk, is het van belang om op andere 
manieren de verbondenheid te delen. Uw 
kerkenraad koos voor de mooie vorm om een 
Adventskalender te verspreiden. Zo kunt u thuis 
van dag tot dag meelezen en meeleven. 
Dit cadeau van uw kerk ontvangt u binnenkort in 
de bus. Een mooie weg naar het Kerstfeest 
toegewenst! 
 

BIJ DE DIENSTEN 

UIT PASTORIE ‘IT OERSET’ 



In memoriam Arend Gerhard Maat  (15 juni 1944 - 3 november 2020) 
Gerhard Maat woonde met zijn vrouw Ineke aan De Stringen, op de 
Kuilart. Ze hadden daar al heel lang een onderkomen als 
vakantiewoning, tot zij het een paar jaar geleden permanent 
betrokken. Friesland werd hun thuis. Ze genoten volop van het uitzicht 
en de vrijheid. De ruimte die er ook was om hun kinderen en 
kleinkinderen te ontvangen. Helaas nam de gezondheid van Gerhard 
af. Al een paar jaar namen zijn krachten af. Na het vieren van hun 50-
jarig huwelijk op Texel, onlangs in oktober, ging het snel achteruit en 
stierf hij. In de dienst voorafgaand aan de begrafenis op 10 november 
lazen we uit Prediker 9: 7-10a. ‘Geniet op alle dagen die God je heeft 
gegeven’. Die woorden bleken op hem van toepassing. Het genieten 
van het leven, met de mensen die je daarin het liefst zijn, nam hij 
serieus. Ineke en de kinderen vertelden hoe zij altijd op hem konden 
rekenen. Een levensgenieter, maar geen vrijbuiter. Toen hij nog 
werkte, bij Nutricia, stelde hij er een eer in om verder te komen. 
Werkte hij met volle inzet van zijn talenten. In de kerk van Boxmeer, 
waar zij toen woonden, kende men hem als ouderling-kerkvoogd en 
koster.  
Eenmaal uit het werk genoot hij van de dagen aan De Stringen. Nu hij 
er niet meer is zal het daar leeg en stil zijn voor Ineke. We wensen haar 
toe dat zij een weg zal vinden in dit grote verdriet. Dat Gods 
ontferming over haar ook zichtbaar mag worden in de mensen om 
haar heen. (ds. Joke van Voorst) 
 
Kerst in het dorp 
Doe je mee met de actie 
van onze diakenen? Zij 
hebben een mooie 
Kerstactie voorbereid 
voor het hele dorp. Samen kunnen we op een kleine manier bijdragen 
aan een groot goed. Bij het gedeelte ‘Van uw diakenen’ lees je er meer 
over. Van harte aanbevolen! 
  



Janpeter Muilwijk 
Op donderdagavond 3 december kijken we naar beelden van een 
indrukwekkend wandtapijt dat is ontworpen door Janpeter Muilwijk. 
Het hangt in de Nieuwe Kerk in Middelburg en is binnen de gemeente 
aldaar pro deo gemaakt. Zo hebben gemeenteleden een zomer lang in 
de kerkzaal geborduurd. Op dat doek zien we ons aller levensverhaal 
als een geloofsverhaal weergegeven. Deze avond biedt ds. Michiel de 
Zeeuw achtergrondinformatie bij het werk van Muilwijk en vervolgens 
geven we onze ogen de kost. Er is veel te zien dat voedzaam is. Wie 
zich na ‘Zin in meer’ al had aangemeld hoeft dat niet opnieuw te doen. 
Wie nog wil aansluiten is van harte welkom; we beginnen om 20.00 
uur. Een berichtje of telefoontje naar de pastorie is dan fijn om te 
zorgen dat we binnen veilige aantallen blijven.  
 
Wereldlichtjesdag 
Iets verderop in Kerknieuws leest u over Wereldlichtjesdag (WLD) 
Súdwesthoeke, waarbij op de tweede zondag van december overleden 
kinderen worden herdacht. Ruimte voor gedenken na ingrijpend 
verlies van kort geleden of van zoveel jaren terug. Wereldwijd wordt 
op veel plaatsen voor even zichtbaar hoe dit gemis deel is van 
mensenlevens dichtbij. Wereldlichtjesdag is als een open vorm die 
plaatselijk kan worden ingevuld. Een vorm die ook open moet blijven 
en niet verbonden wordt aan een bepaalde politiek, geloofsovertuiging 
of bevolkingsgroep. Wel kunnen we vanuit de kerkgemeenschap dit 
initiatief betrokken steunen. 
 
Leesplankje 
Woord na woord groeit ons Koudumer leesplankje. De (voor)beelden 
brengen gesprekken over wat woorden hier vertellen. Bij ‘Spegel’ zien 
we een stilgevallen boot, wachtend op nieuwe wind zoals momenteel 
onze samenleving wacht op nieuwe beweging na corona. Het 
spiegelende water weerkaatst hoe we wachten, waar we in deze tijd 
van niet kunnen onze kracht vandaan halen… 
Fijn als je foto’s instuurt (naar de dominees) bij de woorden: meiinoar, 
tsjuster, alear. En: boom, hopen, thuis. 



Help mee aan nieuwe kansen 
Van restjes oude kaarsen weer nieuwe maken. En jongeren helpen aan 
werkervaring. Dat is in het kort de missie van VONK! 
in Sneek. 
Ondernemer Niels Hoekstra werkte jaren in het 
praktijkonderwijs, waar gezien werd dat sommige 
jonge mensen niet aan de bak kwamen. In de vorm 
van kaarsenmakerij VONK! werd een leer- 
werkbedrijf opgericht.  
Ze recyclen bij VONK! restjes kaarsen die ze krijgen 
van bedrijven en particulieren en maken daar nieuwe 
kaarsen van. De jonge ‘werknemers’ doen zo allerlei vaardigheden op. 
Het doel is deze jongeren aan een baan te helpen. Bij VONK! of elders. 
De jongeren ervaren bij het leerbedrijf hoe waardevol ze zijn. Ze 
maken immers prachtige producten waar iedereen blij van wordt. 
Het recyclen van oude kaarsen is voor VONK! één van de 
werkprocessen en een manier om aan grondstoffen voor de productie 
te komen. Bovendien draagt het recyclen van kaarsen bij aan minder 
afval, dus een beter milieu! Lever uw kaarsresten in via het 
containertje in de kerk! Zo lang we nog niet samen naar de kerk 
kunnen, mag u de restjes ook afgeven bij de pastorie. 
 
Een inspirerende Adventstijd gewenst, met hartelijke groet,  
ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw 
 
VANUIT DE KINDERKERK – geef licht 
Zondagmorgen 13 december is er een bijzondere bijeenkomst van de 
Kinderkerk. We nodigen jullie uit om dan om 9.20 in Op ‘e Hichte te 
zijn. Eerst kijken we dan met elkaar op de computer naar de kerkdienst 
die vanuit de kerk uitgezonden wordt. We kijken het stukje van de 
kerkdienst rondom het aansteken van de Adventskaarsen en de 
Adventsbode (zie blz. 1 van dit Kerknieuws).  
Daarna gaan jullie aan de slag met een mooie opdracht: beschilder of 
versier een glazen potje zo mooi mogelijk met dingen die met Kerst te 



maken hebben. Denk aan een ster, een engel, een boom, een kindje in 
een voederbak, je weet zelf vast nog veel meer.  
Wil jij iemand blij maken met het lichtje? Geef het potje dan aan een 
buurvrouw,  of aan iemand waarvan je denkt dat hij het licht wel heel 
mooi zal vinden! Als er nog tijd is kun je er ook nog één voor jezelf 
maken. 
Als het kan neem je dan even zelf twee schone glazen potjes mee? Dat 
kan van een jampot of groentepotje zijn. Je hoeft je niet op te geven. 
We hopen dat je komt! 
 
Namens de Kinderkerk, 
Leny Hoekema, Sietske Schreur en Anja Klijn Velderman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Di 24 nov, 19.30 uur, kerkenraad, Op ‘e Hichte  
Do 26 nov, 19.45 uur, Aren lezen, Op ‘e Hichte  
Di 1 dec, 19.30 uur, moderamen, Op ‘e Hichte 
Do 3 dec, 20.00 uur, ‘Wat verbeeld jij je?’ met werk Janpeter Muilwijk, 
Op ‘e Hichte 
Di 8 dec, 19.30 uur, diaconie, Op ‘e Hichte 
Do 10 dec, 19.45 uur, Meditatie in de Martini, kerk 
 
 
BESTE GEMEENTELEDEN, 
 
Het proces  
Op 9 november jl. heeft de 
verkiezingscommissie alle uitgebrachte 
stemmen geteld en vastgesteld welke kandidaten verkozen zijn. Er 
waren maar liefst 145 ingevulde stembiljetten binnengekomen. 
Voorwaar een mooi resultaat. Hartelijk dank voor deze betrokkenheid. 
Volgens afspraak is ds. Michiel de Zeeuw direct daarna gestart met het 
bezoeken van de verkozenen. Het was ons plan om jullie vorige week 
te informeren over de uitslag, maar het proces vergt meer tijd dan we 
hadden gehoopt. 
Gelukkig hebben enkele verkozenen positief gereageerd op hun 
verkiezing; met enkele verkozenen zijn we nog in gesprek. Verder 
hebben we moeten vaststellen dat meerdere verkozenen zich (op dit 
moment) nog niet geroepen voelen om het ambt te aanvaarden. 
 
Het vervolg 
Op het moment waarop dit bericht wordt geschreven (vrijdagavond 20 
november) zijn de 6 vacatures dus nog niet allemaal ingevuld. Op 
dinsdag 24 november overlegt de verkiezingscommissie met de 
Kerkenraad over de volgende stappen. 
Het was het de bedoeling dat de nieuwe ambtsdragers in de dienst van 
29 november zouden worden bevestigd. Dat gaat niet lukken. Zoals 

KERKELIJKE AGENDA 

DIENSTEN 



gemeld zijn we nog op zoek naar enkele nieuwe ambtsdragers, terwijl 
enkele verkozenen die het ambt hebben aanvaard op 29 november 
niet beschikbaar zijn. Daar komt nog bij dat de gemeente in de 
gelegenheid moet worden gesteld om gedurende een periode van 5 
dagen na de bekendmaking van de namen van de nieuwe 
ambtsdragers bezwaar in te dienen tegen de gevolgde 
verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een verkozene. 
Als nieuwe datum voor de bevestiging is zondag 24 januari 2021 
gekozen. 
We hebben goede moed dat we deze verkiezingsronde binnenkort 
goed kunnen afsluiten. 
Zodra we alle namen paraat hebben worden jullie door ons 
geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet, 
De verkiezingscommissie: 
Hotske Broersma, Jentsje Fekkes, Hans Karper 
  



 
 
 

Op maandag 9 november ontving uw kerkenraad het verzoek van de 
synode om in de kerkdienst op 15 november aandacht te besteden aan 
de verklaring die door scriba ds. René de Reuver werd uitgesproken 
tijdens de herdenking van de Kristallnacht.  
Voor het gevoel van onze moderamenleden zou het zomaar voorlezen 
van de verklaring in de kerkdienst te abrupt zijn. Zo kreeg het 
onderwerp van de verklaring niet de aandacht die het verdient. Ook 
omdat moderamenleden zich herkenden in wat in de media verscheen 
over aarzelingen bij een deel van deze 
verklaring. Waren familieleden van 
verzetsmensen voldoende gekend in de 
voorbereidingen; was er in de verklaring niet 
te beperkt aandacht voor het verzet vanuit 
de kerken? Hoe gaan we de onjuiste 
‘vervangingstheologie’ (alsof door de komst 
van Christus het volk Israël geen plaats 
meer zou hebben in Gods weg van trouw) 
tegen in het denken en vieren van onze 
gemeente? Waar kunnen we bijdragen in de bestrijding van 
antisemitisme?  
Uw moderamen besloot om de verklaring op de eerstvolgende 
kerkenraadsvergadering te bespreken en u als gemeenteleden de tekst 
via Kerknieuws te laten lezen. U vindt die hieronder. Er is een brochure 
beschikbaar met een uitgebreide toelichting bij de verklaring.  
Wanneer u deze wilt ontvangen kunt u een berichtje sturen aan de 
scriba.   
Heeft u na het lezen van dit alles behoefte om uw gedachten te delen 
dan ziet de kerkenraad uw reactie tegemoet.  
 
Verklaring van de Protestantse Kerk in Nederland  

VANUIT DE KERKENRAAD 



over erkenning van schuld en onze verantwoordelijkheid voor de 
toekomst, zoals uitgesproken door de scriba van de generale synode, 
tijdens de Kristallnachtherdenking op 8 november 2020. 
Ook aan het einde van dit 75e jaar van onze bevrijding komt de Joodse 
gemeenschap van Nederland in Amsterdam bijeen voor de 
Kristallnachtherdenking. In de nacht van 9 op 10 november 1938 
begon met een eerste pogrom de gewetenloze, machinale 
moordcampagne waaraan in de daaropvolgende jaren zes miljoen 
Joden ten prooi vielen. Maar zoals Abel Herzberg schreef in zijn 
dagboek uit Bergen Belsen: Er zijn in de Tweede Wereldoorlog geen 
zes miljoen Joden uitgeroeid, maar er is één Jood vermoord en dat zes 
miljoen keer. Ook andere groepen vielen uitsluiting, wegvoering en 
moord ten deel. 
Het is onvoorstelbaar hoe groot het verdriet is dat de Shoah in de 
Joodse gemeenschap heeft teweeggebracht en hoe diep de pijn die de 
overlevenden hebben gevoeld. Een pijn die door de volgende 
generaties wordt meegedragen en ervaren. Het is in erkenning van dat 
verdriet en van die pijn dat de Protestantse Kerk in Nederland zich 
richt tot de Joodse gemeenschap in ons land. Nog niet eerder zocht de 
Protestantse Kerk op deze wijze het gesprek met onze Joodse 
gesprekspartners. Dat dit pas in het 75e jaar van de bevrijding 
geschiedt, is laat. Naar wij hopen niet té laat. 
De Protestantse Kerk in Nederland wil zonder terughoudendheid 
erkennen dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin 
het zaad van antisemitisme en haat kon groeien. Eeuwenlang werd de 
kloof in stand gehouden die later de Joden in de samenleving dusdanig 
kon isoleren dat ze konden worden weggevoerd en vermoord. Ook in 
de oorlogsjaren zelf heeft het de kerkelijke instanties veelal aan moed 
ontbroken om voor de Joodse inwoners van ons land positie te kiezen. 
Dit ondanks de daden van ongelofelijke persoonlijke moed die, God-zij-
dank, ook door leden van de kerken werden verricht. Met 
dankbaarheid gedenken wij hen die de moed hadden om tijdens de 
oorlog in verzet te komen. 
 



De Protestantse Kerk erkent tevens dat de opvang van de Joden die na 
1945 terugkeerden in onze samenleving tot schrijnende situaties heeft 
geleid. De problemen die werden ondervonden bij de terugkeer van 
oorlogspleegkinderen naar de Joodse gemeenschap en bij de restitutie 
van bezit zijn daarvan pijnlijke voorbeelden. 
In de erkenning van dit alles belijdt de kerk schuld. Vandaag in het 
bijzonder tegenover de Joodse gemeenschap. Want antisemitisme is 
zonde tegen God en tegen mensen. Ook de Protestantse Kerk is deel 
van deze schuldige geschiedenis. Wij schoten tekort in spreken en in 
zwijgen, in doen en in laten, in houding en in gedachten. Mogen alle 
slachtoffers van de grote verschrikking een gedachtenis en naam 
(Hebreeuws: Yad vaShem) hebben in het hart van de Eeuwige, de God 
van Israël. Dat alle geliefden die worden gemist, niet worden vergeten. 
Zoals geschreven staat: 
    Aarde, dek mijn bloed niet toe, laat mijn jammerklacht geen 
rustplaats vinden. (Job 16:18) 
 
We nemen onszelf voor alles te doen wat mogelijk is om de joods-
christelijke relaties verder uit te laten groeien tot een diepe 
vriendschap van twee gelijkwaardige partners, onder andere 
verbonden in de strijd tegen het hedendaagse antisemitisme. 
  



 

 

DE LAATSTE TOEZEGGINGEN KERKBALANS 2020: 

Dit jaar in januari hebben we weer de Actie Kerkbalans gehad. Bij deze 
actie vragen wij u geld te geven voor de kerk, opdat zij aan haar 
verplichtingen kan voldoen. Op de folder als bijlage bij het verzoek 
bijdrage kerkbalans 2020 stond in de begroting verwachte 
toezeggingen € 115.000. 
Echter de toezeggingen waren samen goed voor  € 110.725. Een 
tegenvaller dus.  
Van deze toezeggingen is per 15 november 2020 bijna € 95.000 binnen 
gekomen. 
Via de automatische incasso november en december komt nog 
ongeveer € 6600 binnen. 
Samen €101.600. 
Resteert nog te ontvangen van de toezeggingen ruim €9000.  
Hierbij het dringende verzoek aan de leden, die hun toezegging nog 
niet hebben overgemaakt dit voor de jaarwisseling te doen. Zonder uw 
bijdrage weten we zeker dat het kasboek van de kerk eindigt met een 
tekort in 2020. 
 
We begonnen het jaar dus al met een tegenvaller in de toezeggingen 
kerkbalans 2020; € 4.275 minder dan de begroting. Daarmee was in de 
begroting het overschot gelijk omgezet in een negatief resultaat. 
Vervolgens zien we vanaf de corona maatregelen en geen fysieke 
kerkdiensten de opbrengst collecten achter blijven. Gelukkig hebben 
we extra bedragen ontvangen zonder toezegging, totaal € 3.800. 
 
Vertrouwende op uw medewerking, namens de werkgroep beheer 
IJnte Kooistra, penningmeester. 
  

WERKGROEP BEHEER 



Verantwoording collecten kerk, via de bank en de kerk-app en giften 
maand oktober 2020 
  
Opbrengst collecten dienst op 4 oktober   €   79,85 
Via de banken collectegeld voor de kerk ontvangen € 472,00  
Via de kerkapp collectegeld voor de kerk   €   96,00 
 
Uitgangscollecte voor onderhoudsfonds op 4 oktober €   65,75 
Via de app voor onderhoudsfonds    €   17,00    
 
Ontvangen gift van € 20 via ouderling Anneke Munniksma. Onze dank 
voor de gift en bijdragen collecten.    
 
Steeds meer kerkleden ontdekken het gemak van de kerkapp. 
Inmiddels zijn er 107 gebruikers, waarvan 23 de app ook gebruiken 
voor het geven aan collectes. Voordeel voor beide kanten, u hoeft niet 
op zoek naar (klein) geld en wij hoeven het niet naar de bank te 
brengen. Indien u een telefoon heeft, waar app op mogelijk is: zoek in 
de app store naar Scipio en de rest wijst voor zich. 
 
Daarnaast hebben wij een verzoek aan u bij het overmaken van 
collectes, giften of betalingen het volgende rekening nummer graag 
gebruiken: NL07 Rabo 0373 7238 14. Dit is een collectieve 
bankrekening, met voor de kerk zeer gunstige tarieven.           
                                                                   Namens werkgroep beheer, IJ.K.  
 
 

 
 
 
 

Diaconiecollecte 29 november (Kerk in Actie, Kinderen in de knel). 
Oekraïne – School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid. 
In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: 
gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De 

DIACONIE , COLLECTEN EN MEER 



Iets later:  Door omstandigheden verschijnt deze editie van 

Kerknieuws iets later dan u gewend bent. Bedankt voor uw geduld. 

directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en 
richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het 
onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen 
personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen 
opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De 
onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen 
en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Wij brengen met deze 
adventscollecte licht in het leven van deze kinderen. 
 
Diaconiecollecte 6 december 2020 (Kerk in Actie, Kinderen in de knel). 
Nederland – Kinderen betrekken bij diaconaat. 
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op 
onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een 
liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die 
in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen 
zijn en de kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat doen we met 
Kids in Actie. Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale rol. 
Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van 
kinderen ver weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve 
ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen te 
betrekken bij diaconaat. Wij collecteren mee om kinderen al op jonge 
leeftijd enthousiast te maken voor het (wereld)diacoaat. 
 
De werkgroep diaconie beveelt deze beide collectes van harte bij u 
aan. 
 
GIFT 
Via Antje is er € 20,00 voor Dorcas en via Tjerk € 10,00 en € 20,00 
ontvangen (vrij te besteden door de diaconie). 
Alle gevers hartelijk dank, werkgroep diaconie. 
 
 
 



VAN UW DIAKENEN 
Beste gemeenteleden en dorpsgenoten, 
Hierbij willen we, als diakenen van de Martinikerk, u en jou uitnodigen 
voor een praktische Kerstactie. Nu door het coronavirus veel niet kan 
doorgaan en ‘afstand houden’ nog steeds nodig is, gaan we een ander 
soort Kerstdagen tegemoet. Juist nu hebben veel mensen in ons dorp 
behoefte aan warmte, licht en verbondenheid. Dat bracht ons tot een 
plan. We willen jullie vragen of je mee wilt helpen om het mogelijk te 
maken.   

 
Beschilderen 
Met als gedachte ‘Deel Kerst – Geef Licht’ verspreiden we in Koudum 
de uitnodiging om glazen potten (van appelmoes, jam, enz.) te 
beschilderen met Kerstmotieven. Ieder kiest dan eigen vormen en 
kleuren. Met twee toepassingen: Je kunt je 
beschilderde pot zelf van een waxinelichtje 
voorzien en in eigen huis, zo mogelijk zichtbaar 
voor het raam, laten branden.  
De andere mogelijkheid is om de beschilderde 
glazen potten uit te wisselen (‘licht delen’) of te 
geven aan mensen die aan huis gebonden zijn. 
In dat laatste geval kan het verstandig zijn om 
een led-kaarsje (= zonder vuur) toe te voegen.  
 
Praktisch 
Veel mensen hebben wel wat verf en een kwastje in huis. Wie het niet 
heeft kan er voor weinig geld in het dorp aan komen. Om de 
materialen geen beperking te laten zijn kunnen op zaterdagmiddag 12 
december tussen 13.30 en 14.30 uur in Op ‘e Hichte verf en kwastjes 
opgehaald worden.  



Wie een glazen pot voor iemand anders wil beschilderen kan deze zelf 
aan iemand geven, bijvoorbeeld met een persoonlijke wens. Ook is het 
mogelijk om de pot(ten) op zaterdagochtend 19 december tussen 
10.30 en 11.30 uur naar Op ‘e Hichte brengen. Dan worden ze van 
daaruit gegeven aan oudere dorpsgenoten. 
  
Foto 
Wie het leuk vindt om anderen hun fraai beschilderde glazen pot te 
laten zien, kan er een foto van maken en deze insturen naar 
michieldezeeuw28@kpnmail.nl.  Van mooie voorbeelden kunnen we 
dan een poster maken met de titel ‘Koudum geeft licht’.  
 
Meedoen 
Onze vraag is: willen jullie meedoen met deze actie? Dat kan door 
glazen potten te beschilderen en de uitnodiging om mee te doen te 
delen met mensen om je heen.  
Als er vragen zijn kun je contact zoeken met diaken Corrie Stoker 
unieck59@icloud.com  en  06-361 486 47. Dank jullie wel! 
 
 
KERSTATTENTIES 2020 
Al vele jaren organiseert de Diaconie vlak voor de kerstdagen een actie 
waarbij onze oudste en zieke gemeenteleden een kleine attentie 
krijgen. Omdat dit jaar toch alles anders is gaan we het ook iets anders 
aanpakken. Hierbij hebben we uw/jouw hulp nodig en willen u/jou het 
volgende vragen; 
*Neem een mooie kerstkaart (liefst zelf maken) 
*Schrijf hierop een kerstwens voor een ander gemeentelid. 
*Versier een glazen potje, zoals aangegeven in “Koudum geeft licht” 
*Lever dit in op zaterdag 19 december tussen 10.30 en 11.30 uur in 
Op ‘e Hichte. 
De diakenen zorgen dat hier mooie pakketjes van gemaakt worden en 
zorgen voor de verspreiding van de attenties. Het is natuurlijk ook 
prima als u/jij alleen één of meerdere kaarten maakt of alleen 
“Koudum geeft licht” potjes inlevert. 

mailto:unieck59@icloud.com


Mocht u op 19 december verhinderd zijn, dan kunt u dit ook bij een 
van de diakenen inleveren of de kaarten in de brievenbus van Op ‘e 
Hichte te doen. 
Wij vragen hulp van jong tot oud om dit samen tot een succes te 
maken ! Namens de diaconie, Berend Falkena 
 

 
GELIJKHEID EN RECHTVAARDIGHEID… 
In de maand december kunt u schrijven voor 
de Algerijnse activist Abdallah Benaoum.  
Hij zit in de gevangenis omdat hij op Facebook 
kritiek uitte op de regering. Hij is hartpatiënt en 
moet geopereerd worden, maar hij krijgt niet 
de medische zorg die hij nodig heeft. Zijn 

gezondheid gaat snel achteruit. U vindt meer informatie hierover in de 
begeleidende brief. 
Bij de vaste briefschrijvers doe ik een voorbeeldbrief in de brievenbus. 
Wilt u ook een voorbeeldbrief ontvangen dan kunt u mij vanaf het 
verschijnen van dit blad bellen op telefoonnummer 0514 52188. 
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk de voorbeeldbrief. Van harte 
aanbevolen. 
 
Oproep van Amnesty: Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, 
gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder uw steun is onze strijd niet 
mogelijk. Help mensen in nood: schrijf een brief, teken onze petities, 
stuur direct online een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan 
een gevangene.  
Op de site www.amnesty.nl/kom-in-actie staan ook deze maand weer 
indringende petities die u kunt ondertekenen, of u kunt een mail 
versturen. Tik op de betreffende petitie of mail, er verschijnt een veld 
waarin u uw naam, mailadres en woonplaats vermeldt, en klik op 
versturen. De mail wordt door Amnesty International via een 
versleuteld mailadres verstuurd, uw mailadres is dus niet zichtbaar 
voor de ontvanger. Ook dit van harte aanbevolen… 
Namens de diaconie, Jeltje Wijnsma -Benedictus 

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


 
 
 

WERELDLICHTJESDAG Súdwesthoeke 
 
Wereldwijd worden lichtjes ontstoken op de 
tweede zondag in december. Ouders die een kind 
verloren, en wie zich met hen verbonden voelen, 
steken om 19.00 uur een kaarsje aan om 
liefdevol te gedenken. 
Dit jaar is er, vanwege corona, geen samenkomst 
mogelijk en daarom is gekozen voor een speciale 
vorm.  
 
Groot hart 
Bij dorpshuis De Klink in Koudum staat vanaf 12 december een groot 
houten hart, met daarop ‘Wereldlichtjesdag’. Op zondag 13 december 
heeft iedereen de gelegenheid om daar een klein houten hartje aan te 
hangen. Op dat kleine hartje kan een persoonlijke tekst geschreven 
worden of bijvoorbeeld een naam. Zo vertelt een hart vol hartjes van 
gemis, maar ook van verbondenheid. Daarbij kan ieder die avond thuis 
om 19.00 uur een kaarsje aansteken. 
 
hartjes 
Van 1 tot 12 december zijn die hartjes af te halen bij adressen in de 
regio.   
Voor Koudum is dit bij Janieke Semplonius, Beukenlaan 3. In Warns bij 
Aagje Boersma, ’t Noard 8. In Stavoren bij Froukje Wesselius, Voor-
straat 11. In Hindeloopen bij Trijntje van Meekeren, Wiltjesklinten 8.  
Zondag 13 december zijn ook bij De Klink hartjes beschikbaar om te 
beschrijven. 
 
Voor meer informatie: wldsudwesthoeke@gmail.com.   
Dit jaar zijn bij de organisatie betrokken: Janieke Semplonius, Michiel 
de Zeeuw en Wieke Bijsterbosch. 

ACTIVITEITEN 



VERKOOP KERSTSTUKJES 
Het is bijna zover. Onze verkoop van kerststukjes. 
 
Wanneer: Zaterdag 12 december 
Hoe laat: Van 10 tot 12 uur 
Waar: Buiten onder de luifel van Op ‘e Hichte 
Bezorgen : Is ook een optie. 
Bestellen: Dit is mogelijk. 
  
U kunt eventueel uw bakje/schaal op 10 december vanaf 9.00 uur in 
op é Hichte   .  
brengen, voorzien van uw naam 
Bij dit alles graag rekening houden met 1.5 meter afstand.  
Zie ook vorig Kerknieuws/Ringblad  
De marktcommissie. 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrijdag 11 december (voor 18.00 u) voor 3 weken! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


