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ds. Michiel de Zeeuw                                                                          

 

…te komen in uw heiligdom…  (Psalm 84: 1 berijmd) 
  
Gewoon de dienst op het scherm, kopje koffie erbij. De telefoon 
gaat. ‘Geeft niks, ik kijk het misschien later wel terug’. Soms sluiten 
gemak en afleiding voor ons ongemerkt de deur naar de innerlijke 
ruimte waarin we de kerkdienst vieren. Dan kan de rijkdom ervan 
buiten bereik blijven. Malcolm Guite, dichter en predikant aan 
Girton college in Cambridge, vraagt aandacht voor het bijzondere in 
het gewone. Een gedicht over een alledaagse lezenaar in de kerk. 
Waar jij leest. Een ontmoeting beleeft als in een heilige ruimte. 
 
DE LEZENAAR 
Er zijn er breed als adelaarsvleugels, deze is gewoon, 
gewoon eigen vakmanschap in stevig eiken. 
Waardig het leven door, wenkt hij, met de draad mee. 
Jij loopt hier naar een altijd open boek, 
open als ieder leven is voor ieder licht, 
open voor schijn en schaduw, dag en nacht. 
Het onveranderlijk oog bij jouw veranderlijke pijn. 
Wees stil, spreekt de lezenaar, sta hier en lees 
van je geheimen, je liefde, je vrees 
en daar doorheen de dunne draad 
van Gods vreemde genade, rood als het leeslint rood 
als je eigen bloed terwijl je lezende hier gelezen wordt 
doorborend merg en been… jij staat en leeft, 
de lezenaar nog rustend waar jij beeft. 
 
Malcolm Guite  
 
(vertaling MdZ, lees voor het Engelse origineel op 
https://malcolmguite.wordpress.com/tag/bible-sunday/ ) 

 
 

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 21 FEBRUARI, 1e zondag Veertigdagentijd, Invocabit 
9.30 uur vg. ds. Michiel de Zeeuw, uitzending Martinikerk 
collecten : Diaconie (40dgn Werelddiac. Moldavië) en kerk 
organist : Feike Dijkstra     
koster  : Ulfert de Jong    telefoon  523176 
beamerist : Jan Cnossen      
 
ZONDAG 28 FEBRUARI, 2e  zondag Veertigdagentijd, Reminiscere  
9.30 uur vg. ds. Joke van Voorst, uitzending Martinikerk 
collecten : Diaconie (40dgn Missionair werk) en kerk 
Uitgangscol. : Onderhoudsfonds 
organist : Gosse Jongsma   
koster  : Rooske Fekkes    telefoon  522033  
beamerist : Jetze Siemensma 
 
 
   

KERKDIENSTEN   
tKDIENSTEN 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


2. God heeft twee snelle voeten, 
ze zijn van jou. 
Daarmee overbrugt hij kloven, 
trekt hij sporen naar geloven. 
God in jou. 
 
4. God zegt je: ‘Jij hebt aanleg. 
Die is van mij! 
Zo kun jij ook in jouw leven 
iets van mij aan mensen geven. 
Beeld naar mij.’ 
 

 

 
Zondag 21 februari: Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd 
lezen we uit Marcus 1: 12-15 hoe de levensweg van Jezus begint 
met keuzes. Als om te laten zien wie hij is, waar hij voor staat. In 
taaie tijden, als in de woestijn, wordt dat zichtbaar. 
 
Zondag 28 februari: We lezen uit Marcus 9: 2 -10 over een 
inspirerende ontmoeting. Alsof even het gordijn is weggeschoven 
en we kunnen zien hoe de wereld er vanuit de hemel uitziet. De 
verbanden komen voor even aan het licht… 
 
Om thuis te zingen… 
Elke zondag van de Veertigdagentijd klinkt in de Martinikerk het lied 
‘Een menselijk gezicht’. Een lied voor onderweg op onze tocht naar 
Pasen. Op www.pknkoudum.nl kunt u het lied alvast beluisteren… 
 
Een menselijk gezicht   
Refrein God gaf zijn woord aan mensen 

en zei: ‘Maak geen beeld van mij.’ 
Dat hoeft ook  niet want het beeld van God, 
dat ben jij! 

 
1.God heeft twee sterke handen, 
ze zijn van jou. 
Daarmee bouwt hij aan de aarde, 
jouw twee handen hebben waarde. 
God in jou. 
 
3. God heeft twee scherpe ogen, 
ze zijn van jou. 
Daarmee ziet hij méér in mensen, 
kleine noden, grote wensen. 
God in jou. 

BIJ DE DIENSTEN 

http://www.pknkoudum.nl/


 
 
In de sneeuw 
De witte wereld waarin Koudum onlangs wakker werd bracht een fijne 
onderbreking van alle virusverhalen. Sneeuw bereikt plekken in hoofd 
en hart, die we soms vergeten waren. Verschillende dorpsgenoten 
liepen er als een kind zo blij doorheen. Dat sneeuw soms maar een 
klein kiertje nodig heeft bleek ook in de Martinikerk. Net achter de 
deur lag een vriendelijke sneeuwberg… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Memoriam Hendrik de Jong 
Op 2 februari overleed, in de leeftijd van 91 jaar, ons gemeentelid 
Hendrik de Jong, die aan de Beukenlaan woonde. In de afscheids-
dienst keken we naar twee foto’s die zijn leven leken te omlijsten. 
Bij de eerste, die op de rouwbrief stond, zien we een jongen met de 
gereedschapskist op zijn schouder. De andere foto, die een plek 
kreeg op het liturgieboekje, toont een man op leeftijd die bladerend 
zoekt in mappen vol met geschiedenis van Koudum. We lazen uit 
Prediker 3 over de tijden van ons leven en dachten daarbij dankbaar 
aan tijden uit het leven van Hendrik de Jong. Hoe er een tijd was om 
te bouwen en hij als kundig timmerman zijn sporen verdiende. Hoe 
er een tijd was om te zwijgen; hij had een rustige natuur en uitte 
zich meer in daden dan in woorden. Hoe er een tijd was van 
vasthouden en van loslaten, onder meer geïllustreerd in zijn 
liefhebberij met duiven, maar ook in het accepteren dat er soms 

UIT PASTORIE ‘IT OERSET’ 



een ander hoofdstuk aanbreekt. Na de operatie aan zijn hart was 
zijn eerste vraag ‘Kan ik weer voetballen?’. Er was voor hem een tijd 
van zorgen voor, onder meer voor zijn ouders op leeftijd, en een tijd 
dat anderen naar hem omzagen. Hendrik had een eigen spoor rond 
kerk en geloof, maar bleef wel betrokken. We lazen in de kerkdienst 
in dat verband ook de gelijkenis van Jezus over bouwen op rots en 
bouwen op zand. Geeske Buma speelde op het orgel de melodie van 
Gezang 350, met woorden over een duif die nederdaalt en uit de 
hoge voor ons vrede haalt. Hendrik wist hoe je een duif moest 
ontvangen. 
 
Veertigdagentijd 
Op woensdag 17 februari a.s. begint de Veertigdagentijd. Een 
periode van zes weken als voorbereiding op het Paasfeest. Vanouds 
begint na het vieren van carnaval een tijd van ‘vasten’. Na de 
Reformatie bleef dit een tijdlang uit beeld in de protestantse 
traditie. Gelukkig is er de laatste decennia weer volop belangstelling 
voor. Want zo’n periode geeft je de kans op bezinning: wat is 
belangrijk in mijn leven, wat heb ik echt nodig? Wat helpt mij 
volhouden als het moeilijk is? Waar kan ik van 
betekenis zijn? En waar hoop ik op? 
Dat zijn vragen die misschien nu meer dan ooit 
een rol spelen. We leven nu al bijna een jaar 
onder de beperkingen van de 
coronamaatregelen. Aan vasten in de zin van 
‘iets lekkers laten staan’ hebben we wellicht niet 
zo’n behoefte. Er is al genoeg dat we ons moeten 
ontzeggen, waar we afstand van moeten doen. 
Tegelijk blijft het waardevol om je te oefenen in 
vrij kunnen zijn (bijvoorbeeld van alcohol of van ‘teveel op je 
telefoon’). De vragen ‘waar gaat het om’, ‘wat helpt mij’ zijn 
onverminderd van betekenis. Tijdens de Veertigdagentijd komen 
die, in het spoor van Jezus’ levensweg, aan de orde.  



THUIS 
Veertigdagenkalender 
Alle gemeenteleden hebben, als stimulans en 
steun vanuit uw kerk de Veertigdagenkalender 
thuis gekregen. Voor elke dag is er zo een kans 
om stil te staan bij een tekst, een lied, een 
gedachte. Soms zeggen mensen: ‘ja, al die 
teksten zeggen me niks’. Dan is het goed om te 
bedenken dat je soms maar één woord nodig 
hebt om verder te kunnen. Eén foto die in je hoofd blijft zitten. Eén 
tip om de dag op te pakken. We hopen dat er zo voor iedereen 
voldoende is om ‘op te rapen’ en van te leven! 
 

Gezinsboekje ‘Levensweg’ 
Gezinnen hebben het boekje ‘Levensweg’ 
aangereikt gekregen voor de weg naar Pasen. Het 
boekje hoort bij het project van Kind op Zondag. In 
dit boekje staan verhalen, spelvormen, activiteiten 
en nog veel meer; voor elke dag iets anders. Vrolijk 
gereedschap. Het boekje sluit aan bij de verhalen 
die we op zondag in de kerkdiensten horen.  
 

IN DE KERK 
We sluiten aan bij het thema van Kind op Zondag: Levensweg. We 
horen hoe Jezus op weg gaat naar Pasen. Jezus ging de weg van het 
leven, met alle hoogten en diepten die daarbij horen. Het was ook 
een weg naar het leven: zijn verhaal loopt uit op het nieuwe begin 
van Pasen. Daarmee heeft Jezus ook voor ons een levensweg 
gebaand. Een spoor waarin wij verder kunnen.  
De vieringen zijn voorlopig nog online. We maken daarbij gebruik 
van de afbeeldingen die Kind op Zondag bij de verhalen heeft laten 
maken. Elke week zetten we zeven stappen op een spelbord om uit 
te komen bij het volgende verhaal. Ook is er een kinderlied gekozen 



dat een plek krijgt in de dienst: ‘Een menselijk gezicht’, geschreven 
door Gerard van Midden met muziek van Gerard van Amstel.  
 
Delen op je levensweg 
Kerk in Actie, de organisatie van onze landelijke kerk voor diaconaat 
wereldwijd, reikt het thema ‘Ik ben er voor jou’ aan. Elke week 
wordt onze aandacht gevraagd voor zeven keer barmhartigheid, 
zeven keer voor iemand zorgen. Jezus heeft ons laten zien wat dat 
is: mensen die honger hebben eten geven, mensen die ‘naakt’ zijn 
kleden, mensen die ziek zijn bezoeken enz. In Mattheüs 25 zei Hij: 
iedereen die dit aan iemand doet, doet het aan Mij. Zo inspireerden 
die woorden mensen 
tot op de dag van 
vandaag om te zorgen 
voor wie in nood is. Ik 
ben er voor jou. Elke 
week horen we iets 
over het doel waaraan 
we kunnen bijdragen. 
U doet toch ook mee? 
Dit jaar benutten we 
geen spaardoosje, 
maar ieder van ons 
heeft wel een geschikt 
potje om elke week in 
te sparen.  
In het boekje voor de 
kinderen vertelt duif 
Rainbow op zijn manier over het doel van de week. Rainbow is ook 
elke zondag in de kerk… 
 
Liturgische bloemschikkingen 
Tenslotte is er elke zondag een symbolische schikking bij ‘Ik ben er 
voor jou’. Op de eerste zondag een verbeelding van het woord ‘Ik 



was ziek en jullie bezochten mij’. Op de tweede zondag bij ‘Ik had 
dorst en jullie gaven mij te drinken’. Beelden die ons bij kunnen 
blijven…. 
Rooske Fekkes en Dieuwer Lanting zullen de schikkingen voor ons 
verzorgen. Soms vragen ze anderen om hen daarbij te helpen. 
We wensen u en jou een inspirerende tijd toe! 
 
Goede wensen bij de verhuizing 
De nieuwe Finke krijgt al steeds meer gestalte. We lazen dat de 
verhuizing op maandag 22 februari gaat beginnen en dat, als het 
volgens plan verloopt, alle bewoners op vrijdag 26 februari zijn 
verhuisd naar hun nieuwe onderkomen.  
Uit eigen ervaring weten we dat verhuizen veel energie kost en 
bovendien allerlei gevoelens naar boven kan brengen. We wensen 
de bewoners en de medewerkers van De Finke sterkte toe in al deze 
veranderingen. Onze hartelijke wens vanuit de kerkgemeenschap is 
dat de verhuizing goed zal verlopen en u zich snel thuis zult voelen. 
Dat vraagt uiteraard gewenning, maar dat gaat zoals het naderen 
van de lente. In kleine stapjes komen licht, kleur en warmte 
dichterbij. Een gezegende tijd toegewenst om te wonen en te 
werken in de nieuwe Finke!  
 
Aansterken 
Helaas zijn verschillende mensen in Koudum met het coronavirus 
besmet geraakt. Voor sommigen was de narigheid snel achter de 
rug, voor anderen kost het nog steeds veel van hun krachten. We 
wensen elk van hen toe dat het spoedig weer vooruit gaat. Dat 
beterschap ook gepaard zal gaan met een herstel van vertrouwen. 
Het verraderlijke van het virus kan zich immers ook daar nestelen. 

Voor u en jou wensen we dat er moed en kracht zal zijn om 
vol te houden. We gaan deze taaie weg niet alleen. 
Met hartelijke en bemoedigende groet,  
ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw 



 

Op zondag 28 februari horen we het verhaal over Jezus die op een 
hoge berg is. Ik ga er nu verder niks over verklappen, want in jullie 
boekje ‘Levensweg’ staat het allemaal.  

In de bergen zijn, op een berg klimmen, vinden 
mensen vaak heel mooi en bijzonder. Waarom zou 
dat zijn, denk je?  
En ben je zelf weleens op een berg of een hoge 
heuvel geweest? Wat voor gevoel gaf dat? 
Praat er eens met heit en mem, pake of beppe over. 
En misschien kun je er dan iets over schrijven of een 

tekening van maken. Als je dat dan aan mij stuurt 
(vanvoorstjoke@gmail.com) dan kan ik het weer gebruiken in de 
kerkdienst. Alvast erg bedankt!                          ds. Joke van Voorst 
 
 
 
 
Wat is dat? Boerd 1580? Voor ons als werkgroep beheer is dit al 2 
jaar een begrip.  
Tijdens een ledenbijeenkomst van onze gemeente attendeerde 
Ulfert de Jong ons dat het herdenkingsbord voor in de kerk weleens 
een opknapbeurt kon gebruiken. Dit bord herinnert ons aan de inval 
van de Spanjaarden in Koudum in 1586. (er staat echter 1580, maar 
dat zou een fout zijn) Er is contact gezocht via de stichting tot 
behoud van kerkelijke gebouwen in Friesland 
met een restauratrice. Zij heeft vorig jaar maart 
een offerte uitgebracht voor restauratie. Toen 
was al duidelijk dat wij als kerk hier geen budget 
voor hadden. Ulfert de Jong en Henk de Koe 
hebben meerdere fondsen benaderd, waaronder 
onze eigen marktcommissie en zijn er in geslaagd 
het volledige budget rond te krijgen.  

VOOR KINDEREN 
PASTORIE ‘IT 
OERSET’ 

BOERD 1580 



Eind januari is het bord uit de kerk gehaald en door ons bij de 
restauratrice in Haren afgeleverd.  
Wij zijn heel benieuw naar het resultaat en houden u allen op de 
hoogte.                       Namens de werkgroep beheer, Dick Bellinga. 
 

 
 
 
 

Zeven keer zorgen: ‘Ik ben er voor jou’ 
Mensen zeggen weleens tegen elkaar: ‘hé, ik ben er voor je, dat 
weet je toch?’  
Op de afbeelding zie je een hemdje, 
een boterham, een beker, een huis, 
een handboei met ketting, een 
brancard en een grafkist. Wat 
betekenen al die symbooltjes? 
Ze verwijzen naar woorden van 
Jezus (Matteüs 25:31-40). Op een 
dag zal Jezus zeggen: ‘kom bij Mij, 
want toen ik ziek was heb je voor 
me gezorgd. Toen ik geen kleren had 
heb je ze Mij gegeven. En toen ik 
een vreemdeling was hebben jullie Mij opgevangen. Toen ik honger 
had gaven jullie mij eten. Toen ik dorst had kreeg ik drinken. Toen ik 
gevangen zat hebben jullie mij opgezocht.  

VOOR JONGEREN 



Stomverbaasd… 
De mensen tegen wie Hij dat zegt, zullen stomverbaasd reageren. Ze 
hebben Jezus nooit van hun leven gezien! Dus zeggen ze dan: 
‘wanneer hebben wij dat gedaan, daar weten we niks van!’ Dan zegt 
Jezus: ‘alle keren dat je er was voor iemand, was je er voor Mij’.  
Mensen die Jezus wilden volgen wisten dus dat dit zorgen voor 
anderen heel belangrijk was. De kerk noemde het later: ‘werken van 
barmhartigheid’. Er zijn er zeven. Zeven keer zorgen voor. We 
hebben er onze handen vol aan en elkaar ervoor nodig. Daarom 
denken we in de komende weken, de zondagen in de 
Veertigdagentijd, elke zondag na over één van de zeven keer zorgen 
voor. Er is elke week een doel waar we geld aan geven en voor 
bidden.  
 
 
 
De kerkdienst op 24 januari was een dienst van uitersten. Van 
rijkdom en vreugde, maar toch ook van weemoed en gemis. Om 
met dat laatste te beginnen. We hadden zo graag het afscheid van 
en de dank aan onze aftredende ambtsdragers in het midden van 
een volle kerk gevierd. Het kon nu niet. Maar ook op deze plaats 
vermelden we nogmaals onze waardering en dank voor de zes 
ambtsdragers die onze gemeente op veel manieren hebben 
gesteund. Het zijn diaken Tjerk Faber, ouderling-scriba Jentsje 
Fekkes, ouderling-kerkrentmeester Walter de Koe, ouderling-
kerkrentmeester IJnte Kooistra, ouderling Boukje Postma en 
ouderling Janneke van der Werf. Dat hun inzet en betrokkenheid 
vrucht mogen blijven dragen! 
 
 
 
 
 
 

BEVESTIGINGSDIENST 

Werkers in de wijngaard, dank jullie wel ! 



Dat ‘midden van de gemeente’ wensten we onze nieuwe ambtsdragers 
overigens niet minder toe. Het zijn diaken Kitty Bruno – Franse, 
ouderling Antsje Folkertsma, ouderling- kerkrentmeester Eling 
Hoekema, ouderling Botty Wiersma – Veenstra, en ouderling-scriba 
Jeltsje Wijnsma – Benedictus. 
In deze dienst kreeg het ja-woord van Antsje Folkertsma extra kleur in 
haar persoonlijke belijdenis. Ze ontstak haar doopkaars aan de 
Paaskaars, als beeld van de bron van Licht voor haar bestaan. Ook 
luisterden we naar een speciaal lied dat ze koos: ‘How great thou art’. 
Bij een foto in deze dienst zagen we mensen actief in een wijngaard. 
Een van hen had een t-shirt aan met daarop de tekst  l’Amour, toujours 
l’Amour  (De Liefde, altijd de Liefde).  
 
Dat is het geheim om te bewaren als ambtsdrager: dit is waar het om 
draait. Gods liefde voor ons leven. We wensen de nieuwe werkers in 
de wijngaard van de Heer een gezegende en vreugdevolle tijd toe. 
Welkom in het team van de kerkenraad! 
 
 

   Om redenen van privacy 

zijn de pastorale berichten 

en persoonlijke gegevens 

(en foto’s), die wel in de 

papieren editie van 

Kerknieuws vermeld staan 

uit deze interneteditie 

verwijderd. 



 
 
Wisseling van functies in de diaconie 
In de dienst van zondag 24 januari 2021 zijn de nieuwe 
ambtsdragers bevestigd en is er afscheid genomen van de 
vertrekkende ambtsdragers. In de dienst is Kitty Bruno-Franse 
bevestigd als diaken en is Tjerk Faber ontheven van zijn taken en 
verantwoordelijkheden als diaken. Vanaf 24 januari 2021 is de 
volgende functieverdeling van de taken van toepassing voor de 
werkgroep Diaconie: 
1. Voorzitter en lid Moderamen:      Andries Wester 
2. Penningmeester:                             Berend Falkena 
3. Secretariaat:                                     Libbe Zijlstra 
4. Algemene leden: Corrie Stoker, Lies de Jong, Kitty Bruno 
We verwelkomen Kitty van harte in ons midden! Daarnaast spreken 
we hierbij onze dank en waardering uit voor de samenwerking en 
de gedegen inzet van Tjerk de afgelopen jaren in de diaconie als 
penningmeester. Met vriendelijke groeten, Libbe Zijlstra 
 
 
VERANTWOORDING ontvangsten DIACONIE  
over de maand januari 2021: 
 

bankrekening     bankrekening   Scipio 
diaconie   Prot.Gem  App        Totaal 

 
Verplichte afdrachten  € 83,33 € 12,92 € 15,50      € 111,75 
Bloemenfonds  € 113,33 € 12,92 € 13,50      € 149,75 
Plaatselijk werk      € 83,33 € 12,92 € 29,50      € 125,75 
Ondersteuning  
                 Gemeenten   € 93,33 € 12,92 € 23,00      € 129,25 
Missionair werk            € 83,33 € 12,92 € 28,50      € 124,75 
Fryslân foar Rwanda    € 83,33   € 22,92  € 37,00      € 143,25 

Totaal     € 540,00       € 97,50          € 147,00      € 784,50 

VANUIT DE DIACONIE 



 
Met de verdeling is rekening gehouden met de wensen van de 
gemeenteleden. Ingeleverde collectemunten zijn meegeteld bij 
bankrekening van de diaconie. 
 
Gift ontvangen van 20 Euro via Tjerk Faber;  
Gift ontvangen van 50 Euro via Hittje Faber;  
Gift ontvangen van 10 Euro via Jeltje Wijnsma voor het 

    bloemenfonds 
 
De komende weken heeft de diaconie de volgende collectedoelen, 
In aansluiting bij de zeven werken van barmhartigheid: 
 
21 februari    Werelddiaconaat Moldavië – 40 dagen tijd   

        ‘de zieken verzorgen’ 
De kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen. Door de economische 
situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan 
een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze 
gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen 
nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen 
stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en 
eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en 
bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze 
met hun verhaal terecht kunnen. Met de opbrengst van deze 
collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare 
mensen in Moldavië. Helpt u mee? 
 
28 februari     Missionair werk – 40 dagen tijd  ‘de dorstigen laven’ 
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Dat 
betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen 
hierop in met alternatieve vormen van kerk-zijn. Pioniersplekken 
vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de 
boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere 
manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 



pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost 
Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom 
het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken 
levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden.  
Seinpost Slinge zet zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht 
en Zuidwijk in Rotterdam. Dat gebeurt met verschillende 
activiteiten, zondags en doordeweeks. Met uw bijdrage aan de 
collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe 
vormen van kerk-zijn. Van harte aanbevolen. 

       namens de werkgroep diaconie, Berend Falkena 



    

Actie Kerkbalans. 

Ondanks allerlei belemmeringen i.v.m. de coronamaatregelen is het 
ons als gemeente dit jaar gelukt om een negatieve begroting om te 
zetten naar een positief beeld voor 2021. 
Onze gemeente heeft dit jaar ruim geschonken, de opbrengst van 
de toezeggingen voor 2021 is:  € 116.016,90. 
Een respectabel bedrag. Er is nog een aantal formulieren onderweg, 
dus mogelijk wordt het nog iets meer. 
Onze dank gaat uit naar al die mensen die hier aan bijgedragen 
hebben, denk aan de vrijwilligers bij de voorbereiding, het inpakken, 
het rondbrengen, het ophalen, het verwerken en natuurlijk de 
gevers van een bijdrage. 

Allen hartelijk dank. 
 
Als laatste nog een oproep voor hen die het antwoordformulier nog 
niet hebben ingeleverd. U kunt het in de brievenbus van Op ‘e 
Hichte gooien, of even met mij bellen, dan haal ik het op (Dick 
Bellinga 06 131 964 28). 
Namens de Werkgroep beheer, Dick Bellinga. 
  
Opbrengsten collecten januari  
Via de banken is er in januari € 467,50 aan collectegeld voor de kerk 
binnengekomen.  
Via de Scipio-app is er € 147,00 voor de kerk binnengekomen en 
€ 15,00 voor het onderhoudsfonds. 
Verder heeft Anneke Siemensma bij het ophalen van de Kerkbalans 
een contante gift voor de kerk gekregen van € 10,00. 
En via Ron Bruno is er € 50,00 euro contant ontvangen voor de 
collectes. 
Dank aan alle gevers, 
 
Namens Beheer, Dick Bellinga 

VANUIT DE WERKGROEP BEHEER 



Kerknieuws  
De volgende inleverdatum is 26 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 

leden over indrukken in het dagelijks leven.  
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 
 

CONTACTGEGEVENS 

mailto:annekesiemensma@hetnet.nl
mailto:beamer@pknkoudum.nl

