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Dagen zijn als koffers - ze hebben allemaal hetzelfde 
formaat - maar sommige mensen weten er meer in te 
stoppen dan anderen. 
 
Amish spreekwoord 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de redactie 
 
Elke heeft inmiddels de redactie verlaten. We danken haar hartelijk 
voor alle werkzaamheden die ze voor het Skil- en Singelnieuws heeft 
verricht.  
 
Inmiddels is het winterseizoen weer van start gegaan.  Veel activiteit 
in de gemeenten met o.a. gespreksgroepen, leesclub etc. En ook de 
broederschapsdag staat voor de deur. We wensen allen een goede 
periode, waarin de verbondenheid onderling versterkt kan worden. 
 
Met hartelijke groeten, 
Cor en Antsje Tjalsma, Els Kwant en Ton Hogerland uit Sneek en 
Fenna Stoel en Janke van der Hauw uit Bolsward. 
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WOORD VAN OVERDENKING 
 

 
Missen maar niet vergeten..... 

Tja...missen maar niet vergeten. Die zin speelt al weken door 
mijn hoofd nu ik toeleef naar de afscheidsdienst. Dit is ook zo’n 
laatste keer dat ik als seniorenpastor in de Formanjebrief schrijf.  
En wat deed ik dat graag, stukjes schrijven die soms zomaar 
ontstonden tijdens het autorijden naar Bolsward, Sneek of Joure 
of tijdens de wandelingen met de hond. Dat schrijven ga ik 
trouwens voortzetten in een Jaarcursus schrijven, voor mezelf.... 
Ik schreef gedurende de werkzame jaren ook preekbrieven. 
Korte meditaties die aan de zr.’s en br.’s die ik moet leren 
kennen toegestuurd of gegeven werden tijdens een bezoek. Mijn 
laatste preekbrief heeft de titel  “Missen maar niet vergeten’. 
Dat geldt voor ieder uit de gemeentes die ik mocht leren kennen 
of mee mocht samenwerken. En dan bedoel ik de mensen van 
kerkenraden, vrijwilligers die er waren (en zijn)  om hand- en 
spandiensten in dienst van de gemeente te verrichten. Daar heb 
ik respect voor. Een deel uit mijn allerlaatste schrijven laat ik hier 
volgen:  

Het leven bestaat bij verbinden en 
loslaten. Dat begint al in ons aller 
prille jeugd; de wereld wordt 
gaandeweg groter, ruimer en het 

oude vertrouwde wordt los- en achtergelaten. Totdat zelfs die 
dierbaren achter de horizon van liefde verdwenen zijn: 
grootouders, ouders, geliefden. En dan is er gemis...  

Er is een schrijver (een gepensioneerde huisarts) die hele wijze 
verhalen schrijft. De thema’s die hij in zijn dierenverhalen 
gebruikt, zijn voor volwassenen zó herkenbaar. Eén van mijn 
lievelingsverhalen heet “Ik zal je missen”.  Hieronder een klein 
gedeelte uit dat verhaal.  
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Ik mis je !                  ( Toon Tellegen) 

Je gaat me – als ik weg ben missen, zei de mier 
tegen de eekhoorn‘ Missen?’ ‘Missen. Je weet 
toch wel wat dat is?‘   ‘Nee’ zei de eekhoorn. 
‘Missen is iets wat je voelt als iets er niet is.’ ‘Wat 
voel je dan?’ ‘Ja, daar gaat het nou om.‘  ‘Dan 
zullen we elkaar missen.’ zei de eekhoorn 
verdrietig. ‘Nee,’ zei de mier, ‘want we kunnen 

elkaar ook vergeten.’  ‘Vergeten! Jou?!’ riep de eekhoorn. ‘Nou,‘ 
zei de mier, ‘schreeuw maar niet zo hard.’ De eekhoorn legde zijn 
hoofd in zijn handen. ‘Ik zal jou nooit vergeten.‘ zei hij zacht. 
‘Nou ja,’ zei de mier. ‘Dat moeten we nog maar afwachten.‘ ‘Dag! 
‘En heel plotseling stapte hij de deur uit… De eekhoorn begon 
hem onmiddellijk te missen. 
‘Mier, mier, riep hij, ‘ik mis je!’ Zijn stem kaatste heen en weer 
tussen de bomen. ‘Dat kan nu nog niet!‘ zei de mier. ‘Ik ben nog 
niet eens weg!‘ ‘Maar toch is het zo!’ riep de eekhoorn. Tot zover 
een gedeelte uit dit verhaal.   

Wat mij in dit stukje raakt, is de wijsheid dat – hoewel je elkaar 
niet of nauwelijks meer ziet of ontmoet, ja zelfs kunt missen... je 
elkaar nóóit zult vergeten. Mensen die waardevol zijn worden bij 
de ander bewaard in het hart: dát is de plek om niet te 
vergeten!! Ik denk nu aan Maria, de moeder van Jezus. Over haar 
staat er in het Kerstverhaal zo mooi ‘dat ze alles wat ze ziet en 
hoort, bewaart in haar hart’. Dat woord bewaren hoort bij niet - 
vergeten. En dan is het hart de kluis waar het opgeborgen zit.  
Daar zitten bij mij alle verhalen, daar zitten ook de vragen, daar 
zijn ook de tranen die ik soms zag of de vreugde of de 
dankbaarheid die geuit werd. Ja, dat heb ik allemaal als een 
geschenk meegekregen. Ogen die soms glansden van 
dankbaarheid of van godsvertrouwen. Er is nog licht in het leven, 
zeggen deze ogen, er is glans ontleend aan de Schepper.  
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Het maakte, dat het voor mij fijn was om met mensen die nog 
glanzen te verkeren. Glans en dankbaarheid. Evenzo werd er in 
de ontmoetingen het leven doorleefd in het besef van ouder 
worden, zorg te hebben om kinderen en kleinkinderen.  
Natuurlijk werd er ook verteld over levenspijn, of wrok over wat 
nog schuurde. Soms raapten we samen scherven van de achter 
liggende weg. Dan kan zo’n mooie tekst ondersteunend werken 
als die van Phil Bosmans:  

 Vandaag en alle vorige dagen en jaren zijn voorbij, begraven in 
de tijd. Je kunt er niets meer aan veranderen. Waren er scherven? 
Draag ze dan niet mee, want ze zullen je dag na dag verwonden 
tot je niet meer kunt leven. Er zijn scherven die je in Gods handen 
kwijt kunt, er zijn scherven die je helen moet door oprecht te 
vergeven. Scherven die je met al de liefde van je hart niet helen 
kunt, moet je laten liggen. 
 
Dat is mooi gezegd: het neerleggen in Gods handen. Het loslaten 
en overgeven aan de Schepper waarvan we mogen geloven dat 
wij allen geborgen zijn in Zijn handen. Van alle tijden is het, dat 
de mens zoekt naar het weten, voelen en ervaren dat we niet 
vergeten worden door God die boven tijd verheven is. De 
psalmdichters hebben dat in hun worstelen om niet vergeten te 
worden en om in hun zoeken naar houvast zo prachtig en 
herkenbaar gezegd. Eén van mijn lievelingsteksten is dit gedeelte 
uit psalm 139, en omdat ik deze psalm nog al eens gelezen heb in 
het Fries bij afscheidsdiensten, laat ik een deel van de tekst in 
het Frysk hier volgen:  
 
 O Heare, Jo ha my hifke en Jo kenne my. 
2 Jo witte fan myn sitten en oereinkommen. 
Fan fierren al fersteane Jo myn gedachten. 
3 Jo bemjitte myn gean en myn lizzen, 
mei al myn wegen binne Jo bekend. 
5 Achter my binne Jo en foar my, rûnom, 
en Jo lizze de hân op my. 
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6 Dat te witten is my al te wûnder 
en te ferheven; ik kin der net by.                  
 

Daar kunnen u en ik het voor de toekomst -
die verborgen ligt- misschien op uithouden  
“Jo kinne my” : anders gezegd: ‘door U word 
ik niet vergeten”. De Godsnaam betekent “Ik 
ben die Ik zal zijn”. Dat geeft een belofte naar 
de toekomst van een God die meetrekt met 

uw en mijn leven. God hult zich in zijn beloftevolle Naam. De 
naam zegt eigenlijk: Ga maar met Mij op pad, dan zul je 
gaandeweg merken dat Ik er zijn zal voor jou. Zo mogen wij het 
verhaal van ons  eigen leven verder leven,   naast het verhaal van 
God-met-ons. Tot slot: Wie weggaat laat een groet achter. 
Mooier is de Bijbelse wijze van weggaan om elkaar te zegenen.  ( 
Zegenen betekent: de ander het goede – goddelijke – 
toewensen).  Ik doe dit graag met deze woorden:  
 
U bent vóór mij    U bent achter mij 
waarheen ik ga    vanwaar ik kom 
in mijn toekomst   in mijn verleden 
 
U bent bij mij    Heer wees voor ons      
waar ik nu ben    en leidt ons 
in het heden    wees onder ons 
 
en draag ons                 
wees boven ons 
en zegen ons  
 
Ik zal u missen... maar niet vergeten,                                               
 
Da. Tineke Weidema 
 

 

 

 

http://www.google.nl/url?url=http://jezusismijnverlosser.punt.nl/?pagefor=category_view_frontpage_10&pagenr=23&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjeo-eIt6POAhWLDcAKHcT5BLo4FBDBbggYMAE&usg=AFQjCNF2XwejNlPm8udPAm1smua
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VAN DE PREDIKANTEN 
 

 

VAN DE SENIORENPASTOR 
 

Moment van Stilte en Bezinning 
 

Sta even stil, zodat je ziel je in kan halen...  
Op donderdag 6 oktober is het Moment van Stilte in 
het eeuwenoude kerkje van Kortehemmen, hier 
vlak bij ons. Van de Stichting Oude Friese kerken 
mogen we hier een korte viering houden en koffie 
drinken. We beginnen om 10.30 uur. 

 
Bidden met de benen 
 

Zo luidde het thema voor het lopen van 
het labyrint in Holwerd op 24 augustus. 
Schuin achter de Vermaning is een 
labyrint aangelegd: een cirkelvormig pad 
wat naar het midden, het hart leidt om 
vandaar uit terug te lopen. Het is een 

eeuwenoud symbool voor bezinning op het eigen leven; een 
leven waarin men toeneemt in wijsheid en meer vanuit het hart 
gaat leven om deze wijsheid mee naar ‘buiten’ te nemen. De 
tekst waarmee allen ‘op pad’ gingen kwam uit Spreuken waar 
staat: 
 
                           Van alles waarover je waakt 
                           Waak vooral over je hart 
                          Het is de bron van je leven.  
 
Er was ook een persoonlijk tekst die ieder meekreeg, zowel voor 
de Bolswarder groep alsook voor de zusters uit Holwerd die ons 
hartelijk met koffie welkom heetten. Na het lopen van dit ‘pad 

http://www.google.nl/url?url=http://www.wandelfun.nl/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjquofX75HPAhWLExoKHYMHCwA4PBDBbggoMAk&usg=AFQjCNHp6oI_2NnHKdc74vnYACz
http://www.google.nl/url?url=http://nitsa-onireaki.blogspot.com/2015/01/sta-even-stil.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwio0tnMiaXNAhWRuB4KHRHLC2w4KBDBbggWMAA&usg=AFQjCNFSGkGnz8Ny3ubwE9TZYbb7K3l5
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naar binnen’ was er een goed samenzijn. Een hartelijke 
ontmoeting, wederzijds! Verderop in dit nummer een uitgebreid 
verslag van deze tocht. 
 
Wie wandelt wandelt nooit alleen  
Altijd zijn er wolken die je groeten of de strak blauwe hemel 
En de zijwegen...  de kruispunten: díe vragen om een keuze  
Altijd zijn er gedachten die met je meetrekken als engelen 
Of als duivels die je plagen 
Alleen wandelen bestaat niet 
Je bent je eigen vriend óf vijand 
Wandelen brengt je ook weer op je 
innerlijke weg 
Brengt je thuis, in je hart.  
 

Da. Tineke Weidema 
 

VAN DE JONGERENWERKER 
 
De grootste adventskalender van Nederland !!! 
 
Langzaam wordt het tijd om iets minder geheimzinnig te gaan 
doen over het grote Adventsproject van de dg Joure. Omdat het 
een uniek project is en wij niet wilden dat het idee overgenomen 
werd door een andere kerk hebben we, best wel een beetje 
stiekem, gewerkt aan de grootste adventskalender van 
Nederland.  
Deze kalender komt te staan op het pleintje voor de vermaning 
in Joure. Er wordt, in samenwerking met de Wumkesschool, van 
alles omheen georganiseerd maar jullie kunnen zo 
langzamerhand familie en kennissen attent maken op dit project. 
Hij is in de maak en hij wordt absoluut uniek !! 
Nog 2 maanden en dan is hij compleet !! 
 
Namens de organisatie,  Dirk Jan 

https://www.google.nl/url?url=https://www.pinterest.com/pin/475833516848846828/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiU8tfF8ZHPAhUDVRoKHePIDl4QwW4IFjAA&usg=AFQjCNGHsF2sfh4174tR9Bm4dBJ


 

 9 

GEZAMENLIJK NIEUWS 

BROEDERSCHAPSDAG 2016 
 
Dit jaar wordt Broederschapsdag voor de DG Sneek en de DG 
Bolsward gehouden op zondag 2 oktober 2016 in Fredeshiem, 
Steenwijk – De Bult. Als thema voor deze dag is gekozen voor het 
jaarthema van de ADS: “Blinde vlekken” 
Zijn we allemaal wel niet eens “ziende blind” en “horende doof”? 
 Op deze prachtige plek in een bosrijke omgeving hopen we er 
ook deze keer met elkaar  weer een bijzonder fijne en 
inspirerende dag van te maken. 

- Aankomst tussen 10.00 -10.45 uur. U wordt ontvangen met 
koffie en oranjekoek 

- Interactieve viering 10.45 – 11.45 uur 
- Bijkletsen 11.45 – 12.30 uur 
- Lunchen 12.30 – 13.30  
- Aan de slag met het thema van de dag “Blinde vlekken” en 

“omdenk teksten “ zoals; als je de dingen blijft doen die je 
altijd hebt gedaan, krijg je de uitkomst die je altijd hebt 
gehad! Van 13.30 – 14.45 uur 

- Thee 14.45 – 15.15 uur 
- Creatieve binnenactiviteit vanaf 15.15 – 16.15 uur 
- Slotactiviteit 
- Einde: 16.45 uur 

 
We rekenen op minstens net zoveel deelnemers als in 2015, 
liefst meer natuurlijk!!  Iedereen was dolenthousiast en we 
hopen ook u te mogen begroeten!! 
 
Kosten voor deze dag zijn € 30, - p.p. en € 13, - p.p. voor kinderen 
over te maken op Banknummer: NL19ABNA0482117281 
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Sneek 
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Aanmelden voor deze dag kunt u bij Sim Hogerland, telefonisch 
0515-336330 of per mail: sjhogie@kpnmail.nl tot uiterlijk 24 
september.  
 
Namens de voorbereidingscommissie: Sim Hogerland, 
Anna de Boer-de Graaf (DG Sneek), Anneke Dijkstra (DG 
Bolsward) en Dirk-Jan Steenbergen 

 
Afscheid da. Tineke Weidema 
 

 
Met toch enige pijn in het hart schrijf ik hier een stukje over.  
Ik mag de viering rondom het afscheid van Tineke Weidema 
leiden. En dat wordt een feestelijke viering met een klein donker 
randje. Want afscheid nemen van een collega met wie je fijn 
samen hebt gewerkt is toch jammer. Ook merkte je overal dat 
Tineke veel en goed werk verzette voor de oudere medemens. 
Maar goed. Aan ieder arbeidzaam leven komt een eind en ze 
gaat vast niet stil zitten. Iedereen die Tineke een warm hart toe 
draagt en deze viering wil bijwonen is van harte uitgenodigd. 
 
Dirk Jan Steenbergen 

 
De kerkenraden van de Doopsgezinde gemeenten van Bolsward,  
Joure en Sneek nodigen leden, belangstellenden en relaties van 
da. Tineke Weidema – Bos uit voor een bijzondere dienst welke 
gehouden wordt op 
 
 zondag 9 oktober 2016 in de  
 Doopsgezinde kerk, 
 Singel 28, 8601 AJ te Sneek. 
 Aanvang 15.00 uur 
  
 
 

mailto:sjhogie@kpnmail.nl
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NIEUWS UIT DE GEMEENTE BOLSWARD 

In  deze dienst wordt afscheid genomen van onze seniorenpastor  
da. Tineke Weidema – Bos. Zij is bijna 5 jaar werkzaam geweest  
voor onze gemeenten. Wij willen dan onze dank voor haar inzet 
tot uiting brengen. 
 
Na de dienst is er, onder het genot van een hapje en een drankje,  
gelegenheid elkaar te ontmoeten. Wij rekenen graag op uw 
komst. 
 
Voor contact:   
DG Bolsward:     Zr. W. Speerstra, tel. 0515 572023 
DG Joure:  Br. F. de Jong,    tel. 0513 412389 
DG Sneek:  Br. K. Dik,         tel. 0515 415089 
    

 
UIT DE KERKENRAAD 
 

Wij kregen het geboortebericht van het tweede dochtertje van 
Simon en Elke van der Linden. Zij heeft de namen Bente 
Françoise Marina gekregen en is geboren op 12 september 2016. 
Bente betekent “gezegend”, Françoise naar opa Frans en tante, 
Marina naar opa Marinus. Hoe mooi kan het zijn! Wij feliciteren 
hen van harte en wensen dat de kleine gezond zal opgroeien. 
 
Op  2 oktober gaan we naar Fredeshiem. We zullen proberen een 
auto-indeling te maken zodat we met elkaar kunnen rijden. Men 
kan zich nog opgeven bij Ineke of Wietske. 
 
Op 23 oktober en  27 november 2016  en op 29 januari,  26 
februari,  26 maart en 23 april 2017 zijn er op (zondag-) middag 
activiteiten in onze kerk onder leiding van Dirk Jan Steenbergen. 
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Op 25 september, 16 oktober en 20 november 2016 en op 12 
februari, 12 maart en 9 april 2017 zijn er op (zondag-)middag 
activiteiten in onze kerk welke worden georganiseerd door de 
BOOG Bolsward.  
 
Op donderdag 6 oktober gaan we het “Stiltemoment” vieren in 
het kerkje van Kortehemmen, de woonplaats van Da. Tineke 
Weidema. Aanvang daar om 10.30 uur. Opgave van deelname bij 
Ineke Robijn, tel. 0515 573862 
 
Op zondagmiddag 6 november treedt Hendrik van der Meer op 
in onze kerk met zijn programma: “In libben lang taal en muzyk”, 
Het is een ringactiviteit. 
 
‘t Is de ochtend van vrijdag 9 september 2016. Ik pak de krant 
van de mat en lees in kapitaalletters:  “Pensioenleeftijd moet 
omhoog naar 70 jaar”. Althans wat een vermoedelijk duur 
betaalde kracht van Achmea vanachter, denk ik, een op zijn maat 
verstelbaar bureau met dito stoel, beweert. Hij preekt wat voor 
Achmea evangelie is, nl:  zoveel mogelijk premie van verzekerden 
innen en zo weinig mogelijk uitbetalen. Hoe de verzekerde 
daarover denkt zal hem waarschijnlijk worst wezen. 
 
Even later fiets ik door de weilanden naar Burgwerd. Ik geniet 
van het goddelijk mooie landschap. Een fris briesje om me heen. 
Ik kom een wandelaar tegen. Het zweet parelt op z'n voorhoofd. 
We maken een praatje. Hij is enkele jaren geleden met pensioen 
gegaan  en was toen begin 60. Had decennia lang zwaar 
lichamelijk werk verricht en was inmiddels voorzien van twee 
kunstheupen. Hij werkte aan zijn conditie om nog zo lang 
mogelijk uit het medisch circuit te blijven. Tevens doet hij  nu 
vrijwilligerswerk in de N.H.-kerk. Natuurlijk heeft niet iedere 
werknemer zwaar lichamelijk werk maar ook andersoortig werk 
kan je behoorlijk bezig houden, zelfs dag en nacht.  
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Ik was 64 jaar toen ik mijn administratief werk achter me gelaten 
heb, na 43 jaar loondienst in verschillende banen. Merkte dat ik 
lang moest bijkomen van werk en mantelzorg. Maar nu, na 1,5 
jaar, kan ik zeggen dat de dagen op prettige wijze voorbij vliegen, 
mede door bezigheden in zelf gekozen vrijwilligerswerk. Ik weet 
uit ervaring in de verzorgings- en verpleeghuizen dat er veel 
gepensioneerden zijn die in de zorgsector vrijwilligerswerk doen.  
 
Terug naar mijn fietstochtje in de vroege ochtenduren naar 
Burgwerd. Daar had ik geen tijd voor gehad als ik tot mijn 70e 
had moeten werken om een inkomen te vergaren. Ik moet er 
niet aan denken om alle veranderingen te moeten bijbenen. En 
wat komt er, als de ophoging werkelijkheid zou worden, terecht 
van vrijwilligerswerk? Dat heeft voor Achmea geen naam en 
vindt zij vast  niet van belang. Doch meen ik dat het de franje is 
in het samenspel van mens tot mens in de aandacht voor elkaar.  
 
Ik kwam ook nog een jongeman en een oudere vrouw op een 
duo-fiets tegen. Beiden genoten: de man van zijn 
vrijwilligerswerk (hij was werkloos) als begeleider, de vrouw 
dankbaar genietend van het mooie weer, de omgeving en het 
vertier. ‘s Middags gebeurde hetzelfde: een gepensioneerde ging 
met mijn hoogbejaarde buurman een fietstochtje maken, ook 
weer op zo'n  duo-fiets. 
 
Vrijwilligerswerk, wat dat ook is, waar men het voor doet, het 
maakt niet uit. Het geeft veel voldoening, contacten en je kan er 
een ander groot plezier mee doen. Als men tot zijn 70e jaar moet 
werken, als dat de normale uittredingsleeftijd zal worden, is het 
naar mijn mening voor een groot deel gedaan met de vrijwillige 
inzet voor een ander. En voor de verpleeg- en verzorgingshuizen 
zijn deze vrijwilligers al vele jaren onmisbaar. De regering en ook 
Achmea zou zich eens moeten verdiepen welke rol 
vrijwilligerswerk in de maatschappij speelt. Wellicht komt men 
dan op andere gedachten dan de pensioenleeftijd te verhogen. 
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Maar ook kan ik dan weer constateren dat de financiële kant de 
grootste stem zal hebben en doorslaggevend zal zijn. En wat te 
denken van al die jongeren die aan de kant staan omdat ze geen 
werk of slechts tijdelijk werk kunnen krijgen omdat de plekken 
bezet worden gehouden door ouderen die langer moeten 
doorwerken.  
 
Als we als doopsgezinden pretenderen dat we iets voor de ander 
over hebben om met elkaar het leven zorgzaam en op elkaar 
betrokken te leven dan dienen we een ander betaald werk te 
gunnen. Ook als dat betekent dat we naast de AOW een ietsje 
minder pensioen zouden ontvangen. Phil Bosmans schrijft over 
vrijwillige inzet: 
 
Op deze planeet zijn mensen uit mensen geboren, zijn mensen 
aan mensen gegeven, mensen aan mensen toevertrouwd, zijn 
mensen voor mensen verantwoordelijk. Daarom is het “zomaar 
gratis helpen” de meest natuurlijke zaak van de wereld.  
Waar dit niet meer mogelijk is, sterft de samenleving af en 
ontstaan de vele verschrikkelijke kwalen van deze tijd: 
vervreemding, eenzaamheid, schreeuwende ongelijkheid, 
bewapeningswaanzin en ontmenselijking van mens en 
maatschappij  . 
 
Wietske Speerstra 
 

Open Monumentendag 
 
Op zaterdag 10 september was het Open Monumentendag en 
ook onze kerk was open. We hadden in de kerk de  verschillende 
handwerken van de quiltgroep: hartenquiltjes maar ook ander 
huisvlijt tentoongesteld. Achtenveertig bezoekers kwamen van 
dichtbij, maar zeker ook van veraf. 
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 Er waren twee organisten bij en zij hebben zich even mogen 
uitleven op ons orgel.  Ze vonden het een prachtig orgel maar 
hadden moeite met de weinige ruimte die er is om te zitten 
spelen. Jammer dan, we kunnen de kerk er niet om gaan 
verbouwen, de mensen zijn nu eenmaal groter en breder dan in 
1810, het bouwjaar.  
 
We konden de bezoekers koffie of thee buiten presenteren 
vanwege het mooie weer en zo ontstonden leuke gesprekken. 
Een geslaagde dag. Met dank aan de vrijwilligers,     
 
Wietske Speerstra 
 
Bidden met de benen 
 
Tijdens het maandelijkse moment van stilte en bezinning in 
Bolsward was in het voorjaar het lopen van een labyrint aan de 
orde gekomen. Ds. Tineke was en is hier heel enthousiast over en 
stelde voor om als groepje eens een labyrint te lopen. Al 
zoekende bleek dat de Doopsgezinde Gemeente in Holwerd een 
labyrint heeft aangelegd naast de kerk en zo ontstond het plan 
om naar Holwerd te gaan. 
 
Op 24 augustus gingen we zo met 7 zusters hier naartoe. Vanuit 
Holwerd waren ook 6 zusters en een broeder aanwezig en 
gezamenlijk werd koffie gedronken met iets lekkers erbij. 
Nadat beide voorzitters van de gemeenten iets over hun 
gemeente hebben verteld, luisteren we gezamenlijk naar da. 
Tineke die door een hele goede voorbereiding ons laat nadenken 
over onszelf.  
 
Iedereen krijgt een kaart met een tekst daarin om over na te 
denken. Deze teksten roepen al associaties en reacties op die we 
met elkaar kunnen delen. Daarna naar het labyrint wat prachtig 
aangelegd is. Het is de bedoeling om in stilte het pad te volgen 
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en nog na te denken over de tekst in de kaart. Ook een aantal 
zusters uit Holwerd loopt mee en het is heel bijzonder om te zien 
hoe ieder de weg aflegt naar het centrum. Wat kom je onderweg 
tegen en welke gedachten en gevoelens komen er boven ...  Dit 
is dus 'bidden met de benen' je volgt het pad en je gedachten 
kunnen stromen.  
 
Weer terug in het lokaal ontstaat er een boeiend gesprek over 
ieders ervaringen. Op de andere helft van de kaart vraagt ds. 
Tineke ons een 'elfje' te maken, een dichtvorm die uitgaat van 1 
woord, twee woorden, drie woorden, vier woorden en 1 woord 
tot slot. Ook hier worden mooie en soms aangrijpende dingen 
genoemd.  
 
Na de gezamenlijke afsluiting is het tijd om de kerk te bekijken. 
Mooie elementen komen we tegen en het is zeker de moeite 
waard. We zijn erg gastvrij ontvangen door Holwerd en met een 
tevreden gevoel gaan wij als Bolswarder zusters een hapje eten 
bij de pier waar ook de boot naar Ameland vertrekt. DG Holwerd 
en da. Tineke, heel erg bedankt voor deze prachtige dag. 
 
Wel en wee 
 
Degenen die het op wat voor manier momenteel moeilijk 
hebben en van wie we dit niet weten, wensen we sterkte en 
moed om dit te dragen. U kunt natuurlijk altijd een gesprek 
aanvragen met één van onze predikanten. 
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VERJAARDAGEN  
 
 9 oktober  br. Allard Stoel 
18 oktober  zr. Alie Schulte-Hoekstra 
 1 november br. Rients van Buren 
 
Wij wensen U  een prettige verjaardag en nog hele goede jaren toe.  
 
BLOEMENROOSTER  
 
16 oktober   - zr. Annet Kuijpers 
  
30 oktober    -  br. H. Ouderkerken 
  
Bij de aangegeven diensten graag zelf de bloemen meenemen en  
voorin de kerk plaatsen. 
 
COLLECTENOPBRENGSTEN 
 
18 september Doopsgezind Wereldwerk € 22,70 
   Gemeente Bolsward  € 17,25 
 
DATA OM TE NOTEREN  
 

Datum Activiteit Tijd 

29-09 Gespreksgroep bij fam Stoel  20.00 

02-10 Broederschapsdag bij Fredeshiem Hele dag 

05-10 Quilten in Bolsward 14.30-16.30 

06-10 Stiltemoment in Kortehemmen 10.30 

09-10 Afscheid da. Tineke Weidema 15.00 

23-10 Zangduo met verhalen 14.30 

 

 Elke donderdag koffiedrinken in de kerkzaal om 10.00 uur 

 Elke 1e donderdag van de maand “moment van stilte en  
bezinning” om 10.00 uur (en daarna koffie) 
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NIEUWS UIT DE GEMEENTE SNEEK  
 
 
VAN DE KERKENRAAD  

 
De kerkenraad kwam na het zomerreces weer bijeen op 31 
augustus. Dit keer was da. Tineke Weidema een deel van de 
vergadering aanwezig: de laatste keer in haar functie van 
Seniorenpastor, immers op 9 oktober neemt zij afscheid van haar 
drie gemeenten.  
 
De afgelopen zaterdagen was onze kerk in de middag open in het 
kader van Tsjerkepaad, met als afsluiting de Nationale 
Monumentendag op 10 september. Het aantal bezoekers was 
wisselend. Op enkele zaterdagmiddagen werd muziek ten gehore 
gebracht. Zr. Coco Bakker speelde met enkele mensen uit haar 
ensemble mooie muziek. Voorts waren er organisten uit alle 
windstreken die lieten horen dat wij beschikken over een mooie 
orgel waar prachtige klanken uit getoverd kunnen worden. 
 
Zr. Sim Hogerland praatte de kerkenraadsleden bij over de 
voorbereidingen voor de Broederschapsdag van Sneek en 
Bolsward te Fredeshiem op 2 oktober aanstaande. Wij hopen dat 
velen deze bijzondere dag zullen meemaken.  
 
Op woensdag 14 september hielden wij een gemeenteavond 
waar het onderwerp Vluchtelingen aan de orde kwam. Die dag 
was het tropisch warm. Ondanks het wat tegenvallend aantal 
deelnemers (had dit met de tropische temperaturen te maken?) 
was dit een zeer inspirerende avond. 
 
De sollicitatieprocedure voor de functie van seniorenpastor is 
nog gaande. Wij hopen dat binnen enkele weken duidelijk zal zijn 
wie de opvolger/ster zal zijn van da.Tineke Weidema. 
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De kerkenraad heeft kennis genomen van het besluit tot 
opheffing van de zusterkring. Er blijkt helaas geen basis om 
verder te gaan. De kerkenraad zou het zeer op prijs stellen als de 
zusterkring, wellicht in een bescheidener vorm, toch door kan 
gaan. Wie meldt zich? 
 
Klaas Dik 
 
Tantaluskwelling 
 
Kent u het gevoel van een smachtende dorst, of een 
onbedwingbare behoefte om iets te eten? We hebben denk ik 
allemaal wel eens de behoefte om een borrel te nemen, om 
chocolade te eten ter compensatie van…. . … .Vult u zelf maar in. 
Ik herinner mij dat ik als jongetje van 7 jaar ben geopereerd aan 
een blindedarmontsteking: bijna 65 jaar geleden dus. Toen ik 
weer bijkwam van de narcose -  via een kapje werd toen nog 
lachgas toegediend!- had ik een ontzettende dorst. Ik mocht 
niets drinken, hetgeen mij vriendelijk maar wel dringend door de 
zusters in het streng katholieke ziekenhuis in Zaandam duidelijk 
werd gemaakt. Een tantaluskwelling. 
 
Wij wonen in een land waar alles voorhanden is en waar we 
eigenlijk aan niets een gebrek hebben. Wat zijn wij dan toch 
bevoorrecht. Maar ook: wat weten wij weinig meer van het 
gevoel dat het aan alles ontbreekt. Dat het ons bestaan direct 
raakt. De meesten van ons weten hiervan uit ervaringen of 
verhalen uit de oorlogstijd of uit de schokkende tv-beelden en 
berichten uit de landen waar het zoveel slechter is dan in ons 
welvarende westen. Er zijn beschavingen die ten onder zijn 
gegaan aan het niet weten, of het niet willen weten hoe ellende 
voelt. Het gaat mij te ver om te stellen dat je het eerst zelf moet 
meemaken om te snappen hoe het voelt en wat het met je leven 
doet.  Maar soms bekruipt mij het gevoel dat we onze 
gewetensnood afkopen met ontwikkelingshulp of alleen met 
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geldelijke of materiële bijdragen aan bijvoorbeeld de 
Voedselbank. Hoe geestelijke en lijfelijke hunkering en echte 
nood voelt wordt goed duidelijk gemaakt in het verhaal van 
Homerus over Tantalus. Homerus brengt  in de Odyssee een man 
ten tonele, genaamd Tantalus. 
 
Tantalus was een man die lak had aan regels. Hij meende dat die 
voor iedereen golden, maar niet voor hem. Hij mocht aanzitten 
aan de tafel van de goden. Hij was dus een heel belangrijk man. 
Maar, in plaats van dat hij daar dankbaar voor was, stal hij nectar 
en ambrozijn, de godendrank en godenspijs. Door dit te nuttigen 
zou een mens onsterfelijk worden. En, dat was nog niet alles: 
toen op een keer de goden bij hem kwamen eten, zette hij hen 
zijn eigen zoon voor, vermoord, in stukken gesneden en verwerkt 
in een stoofpot. Waarom deed hij dat? Hij wilde wel eens weten 
en testen of de goden echt alwetend waren. Als ze zijn list niet 
ontdekten kon hij zich als gelijke aan de goden beschouwen. 
Maar, zo gaat het verhaal verder: Ze hadden het door en waren 
wel alwetend. Met de zoon van Tantalus kwam het goed. 
Oppergod Zeus zorgde er voor dat hij weer tot leven werd 
gewekt.  Maar Tantalus zijn straf was gruwelijk. In de Hades, de 
onderwereld, staat Tantalus nog steeds geketend in water dat 
tot zijn lippen reikt, onder bomen die de zoetste en heerlijkste 
vruchten dragen. Zodra hij een slok wil nemen trekt het water 
zich terug. Zodra hij wil eten wijken de takken uiteen en zijn de 
vruchten buiten zijn bereik. En dan wordt beschreven hoe 
Odysseus de oude Tantalus tegenkomt in het schimmenrijk waar 
hij door vreselijk leed wordt gekweld… . 
 
Dit verhaal beeldt uit hoe het iemand vergaat die ten koste van 
alles op eigen gewin uit is. Iemand wiens denken alleen bestaat 
uit het eigen belang, waar alles voor moet wijken. Er zijn  
gezegdes als: “boontje komt om zijn loontje” en “hij krijgt zijn 
trekken wel thuis”. We komen in ons leven mensen tegen die het 
niet zo nauw nemen met oprechtheid en eerlijkheid. 
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In mijn werk kwam ik heel wat mensen tegen die alleen het eigen 
gewin dienden ten koste van de ander. Er zijn evenzoveel 
voorbeelden waar men inderdaad zijn trekken thuis kreeg. Ik heb 
geleerd om mijn eigen koers te varen en mij niet te laten 
verstoren door laakbaar gedrag van anderen. Dat kost soms 
moeite maar werkt zeer bevrijdend. Een tantaluskwelling wens ik 
niemand toe. Wellicht leert het verhaal van Homerus ons om in 
ons doen en laten zorg te dragen voor onze medemens en heel 
dicht te blijven bij de waarden die Christus ons heeft 
voorgeleefd. 
 
Klaas Dik 

 
In Memoriam Joop Romp 

 
5 – 9 – 1932                                                         19 – 8 – 2016 
 
Door zijn huwelijk met Nynke Oostra werd Joop Romp een Fries. 
Hijzelf, geboren in Gendringen, kreeg contact met Nynke door 
een ontmoeting bij een gemeenschappelijke collega in 
Doetinchem. Ze werkten beiden in het onderwijs. Na hun 
huwelijk trokken ze naar Friesland; Nynke was enige dochter en 
haar ouders hadden een boerderij bij Ysbrechtum.  Daar is hij – 
naast zijn onderwijsbaan – nog boer geweest.  
 
Joop’s ouders hadden in Gendringen een schildersbedrijf. Hij 
bewaarde aan de 2e Wereldoorlog nog scherpe en emotionele 
herinneringen, want Gendringen ligt in de Achterhoek vlakbij de 
Duitse grens. Deze herinneringen was hij bezig op te schrijven. 
Want Joop kon bijzonder goed vertellen, over zijn jeugd, over zijn 
Nynke die hem ontvallen was en over hun vier kinderen en de 
kleinkinderen. Deze zomer moest hij plotseling vanuit het 
vertrouwde huis in Ysbrechtum opgenomen worden in het 
ziekenhuis om daarna in de Ielanen te worden verpleegd. Daar 
werd hij – zoals hijzelf zei – ‘nog ellendiger door de omgeving te 
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midden waarvan hij moest verkeren”. Daardoor wilde hij weer 
naar huis. Het was al snel duidelijk dat hij erg behoeftig zou gaan 
worden en veel hulp nodig had. Iets, wat hij moeilijk kon 
aanvaarden. Op vrijdag 19 augustus is hij heengegaan en hield – 
zoals de aankondiging op de kaart vermeld – ‘tot het laatst de 
regie in handen”. Ik  bezocht hem in de afgelopen zomer een 
paar keer en werd telkens geraakt door de verhalen van Joop uit 
de oorlogstijd.  Eén van de verhalen wil  ik doorvertellen, ter 
nagedachtenis aan hem. ......Joop: .....“Mijn moeder kocht in de 
oorlog voor mij een nieuwe winterjas bij een confectiewinkel in 
ons dorp. De joodse eigenaar zocht welwillend met mij jassen 
uit. Ik was helemaal weg van een jas waar een petje bij hoorde. 
Mijn moeder kon dit niet betalen; voor mijn ouders waren het 
zeer schrale tijden. Zij zocht een goedkoper jasje uit en wilde dat 
betalen. Ikzelf was diep teleurgesteld. Plots liep de eigenaar 
vanachter de toonbank naar het rek en haalde de door mij fel 
begeerde jas tevoorschijn. Tegen mijn moeder zei hij: betaal wat 
u uit wilt geven; uw jongen krijgt wat hij graag wil hebben. Kan 
een joodse man in moeilijke tijden nog iets goeds doen........... Bij 
het ophalen van deze herinneringen raakte Joop zeer 
geëmotioneerd, want “de winkelier heeft tenslotte zelf gekozen 
voor zijn levenseinde” Ons, mij, laat Joop dit verhaal van 
menselijke goedheid na…                
 
Da. Tineke Weidema 
 
WEL EN WEE 
 
Op 12 september jl. werden Simon en Elke van der Linden 
verblijd met de geboorte van een dochter en Emma kreeg een 
zusje. Haar naam is Bente Francoise Marina. Wat een prachtige 
namen.  Van harte gefeliciteerd! 
 
Degenen die het op wat voor manier momenteel moeilijk 
hebben en van wie we dit niet weten, wensen we sterkte en 
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moed om dit te dragen. U kunt natuurlijk altijd een gesprek 
aanvragen met één van onze predikanten. 
 
COLLECTEN EN BLOEMEN 
 
28 aug.      Gemeente   € 51,60 
                   Diaconie (Plan)   € 37,20 
                    Bloemen waren voor br. W. Meijer 
 
11 sept.     Gemeente   € 58,25 
                   Onderhoudsfonds  € 39,30 
                    Bloemen waren voor zr. N. Oostra-Bergsma                    
 
COLLECTEROOSTER KOMENDE DIENSTEN 
 
02 okt. Gemeente en Diaconie (Broederschaphuizen) 
09 okt. Gemeente en Diaconie  
                    (Vredeswerk St. Doopsgezind Wereldwerk) 
16 okt. Gemeente en Onderhoudsfonds 
23 okt. Gemeente en Diaconie (Plan) 
30 okt. Gemeente en Diaconie (Doopsgezind Zending) 
 
NAJAARSLEDENVERGADERING 
 
Op woensdag 9 november 2016 is in de Mennozaal van de 
Doopsgezinde kerk te Sneek de Najaarsledenvergadering is voor 
alle leden en belangstellenden. Vanaf 18.00 uur is er een 
eenvoudige maaltijd. Aanmelden hiervoor kan bij Pieter 
Hoogland  De Hoppen 55  8604CN tel: 0515 -  413004 
E-mail p.j.hoogland@freeler.nl 
De vergadering zal hier op aansluiten om 19.30 u. 
 
 
 
 

mailto:p.j.hoogland@freeler.nl
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Agenda Najaarsledenvergadering 
 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Mededelingen 
4. Ingekomen en uitgaande stukken 
5. Notulen vorige keer en goedkeuring 
6. Verlengen termijn van kerkenraadslid/leden . 
7. Financiën 
8. Mededelingen over de stichting doopsgezinde gemeenten met   
gezamenlijke predikanten 
11. W.v.t.t.k. 
12. Rondvraag 
13. Pauze 
14. Programma na de pauze, hierover volgt nader bericht. 
 
Gemeenteavond 14 september 
 
Woensdagavond 14 september, de thermometer heeft nog nooit 
zo hoog gestaan deze tijd van het jaar. Gelukkig waren er een 
aantal mensen die de warmte trotseerden, de voeten uit de 
ijsblokjes haalden en naar de Mennozaal kwamen om een 
voorlichting van Vluchtelingen werk Noord Nederland bij te 
wonen. Niet een grote groep, maar dán geldt: niet het vele is 
goed, maar het goede is veel. 
  
Onder het genot van een glas ijsthee, of een kop koffie of thee, 
vertelde Anna Riemersma over het werk wat Vluchtelingen werk 
Noord Nederland verricht. Niet over de asielzoekers, die straks 
komen in Sneek, maar over de mensen die mogen blijven nadat 
de asielprocedure is afgehandeld. Hoe begeleid je deze mensen 
naar een situatie waarin ze zo snel mogelijk Medelander worden. 
Zaken die voor ons zo gewoon zijn, verzekeringen, de 
afvalkalender, afspraken maken bij de huisarts. Allemaal zaken 
waarbij wij als 100% Nederlanders niet eens zouden kunnen 
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bedenken dat dat verwarring op zou kunnen leveren. Neem nu 
die afvalkalender; de ene week groen, de andere zwart,  (behalve 
in een feestweek want dan is het weer anders) klaar zetten op de 
stoep, niet vóór elven de avond tevoren, niet na zevenen op de 
dag zelf, binnen zoveel meter van de aangewezen plaats, in de 
ene straat met het handvat naar de weg, in de andere weer 
andersom, en dan is er ook nog de papier container, wat mag er 
allemaal wel en niet in. Afvalscheiding...... Drie of vier volledige 
zinnen over zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn, maar wat 
niet voor iedereen geldt. Er zijn namelijk landen waar niet eens 
afval opgehaald wordt, niet eens afval is..... een maatschappij die 
minder gericht is op consumptie maar meer op hergebruik. 
Door het verhaal van Anna, kregen we zelf ook een kijkje in de 
regelcultuur die Nederland heeft. Wij zijn stipt, van de afspraken, 
van zekerheden, en van formulieren. Zelf vind ik het invullen van 
formulieren al een vervelende klus, laat staan hoe dat is voor 
iemand die niet geleerd heeft om te lezen of schrijven. 
Vele zaken passeerden deze avond de revue, het feit dat er in 
Sneek 150 vrijwilligers mensen helpen bij het inburgeren en dat 
het er maar net genoeg zijn... 
 
Daarnaast was er de ervaring van Tro, een christelijke Syrische 
jongeman van 35 die nu drie en een half jaar, met zijn vrouw en 
twee dochters in Sneek woont. Hoe redt hij het hier ? Waar loopt 
hij tegen aan ? Hoe zit het met werken ? Studeren ? Wat is er nu 
vervelend aan Nederland ? Wat is er nu leuk aan Nederland ? 
Tro vertelde dat hij zo dankbaar is dat hij in een veilige omgeving 
zijn gezin kan laten leven. Ondanks dat hij, buitengewoon goed, 
Nederlands sprak, is zijn niveau nog te laag en mag hij niet 
studeren of werken. Zijn beroep als handelaar in auto-
onderdelen kan hij in Nederland niet uitoefenen, daar heeft hij 
niet de juiste papieren voor. Eerst Nederlands, dan een opleiding 
voor de juiste papieren, dan... dan... dan... Maar ook 
Nederlandse gewoontes onder de loep... Koekje bij de koffie ? 
één ! Zeg je uit bescheidenheid nee dan krijg je er niet nog een 
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keer één aangeboden, terwijl het juist beleefd is in Syrië om niet 
de eerste keer toe te happen, maar op een tweede aanbod te 
wachten. Een mooie avond, met een interessant verhaal, een 
verhaal om te laten bezinken... 
  
Anna de Boer-de Graaf 
 
Start Westhill 
 
Een nieuw seizoen dus…..  ook weer WESTHILL !! We beginnen 
weer op zondag 25 September. Zoals jullie misschien weten is er 
juist in dat weekend een actie van de kankerbestrijding in Sneek. 
We zoeken een mogelijkheid om daar iets voor te doen. We 
rekenen erop dat jullie mee willen doen. We maken er iets leuks 
van !! Tot 25 September !! 
 

Dirk Jan  (namens alle leiding !) 

 
2 Oktober is de Broederschapsdag.  Ook daar is voor de kinderen 
van alles te doen. Zie verder de informatie over de 
Broederschapsdag maar kom gerust en neem je ouders mee !! 
Vragen?  Mail rustig naar steenburger@kpnmail.nl      
 
Startavond voor de tieners is Sneek !! 
 
De eerste superactiviteit vraagt om een vervolg. De prachtige 
graffiti resultaten zijn te bewonderen in de kerk. Ze vormen gelijk 
de afscheiding tussen de tienerruimte en de kerkzaal. Mooi 
gedaan! Dit seizoen willen we doorgaan met onze eigen 
tienergroep :  YOUNG & DOPE 
 
Het liefst op zondagmiddag. Maar om te beginnen hebben we 
een vrijdagavond gepland. Dat heeft ermee te maken dat de 
zondagen in September en oktober al heel erg vol zijn. Daarom 
dus ……..  Vrijdagavond  7 oktober . Van 19.00 uur tot 21.00 uur 
komen we bij elkaar om ………. Ik weet nog niet precies wat we 

mailto:steenburger@kpnmail.nl
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gaan doen maar we gaan er samen iets moois van maken. Wil je 
per WhatsApp op de hoogte blijven? Stuur dan een mailtje met 
het nummer van je mobiel of het mobieltje van papa of mama 
naar: Steenburger@kpnmail.nl   
 
Dirk Jan 
 
TJERKEPAAD 2016 WEER VOORBIJ 
 
Tjserkepaad 2016 lokte zo'n 250 mensen deze zomer naar onze 
kerk. Dat was weer een mooi aantal. Als je in gesprek gaat met 
de mensen die verder komen dan een blik door de deur dan 
merk je dat ze van heinde en ver komen. Dit jaar waren er ook 
Belgen en Duitsers bij. Ik merkte dat er en jonge vrouw was die 
een Egyptische vader had en bij de Koptisch christelijke kerk 
hoorde. 'Wat geloven die Doopsgezinden?' Dat soort vragen krijg 
je van bezoekers en ook: 'Nooit geweten dat dit een kerkgebouw 
is', van veel Sneekers. Best lastig om in een paar zinnen dan te 
vertellen wat de geschiedenis is van Doopsgezinden en wat 
kenmerkend voor hun ‘gemeente zijn’ is.  
Wat de geschiedenis is van ons kerkgebouw aan de Singel? 
Schrijf dat maar eens voor je zelf op ....Stel dat men het jou 
vraagt morgen!! Over dat kerkgebouw aan de Singel is op de 
website van Doopsgezind Bolsward en Doopsgezind Sneek 
uitvoerige informatie te vinden. Ook een wat gedateerd boekje 
bevat informatie en ligt op de leestafel achter in de kerk. 

Dit jaar sierden een 15-tal 
schilderijen de wanden. De 
schilderijen van de kunstschilder 
Theo Jaasma vertelden hun eigen 
verhaal over Sneek wel. Jaasma 
schildert impressionistisch, wat wil 
zeggen dat hij zijn eigen 
'droombeeld' legt in voor de kijker 

wel herkenbare straatjes en landschappen. Je hoopt dan dat die 
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beste man, ik sprak met hem, er ook eens eentje van verkoopt, 
maar kijkers bleken geen kopers.  De suppoosten op de vele 
zaterdagen ( Sytze, Fo, Cor, Antsje, Coco, Meine, Klaas Hanje, 
Tinie (?), Klaas Dik, Constance, Wieger, Ton en Simkje, Eke en ik 
zelf......... ben ik er één vergeten?) hebben met plezier hun 
medewerking gegeven. En dan is het 10 september en worden 
de muren weer leeg........! In die zin jammer want het voegde een 

waarde van warmte toe in 
onze kerk. Over de kerkruimte 
zelf hoorden we ook dat hij/zij 
zo mooi helder is.    
Het licht strooit zich, door het 
glas van de gebrandschilderde 
ramen, royaal uit in de ruimte. 

Dat kan haast symbolisch geduid worden! Zo wil de ruimte qua 
architectuur ondersteunen wat mag gebeuren in dit gebouw, nl. : 
Het licht van de oude verhalen, die steeds nieuw zijn, bij 
herhaling  uitstrooien over ons. Laat het steeds een uitnodiging 
blijven dát licht te vangen met onze aanwezigheid bij al die 
gelegenheden die er zijn  in onze kerk. De afwezigheid van de 
schilderijen kunnen zo worden gecompenseerd door u en mij, in 
wat wij aan interessants kunnen bieden. Wij hebben ook kleur, 

ook warmte. Laat 
dát de (Doops) 
gezindheid zijn die 
ons aantrekkelijk 
maakt en 
nieuwsgierig maakt. 
 
Joute de Graaf 
 

 
 
 
 



 

 29 

NIEUWS UIT DE REGIO 
 

Concert strijkkwartet K4 
 

Het bekende strijkkwartet Kwartet K4 uit Amsterdam een geeft 
op zondagmiddag 20 november a.s. om 15.00 uur voor de 6e 
keer een concert in Sneek.  
 
Francien Karsten, Piet Kwant, Kees Koerts en Geerten Kooi zijn 
gekende musici die landelijk geregeld optreden.  U kunt genieten 
van een prachtig programma, waarin werken  ten gehore zullen 
worden gebracht van Mendelssohn, Shostakovich en Beethoven. 
Zeer de moeite waard  om naar dit kwartet te luisteren.  
Veel van de aanwezigen bij vorige concerten komen dan ook 
graag terug. In de pauze is er gratis koffie/thee. Noteer dit 
evenement alvast in uw agenda. 
 
DATA OM TE NOTEREN  
 

Datum Activiteit Tijd 

2-10 Broederschapsdag in Fredeshiem Hele dag 

5-10 Zusterkring 15.00 uur 

5-10 Quilten in Bolsward 14.30 uur 
6-10 Stiltemoment in Kortehemmen 10.30 uur 

7-10 Young en Dope 19.00 uur 

9-10 Afscheid Da. Tineke Weidema 15.00 uur 

 

 Elke dinsdagmorgen koffiedrinken in de Mennozaal om 10 uur 
 

 
Dopers café: Is het recht rechtvaardig? 
 
Donderdagavond 29 september 2016 houdt Mr. Wim Anker een 
lezing over het thema “Is het recht rechtvaardig?”   
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DIENSTROOSTER 
 

Plaats: Zoutsloot 50 te Harlingen, het café start om 20.00 uur, de 
deuren gaan open om 19.30 uur. De toegang is gratis, een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
 
Na de lezing  gaat hij graag met de aanwezigen in gesprek. Voor 
meer informatie www.doopsgezindharlingen.nl of 
eenlingdejong@hetnet.nl 
 

 

Datum Tijd Plaats Voorganger  

25 sept. 09.30 Joure   HvB kerk Vredesdienst 

25 sept. 10.00 Sneek  Start Westhill 

wereldwinkel 
zr. F. Visser- v. Enkhuizen 

02 okt. 10.00 Joure Broederschapsdag Surhuisterveen 

02 okt. 09.30 IJlst ds. R. Yetsenga 

02 okt.  Bolsward  Sneek 
Broederschapsdag 

Fredeshiem 

09 okt. 15.00 Joure  Bolsward 
Sneek 

Afscheidsdienst  
da. T. Weidema 

16 okt. 09.30 Joure zr. J. Huisman 

16 okt. 09.30 IJlst ds. C. Nijkamp 

16 okt. 10.00 Bolsward zr. R. Soepboer 

23 okt. 09.30 Joure Jonggezinden 

23 okt. 10.00 Sneek zr. J. Huisman 

30 okt. 09.30 Joure liturgiegroep 

30 okt. 09.30 IJlst  Avondmaal ds. C. Nijkamp 

30 okt. 10.00 Bolsward zr. P. Bergsma-Overdiep 

 
 
 
 
 

mailto:eenlingdejong@hetnet.nl
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Colofon 
 
Predikant 
Ds. Simon F. van der Linden 
Aliehoeve 13 
8502 CX Joure 
T: 0513 - 855246 
E: s.f.vdlinden@gmail.com 

Ouderen pastor 
Da. Tineke Weidema – Bos 
Boerestreek 16 
9211 TV Kortehemmen 
T: 0512 – 385092 
E: tinekeweidema@kpnplanet.nl 

 
Jongerenwerker 
Br. Dirk Jan Steenbergen 
Ravelstraat 30 
8031 DD Zwolle 
T: 038 – 4662433 
E: steenbergen8596@kpnmail.nl 

 

 

Voorzitter kerkenraad Bolsward 
Zr. Wietske Speerstra 
Godcalcusstraat 2 
8701 AG Bolsward 
T: 0515 – 572023 
E. wyspeerstra@hetnet.nl 
 

Secretariaat Bolsward  
Zr. Ineke Robijn - de Lange 
It Klaailân 12 
8742 KX Burgwerd 
T: 0515 – 573862 
E: secretariaat@doopsgezindbolsward.nl 
 

Boekhouder Bolsward 
Banknummer: NL89ABNA0215302680 
Br. Allard Stoel 
De Dammen 15 
8701 ZN Bolsward 
T: 0515 – 573386 
E: allard@stoebo.com 
 

Verhuur gebouwen 
Br. Allard Stoel 
De Dammen 15 
8701 ZN Bolsward 
T: 0515 – 573386 
E: verhuur@doopsgezindbolsward.nl 
 
 

 

 

www.doopsgezindbolswardsneek.nl 

Voorzitter kerkenraad Sneek 
Br. Klaas Dik 
fam. Leverstrjitte 30 
8603 EC Sneek 
T: 0515 – 415089 
E: kadik@ziggo.nl 
 

Secretariaat Sneek 
Br. Pieter Hoogland 
de Hoppen 55 
8604 CN Sneek 
T: 0515 – 413004  
E: p.jhoogland@freeler.nl 
 

Financiën Sneek 
Boekhouder Algemeen, br. Wieger Meijer 
Banknummer: NL19ABNA0482117281 
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Sneek 
 

Ontvanger Kerkelijke Bijdrage ( H.O.)  
Br. Joute de Graaf 
Banknummer: NL80ABNA0581016025 
 

Diaconie Doopsgezinde Gemeente:  
Zr. Antsje Tjalsma - van Dijk 
Banknummer: NL69ABNA0482117060 
 

Postadres Sneek 
Harinxmakade 45 
8601 AA Sneek 
T: 0515 – 414303 
 
 

mailto:s.f.vdlinden@gmail.com
mailto:tinekeweidema@kpnplanet.nl
mailto:wyspeerstra@hetnet.nl
mailto:secretariaat@
mailto:allard@stoebo.com
mailto:verhuur@doopsgezindbolsward.nl
http://www.doopsgezindbolswardsneek.nl/
mailto:p.jhoogland@freeler.nl
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                                    REGIO AGENDA 
              
29-09 Dopers cafe te Harlingen (met mr. W. Anker) 
 
6-11 Optreden Hindrik v.d. Meer in DG Bolsward 

(Ringactiviteit) 
 
20-11 Concert K4 kwartet in de DG Sneek om 15.00 uur 
 
 

Deadline eerstvolgende Skil- en Singelnieuws is 
 

21 oktober 
 

 Kopij graag sturen naar skilensingelnieuws@gmail.com 
 
 

mailto:skilensingelnieuws@gmail.com

