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JE WILT HET NIET WETEN Door Ds F.H. Welbedacht

38e jaargang

04
In zijn boek ‘Een jaar vol feesten’ schrijft de Vlaamse au-
teur Bart Lauvrijs over de geschiedenis van de belangrijke 
kerkelijke feesten, waaronder ook Pinksteren.
Wat ik van dat boek heb opgestoken kon ik mooi gebrui-
ken toen ik eens iemand hoorde mopperen omdat ze zich 
tijdens de kerkdienst, toevallig ook op een Pinksterzon-
dag, groen en geel had geërgerd aan een paar kinderen 
die in de bank achter haar nogal luidruchtig hadden zitten 
kletsen en met snoeppapiertjes hadden zitten ritselen. 
‘Vroeger was het altijd veel plechtiger!’ klaagde ze. ‘Dat 
zegt u nu wel’, antwoordde ik, ‘maar u wilt niet weten hoe 
ze vroeger in de middel-
eeuwse kerk Pinksteren 
vierden!’ 

Bart Lauvrijs beschrijft 
hoe dat er aan toeging. 
Verreweg de meeste 
mensen konden niet le-
zen en waren dus voor-
al visueel ingesteld, op 
beeldtaal aangewezen. 
Nou, dat konden ze krij-
gen: Onder het zingen 
van ‘Veni sancte spiritus’ werd een grote houten duif van-
uit het gewelf aan een touw omlaag getakeld. Tegelijker-
tijd werden er van bovenaf allemaal rozenblaadjes uitge-
strooid of rode confetti en zelfs brandende vlaspluisjes. 
Dat konden ook wel eens brandende eindjes touw zijn of 
katoen. 

Je wilt het niet weten, maar het kwam zelfs voor dat men 
niet geconsacreerde hosties gebruikte om de neerdaling 
van de Geest uit te beelden. Die werden vanwege hun 
vermeende magische goddelijke krachten gretig mee 
naar huis genomen om de woning te beveiligen tegen 
rovers en bliksem. De misdienaars zorgden er intussen 
door middel van grote blaasbalgen voor dat er een ‘geluid 
als van een hevige windvlaag’ te horen was. Je wilt het 
niet weten, maar soms gebruikte men een levende duif 
aan een touw die rondcirkelde. Of er vloog een speel-
goedduif, aangedreven door knallend en rokend vuur-
werk, over een rail door de kerk heen.
Het mooie van deze gebruiken lijkt me dat de kinderen 
zich er uitstekend bij vermaakt moeten hebben. Maar 
vooral: ze getuigen van een diep geloof dat het niet al-
leen gaat om een historisch verhaal uit de begintijd van de 
kerk, maar dat het van belang is dat wij allemaal, hier en 
nu, bezield worden door de Geest van God.

Eens had God zijn volk uitgekozen, een troep armoedzaai-
ers uit Egypte. Vandaag verzamelt God opnieuw een volk. 
Maar nu komen zijn mensen uit alle landen van de wereld. 
Wie ‘God’ zegt, zegt voortaan: ‘Alle mensen, niemand uit-
gezonderd.’ De rozenblaadjes die van de ballustrade naar 
beneden dwarrelden, vielen op de notabelen op de eerste 
rij, op de bedelaars bij de deur, op de overleden rijke stin-
kerds onder het gangpad.

Al die verschillende nationaliteiten uit het Pinksterverhaal 
van Handelingen, ‘inwoners van Mesopotamië, Judea en 

Kappadocië, mensen uit 
Pontus en Asia, Frygië 
en Pamfylië, uit Kreta 
en Arabië, Egypte en de 
omgeving van Cyrene in 
Libië’, zijn ieder jaar weer 
de schrik van elke lector. 
Moeilijke namen om over 
te struikelen. Maar je zou 
evengoed kunnen lezen: 
Nederlanders, Belgen en 
Duitsers, Islamieten, Jo-
den en Christenen, gelo-

vigen uit Amerika en China, uit Irak en Afghanistan, Rus-
land en Oekraïne, migranten van allerlei nationaliteiten in 
opvangkampen in Italië en Griekenland en nog heel veel 
andere plaatsen, de Geest van God zoekt ze allemaal op 
om in ieders hart zijn werk te doen.

We twisten erover welke landen lid van ‘onze’ Europese 
Unie mogen worden. Maar we zijn het er toch wel over 
eens, dat ze allemaal Gods volken zijn! We kijken neer op 
het gedrag van anderen, maar in hun hart fluistert dezelf-
de Geest woorden van liefde. 
Het geloof loopt op onze gevoelens en op de feiten voor-
uit!

Elk mensenkind, hoe verdwaald en schijnbaar onbeteke-
nend ook, is een tempel waar God wil wonen. Ook die 
klier die je het leven zuur maakt. Je wilt het niet weten, 
maar ook op hem of haar is een rozenblaadje neerge-
dwarreld van boven. Ook hij of zij probeert, hoe gebrekkig 
misschien ook, die ene taal van God te verstaan en te 
spreken. De taal van de liefde. 

Een mooi Pinksterfeest gewenst!

Fedde Welbedacht
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Protestantse Gemeente te Sneek

Wijk I: Rondom de Oosterkerk

Wijk II: Rondom de Martini

O U D E R E N PA S T O R A AT

P R O T E S TA N T S E  G E M E E N T E  
YSBRECHTUM-TJALHUIZUM-TIRNS

A L G E M E E N

J O N G E R E N P @ G E
(jongerenpage@pknsneek.nl)

K E R K D I E N S T E N
KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE SNEEK EN YSBRECHTUM C.A.

KERKDIENSTEN SNEEK

DIENSTEN IN TEHUIZEN, ETC.

UITZENDINGEN te volgen met beeld en geluid 
VIA KERKOMROEP (Zie websites PKN Sneek.)

KERKDIENSTEN YSBRECHTUM

DE IELÂNEN

Zondag 28 mei
11.00 uur
Voorganger mevr. A. Adema

Zondag 4 juni
11.00 uur
Voorganger mevr. H.G. Koops

FRITTEMAHOF

Donderdag 8 juni
15.00 uur
Voorganger Haitze Wiersma

WZC NOORDERHOEK

Dinsdag 6 juni
15.00 uur
Voorganger Past. Peter van der Weide

SKÛLPLAK

Woensdag 31 mei
15.00 uur
Voorganger ds.G. Bruinsma

Voor oppas
Bellen of appen naar 0617060754 
Graag voor zaterdag

Voor autovervoer
Bellen of mailen naar Dick Kits, 
0515-425444 (famkits@home.nl)

Collecten PG Sneek kunt u overmaken op: 
Banknr. Diaconie: NL 20 RABO 0359 5059 45
Banknr. Kerk: NL 54 RABO 0373 7293 16

1e Collecte: Diaconie

2e Collecte: Kerk

KERK YSBRECHTUM

Zondag 28 mei
9.30 uur
Voorganger ds. Vijko Top

Zondag 4 juni 
Openlucht dienst
IKW dienst In de tuin van Epemastate
9.30 uur
Voorganger ds. Marije Mazereeuw

MARTINIKERK

Zondag 28 mei  
Pinksteren
9.30 uur Zie Uitgelicht
Voorganger ds. Fedde Welbedacht
1e collecte Mercy Ships
2e collecte Kerk

Zondag 4 juni 
9.30 uur
Voorganger ds. Rianne van Zessen (Achlum)
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerk
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DOEL ZWO COLLECTE 
ZONDAG 28 MEI 2023: 
MERCY SHIPS
Medische zorg voor ieder mens
Mercy Ships begon met een droom: 
ziekenhuisschepen bemand met 
vrijwilligers die de armste landen 
van de wereld helpen door medi-
sche zorg te bieden. Gods liefde op 
een praktische manier aan de alle-
rarmsten laten zien. Door de jaren 
heen heeft Mercy Ships met een 
handvol schepen meer dan twee 
miljoen mensen in ontwikkelings-
landen geholpen met medische 
operaties en ontwikkelingsprojec-
ten. En elke dag, met elke operatie, 
elke patiënt, brengen ze die droom 
in vervulling.

Op dit moment hebben ze twee 
ziekenhuisschepen in de vaart. De 
Africa Mercy en de Global Mercy, 
het grootste particuliere varende 
ziekenhuis ter wereld. Beide sche-
pen zijn speciaal ingericht om men-
sen in de armste landen in Afrika te 
helpen.
In de dienst op zondag 28 mei zul-
len twee oud medewerkers ver-
tellen wat het is om op zo’n groot 
schip te mogen werken.

Daarnaast is er een tafel ingericht 
met documentatie over Mercy 
Ships en kunt u nog meer informa-
tie krijgen en vragen stellen over dit 
mooie project. 
Bent u niet in de gelegenheid om 
deze dienst bij te wonen, maar wilt 
u toch een financiële schenking 
doen? Dat kan.
U kunt geld overmaken op 
NL20RABO0359505945 
tnv Diaconie, ovv Mercy Ships.

De ZWO commissie

NIEUWS VAN DE DIACONIE
DIENEN - DELEN - DOEN
Belangrijk
De diaconie werkt vanaf 1 juni niet 
meer met de donatiezuil. Dit houdt 
in dat vanaf 1 juni al het geld wat je 
doneert via de donatiezuil voor 100% 
naar de kerk gaat.
Je bijdrage aan de diaconie kun je 
m.b.v. de Appostel ap of de QR-code 
doneren. Natuurlijk blijven de collecte-
zakken bij de uitgang in gebruik.

Namens de diaconie,

Susan de Vries

GROENE KERK
Samen op weg naar een Groene 
Kerk. Zondag 28 mei Eerste Pink-
sterdag ontvang je bij de uitgang een  
verrassing.
Het is ‘groen’ en wordt hopelijk 
door jullie verzorging ……………..!!
Op de startzondag komen we erop 
terug!

Een ‘groene’ groet van

het Jeugdwerk en de 
Commissie Groene Kerk

VAKANTIE
Zoals steeds de laatste jaren heb ik 
ook dit jaar weer een vroege zomerva-
kantie. Van Maandag 29 mei t/m zon-
dag 25 juni ben ik vrij. Mijn collega’s 
staan in die periode standby om waar 
nodig en gewenst voor mij waar te ne-
men. Met een hartelijke groet en tot 
ziens!

Fedde Welbedacht

 U I T G E L I C H T
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EERSTE PINKSTERDAG ZONDAG 28 MEI, 
09.30 UUR, MARTINIKERK
Deze dienst op eerste Pinksterdag is voorbereid in sa-
menwerking met de leden van de ZWO-commissie van 
de diaconie. Zij vragen onze aandacht voor het werk van 
Mercy Ships, een stichting die met moderne ziekenhuis-
schepen gerund door vrijwilligers in Afrika medische hulp 
biedt aan mensen in nood. Zij versterken de gezond-
heidszorg ter plaatse met gratis operaties, trainingen en 
voorlichtingen. Namens Mercy Ships zal Jan Egbert Dijk-
stra ons iets komen vertellen en laten zien over dit mooie 
en belangrijke werk. 

Ook nemen we in deze dienst afscheid van Elly Eelkema 
als voorzitter van de kerkenraad. We zijn heel dankbaar 
voor alles wat Elly in de afgelopen, soms ook turbulente, 
jaren allemaal voor onze gemeente heeft gedaan en be-
tekend. We willen daar uiteraard even bij stilstaan en dit 
moment aangrijpen om haar als voorzitter uit te zwaaien.

Fedde Welbedacht
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ZONDAG 4 JUNI KLIEDER-
KERK ‘FEEST!’ 
Bij deze willen we graag iedereen 
uitnodigen voor een feestelijke Klie-
derkerk op zondag 4 juni! 
Voor het eerst een kliederkerk in 
de Martinikerk, dus dat is wel een 
feestje waard. 

Dit keer staat het verhaal van de 
Bruiloft in Kana centraal. Een bijzon-
der verhaal over een trouwfeest dat 
in het water dreigt te vallen maar 
gelúkkig door een wonder toch 
door kan gaan. 
Van 15.30-17.00 uur zijn er in de 
kerk allerlei activiteiten te doen 
rondom het verhaal. 

Kliederkerk is er voor jong en oud, 
ontmoeting staat centraal. Samen 
creatief aan de slag, samen praten 
over het verhaal, samen vieren en 
samen eten. We sluiten de middag 
namelijk af met een hapje en een 
drankje. 
Dus trek 4 juni iets feestelijks aan 
en kom gezellig langs! 

Feestelijke groeten van 

het Kliederkerk-team! 

 

BEDANKT
Graag wil ik alle mensen die de af-
gelopen maanden meeleefden met 
me hartelijk dank zeggen. Mee-
leven in de vorm van kaarten met 
lieve woorden, een telefoontje of 
bezoek. Dat doet je toch ontzettend 
goed in die moeilijke omstandighe-
den, heel waardevol! Het voelt als 
een warme deken om je heen.
Gelukkig is mijn rug nu aan de be-
terende hand en ben ik bezig weer 
aardig mobiel te worden. Blij en 
dankbaar kan ik nu genieten van de 
mooie meimaand! Hopelijk eens 
weer tot ziens in de, via de Ipad 
gevolgde, kerk- diensten van onze 
fraai verbouwde Martinikerk.

Een warme groet van 

Tineke van der Werff.

NIEUWS UIT DE FANCY FAIR 
Langzaam maar zeker begint het toch 
mooi weer te worden. Velen hebben 
al vakantieplannen of zijn er al even op 
uit geweest. Net zoals het weer wat 
mooier wordt, zo krijgen de samen-
werkingplannen van de BVR en Fancy 
Fair ook meer gestalte. Binnenkort 
zullen vertegenwoordigers van beide 
organisaties met de kerkrentmees-
ters van gedachten wisselen over hoe 
we één en ander verder vorm kunnen 
geven.
Even voor de duidelijkheid: op twee-
de Pinksterdag (maandag 29 mei) 
is de Oerslach gesloten en is er 
geen ophaaldienst. 
De week daarop is alles weer ‘ge-
woon’: graag zien we u dan weer met 
bruikbare spullen naar ‘de Oerslach’ 
komen!

Namens de Fancy Faircommissie 
wens ik u goede Pinksterdagen toe!

Pieter Groenhof

MARTINISNEEK.NL
Zoals beloofd wil ik je graag helpen 
met het wegwijs worden op onze 
website martinisneek.nl

Dit keer wil ik graag duidelijk maken 
hoe je eenvoudig in contact kunt ko-
men met diverse mensen die actief 
zijn op bestuurlijke plekken in onze 
kerk. Wellicht tref je niet alle mensen 
aan waarmee je contact wilt maken 
maar de website biedt ruimte aan 
meer. 

Stel je wilt in contact komen met de 
voorzitter van de Diaconie omdat je 
je graag wilt aanmelden als diaconaal 
medewerker/ster. Daar is een sterke 
behoefte aan. 

Op de startpagina van de website 
staat bovenin o.a. ‘contact’. (Op je te-
lefoon zie je drie horizontale streep-
jes staan, klik daarop en je ziet ook 
‘contact’ staan). Klik daarop en je 
ziet o.a. staan: Dominees, pastora-
le aanspreekpunten en Pastoraat en 
daaronder tref je aan: Diaconie. Als 

Bij de Fancy Fair is rommelen

en kopen een plezier voor 

de particulier
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je op de foto van de voorzitter klikt 
of aanraakt, verandert de foto in een 
groen plaatje met in het midden een 
envelopje. Als je die aanklikt kom je 
meteen in je mailbox, met het mail-
adres van de voorzitter en kun je het 
berichtje maken en versturen. Mak-
kelijke kunnen we het niet maken.

Kijk rustig rond op de website en kom 
je zaken tegen die niet - of niet meer - 
kloppen, maak dan gebruik van het 

algemene contactformulier helemaal 
onder aan de pagina ‘contact’. Zijn 
er zaken die je mist, vertel het mij.  
Kijk bij contacten!

Met elkaar houden we de website 
actueel!

Henk de Vries. 

www.martinisneek.nl
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OPENINGSTIJDEN 
KERKELIJK BUREAU
Het bureau aan de 
Rienck Bockemakade 7 
8601 AC, Sneek
is geopend op: 
maandag, dinsdag, en 
donderdag van 9.00 - 12.00 uur. 
Tel. 412773 
e-mail: bureau@pknsneek.nl

Het kerkelijk bureau is gesloten 
op woensdag en vrijdag!

Voor dringende gevallen (overlij-
den) kunt u contact opnemen 
met onze koster/beheerder 
Roelof Dijkstra. Tel. 0636496778

Attentie:
Wilt u verhuizing/email/
geboorte/overlijden
en andere wijzigingen 
doorgeven aan het kerkelijk 
bureau?

COLLECTEN
14 mei 2023 
KIA project HA € 335,30
Kerk € 238,15

18 mei 2023
Diaconie € 126,40
Kerk € 117,40

21 mei 2023
Diaconie € 273,05
Kerk € 378,40

COLLECTEBONNEN
Deze zijn verkrijgbaar in de volgen-
de waardes: € 0,75 (€ 15 per kaart),  
€ 1,00 (€ 20 per kaart), € 1,50 (€ 30 
per kaart) en € 2,50 (€ 50 per kaart). 
U kunt collectebonnen à contant ver-
krijgen tijdens openingstijden van het 
kerkelijk bureau. U kunt ze ook bestel-
len door overmaking op bankrekening 
nummer NL54RABO0373729316 
t.n.v. de Protestantse Gemeente te 
Sneek o.v.v. soort(en) kaart(en); en op 
de webshop waar u de collectebon-
nen ook kunt bestellen/kopen; U krijgt 
de bonnen dan z.s.m. thuisbezorgd. 
Wilt u wel er aan denken om uw 
adres ook te vermelden want i.v.m. 
de wet op de privacy krijgen wij op 
het bankafschrift geen adres meer 
te zien.

MUTATIES
Nieuw-Ingekomenen:
Emmeloord: Mevr. H. Dirkmaat
Gauw: Mevr. L. Naberman
Oppenhuizen: Dhr. W. Postma

Verhuisd:
Dhr. M. de Jong

Overleden:
06 mei 2023: Sjoerdje Piersma - 
Visser op de leeftijd van 90 jaar
07 mei 2023; Trijntje Felkers - de Boer 
op de leeftijd van 92 jaar
12 mei 2023: Hendrik Boswijk op de 
leeftijd van 85 jaar
13 mei 2023: Sara Henriëtta van 
Tromp Boomsma - Schippers op de 
leeftijd van 85 jaar
14 mei 2023: Albertus Kerkstra op de 
leeftijd van 94 jaar
18 mei 2023: Albert Bergstra op de 
leeftijd van 77 jaar
20 mei 2023: Grietje de Jong - 
Dotinga op de leeftijd van 95 jaar

Meer nieuws

WWW.MARTINISNEEK.NL

Laatste nieuws
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IN MEMORIAM: 
SJOERDJE PIERSMA – VISSER
Workum 8 september 1932 
Sneek 6 mei 2023
De foto op de voorkant van de rouw-
kaart is veelzeggend voor wie en hoe 
Sjoerdje Piersma – Visser was. Te zien 
is dat ze aan het roer zit op haar boot. 
Ze vaart op het Sneekermeer. De zon 
is aan het ondergaan. Zij wijst naar 
het licht dat de horizon in een zachte 
gloed hult.
Sjoerdje groeide op in Workum en 
was van jongs af aan graag bij en op 
het water te vinden. Maar daar was 
weinig tijd voor. Op haar negende 
moest ze van school af om in het 
gezin met zes kinderen zorgende ta-
ken op zich te nemen. Haar moeder 
was vaak ziek. Op haar veertiende 
stierf haar moeder. Op een uitje van 
de jeugdvereniging van de kerk in 
Hemelum viel ze op bij de uit Balk 
afkomstige Geert Piersma. Jarenlang 
fietste Geert naar Workum om haar 
te bezoeken. Toen er een gezinshulp 
kwam bij haar thuis, lag de weg vrij 
voor Sjoerdje om met Geert te trou-
wen. Ze trokken in bij zijn familie in 
Balk en daar werd hun dochter Elly 
geboren. Het was een huis vol reuring 
en muziek. Ook in de buurt van wa-
ter waarop veel vrije tijd werd door-
gebracht. Het jonge gezin verhuisde 
naar Makkum en daar werden nog 
vier zonen geboren. Geert werkte bij 
een notaris en was dirigent van ver-
schillende korpsen. In Sneek betrok-
ken ze een groter huis maar met een 
vijfde zoon en zesde kind erbij werd 
dat ook te klein. Toen werden ze begin 
jaren zeventig de eerste bewoners 
van een nieuwbouwhuis aan de Grui-
tersmalaan. Hier heeft Sjoerdje tot 
aan haar dood gewoond. Ze ging er 
vlakbij werken, als bejaardenverzorg-
ster in de Parkflat. Dit werk deed ze 
met veel toewijding. Sjoerdje zorgde 
graag voor mensen, was in haar ele-
ment aan mooi aangeklede en rijk 

gedekte tafels met veel mensen er-
omheen. Geert overleed in 1986 aan 
een hersentumor. Tijd om samen te 
genieten van vaartochten met hun 
pas gekochte boot kwam er niet. Wel 
tijd om samen met haar kinderen en 
kleinkinderen ervan te genieten. En 
van vele gezamenlijke reizen. Het huis 
aan de Gruitersmalaan bleef een plek 
vol ontmoeting en gezelligheid tot het 
laatst toe. ‘Wat hebben wij veel van 
jou kunnen leren, we zullen nu zon-
der jou moeten navigeren’ sprak een 
kleinzoon uit bij haar afscheid op 12 
mei in de Martinikerk in Sneek. Dat af-
scheid was gevuld met herinneringen 
aan deze warme, hartelijke, kleurrijke 
vrouw. En met muziek. En met woor-
den van geloof, waardoor zij zich in 
leven en in sterven gedragen voelde. 
Ooit knipte zij de tekst uit:
Wanneer ik eenmaal zal sterven,
mijn lieve kinderen, wees dan niet 
ontdaan.
Ik mocht in het leven zoveel goeds 
verwerven: Gods liefde heeft steeds 
om mij heen gestaan. 

ds. Maartje Wildeman
(predikant in de 

Protestantse 
Gemeente Balk)

IN MEMORIAM: 
HENDRIK BOSWIJK
30 augustus 1937 – 12 mei 2023
Op vrijdag 12 mei kwam er heel plot-
seling en onverwachts een einde aan 
het leven van Henk Boswijk. Hij was 
een man van het woord. Hij had een 
goed ontwikkeld taalgevoel, speel-
de graag met taal, kon toveren met 
woorden. Maar hij was ook een man 
van het Woord met een hoofdletter. 
Na de studie theologie is hij achter-
eenvolgens dominee geweest in Pae-
sens-Moddergat, Arnhem, Dordrecht 
en Sneek. Voor menig kerkganger 
was het een belevenis om een dienst 

waarin hij voorging mee te maken. Hij 
zorgde er in ieder geval altijd voor dat 
er een moment in zat waardoor ook 
de kinderen zich aangesproken kon-
den voelen. Zo introduceerde hij de 
‘Schatkist’, die we nog steeds regel-
matig gebruiken. Maar niet alleen kin-
deren, ook volwassenen kwamen bij 
hem volop aan hun trekken. Iemand 
omschreef zijn kerkdiensten als ca-
baretesk: met zijn krachtige stem en 
brede gebaren maakte hij er een hele 
voorstelling van. Altijd met een flin-
ke dosis humor, maar zeker ook met 
diepgang. Want daar ging het hem 
uiteindelijk om. De vorm gebruikte 
hij als middel om de inhoud van het 
evangelie des te beter voor het voet-
licht te brengen. De bijbeltekst die 
gelezen werd in de dankdienst voor 
zijn leven: ‘Ik geloof! Kom mijn onge-
loof te hulp’ (Marcus 9:24) had hij zelf 
aangedragen voor als het eens zo ver 
zou zijn. Die tekst was belangrijk voor 
hem. Hij herkende er iets in van zijn 
eigen geloof, maar ook iets van zijn ei-
gen moeite met het geloof. Komend 
uit een gereformeerd nest, begon hij 
zijn loopbaan als predikant met een 
overwegend dogmatisch ingekaderd 
geloof. En het feit dat zijn vader ook 
dominee was legde van meet af aan, 
bewust of onbewust, een bepaalde 
druk op zijn schouders om te voldoen 
aan de verwachtingen die die vader 
en anderen in die tijd hadden over hoe 
een dominee zich hoorde te gedragen 
en ook over hoe hij moest denken en 
geloven. Er was in dat beeld weinig 
plaats voor twijfel of vragen. Daar 
kreeg Henk gaandeweg steeds meer 
moeite mee. Net als ieder welden-
kend mens had hij namelijk wel zijn 
vragen en twijfels. Nu is daar in de 
kerk inmiddels veel meer ruimte voor, 
maar toch zat het hem lang niet altijd 
lekker. Het paste niet bij het ideaal-
beeld van de dominee dat ook hem 
vroeger met de paplepel was ingego-
ten en dat hij nooit helemaal van zich 

IN  MEMORIAM



7no. 04 • 26 mei 2023

af heeft kunnen schudden. Ondanks 
die menselijke twijfels en vragen was 
Henk een oprecht gelovig mens. Hij 
kende God in de bijbelse zin van het 
woord. Als de bijbel het over kennen 
heeft, is dat niet zozeer het kennen 
met het verstand maar veel meer met 
het hart. Kennen is in de bijbel een re-

lationeel begrip. God kennen wil dan 
ook niet zeggen dat jij precies weet 
hoe God is, maar het wil vooral zeg-
gen dat je een relatie met God hebt. 
Een relatie van vertrouwen waardoor 
Henk Boswijk zich gedragen wist in 
voor- en tegenspoed. Wij wensen zijn 
vrouw Boukelien en hun kinderen en 

kleinkinderen toe dat ook zij nu hun 
verdriet en gemis een plek weten 
te geven in het vertrouwen dat de  
Eeuwige zich over Henk heeft ont-
fermd.

Fedde Welbedacht

 ‘Ik ben, als deel van het leven, 
de wereld, het materiaal waarin 
God gestalte kan aannemen.’ 
Hella Haase

KERKDIENSTEN
zondag 28 mei 2023
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Vijko Top
Pinksterfeest

zondag 4 juni 2023
09.30 uur Ysbrechtum
in de tuin van Epemastate
georganiseerd door IKW
voorganger is ds. Marije Mazereeuw

zondag 11 juni
09.30 uur in de kerk van Tirns
voorganger is mevrouw H. Leeuw

PINKSTEREN IN YSBRECHTUM:
wat is ‘Heilig’?
Heeft hij gezondigd of één van zijn 
voorouders?’ vragen de leerlingen aan 
Jezus als ze langs een blinde man lo-
pen. In hun ogen was blindheid een 
straf van God.

‘Noch hij , noch één van zijn voorou-
ders heeft een zonde begaan die God 
aanzet om deze man te straffen met 
blindheid,’ is vrij vertaald het antwoord 
van Jezus, ‘Het gaat erom dat Gods 
glorie zichtbaar wordt in deze man.’ 

Voor mij persoonlijk is dit een prach-
tige illustratie van wat wordt bedoeld 
met de Heilige Geest. De Geest van 
God accepteert geen blokkades. Het 
laat de mens zoeken naar leven, naar 
ruimte, naar vrijheid. Onophoudelijk, 
onstuitbaar, tomeloos. Indien nodig 
met een roekeloosheid die elke bere-
kening en veilig eigenbelang ver achter 
zich laat. Een levenskracht die wordt 
ervaren als een ‘heilig moeten’, ver-
gelijkbaar met de stuwkracht die een 
kind door het geboortekanaal perst op 
zoek naar licht, lucht, ruimte en weids-
heid. Niet geheel zonder risico’s voor 
moeder en kind. 
Wie op zoek gaat naar God zal zich op 
een zeker moment in een heilige ruim-
te bevinden van waaruit een oproep 
klinkt: Leef! Met alles wat je in je hebt! 
Bovenstaande is mijn persoonlijke op-
vatting van de Heilige Geest. Klaas Sal-
verda gaat ook vertellen over wat voor 
hem heilig is. Van harte welkom!
Ds Vijko Top

OPENLUCHTDIENST 4 JUNI
IN DE TUIN BIJ EPEMASTATE
We heten u graag van harte welkom 
bij de openluchtdienst in de tuin bij 
Epemastate op zondag 4 juni 9.30 uur. 
De muzikale begeleiding, omlijsting 
en invulling is in de vertrouwde han-
den van de Harmonie Sneek. Voorgan-
ger is dominee Marije Mazereeuw, 
ook uit Sneek. Het hartverwarmende 

goede doel van de collecte tijdens de 
dienst is het Odensehuis, inloophuis 
voor mensen met dementie en hun 
naasten. Het is een gezellige plek aan 
de Waterhoenstraat 2 in Sneek waar 
mensen met geheugenproblemen 
en beginnende dementie zich thuis 
kunnen voelen. Waar hun naasten en 
mantelzorgers informatie kunnen krij-
gen over het ziektebeeld. En hoe je 
daar het beste mee om kunt gaan. 
En het is een plek om ervaringen te 
delen. Op maandag en woensdag om 
10.00 uur staat de koffie klaar en bent 
u welkom. Zonder indicatie en zonder 
afspraak. Waterhoenstraat 2 in Sneek.
De Interkerkelijke werkgroep nodigt u 
van harte uit om na de dienst nog even 
na te praten en elkaar te ontmoeten bij 
een kopje koffie/thee/limonade. Graag 
tot ziens op 4 juni om 9.30 uur.
IKW

G E M E E N T E  N I E U W S

K E R K E L I J K E  B E R I C H T E N
HERVORMDE GEMEENTE GEREFORMEERDE KERK

Protestantse Gemeente te Sneek

Wijk I: Rondom de Oosterkerk

Wijk II: Rondom de Martini

O U D E R E N PA S T O R A AT

P R O T E S TA N T S E  G E M E E N T E  
YSBRECHTUM-TJALHUIZUM-TIRNS

A L G E M E E N

J O N G E R E N P @ G E
(jongerenpage@pknsneek.nl)
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BERICHTEN OVER COLLECTES 
VAN DE DIACONIE 
We collecteren weer als van ouds in 
de kerk via “het ponkje aan de stok”. 
Maar of u wel of niet de kerkdienst be-
zoekt, uw gift kunt u ook storten naar 
de diaconie, Ysbrechtum. 
Het bankrekeningnummer hiervan 
is NL36 RABO 0359 5010 01.

28-05 Fryslân foar Moldavië
We gaan weer iedere maand collec-
teren voor Moldavië. We starten dit 
seizoen 2023-2024 met het overschot 
van 2022-2023 van € 408,80 en ho-
pen weer € 2000,00 binnen te krijgen 
voor project Fryslân foar Moldavië.

In het arme Moldavië worden veel 
kinderen aan hun lot overgelaten. Hun 
ouders werken in het buitenland om 
geld te verdienen of hebben troost ge-
zocht in alcohol. 
Kinderen groeien op zonder de zorg 
en liefde die ze nodig hebben. Ze ma-
ken hun school niet af en lopen risi-
co slachtoffer te worden van geweld 
en misbruik. Kerk in Actie en Youth 
for Christ Moldavië willen dat voor-
komen. Zij bieden naschoolse opvang 
in dagcentra van kerken. Hier krijgen 
kinderen volop aandacht, een gezonde 
maaltijd en hulp bij hun huiswerk. 

Goed opgeleide vrijwilligers vangen 
hen op en organiseren sport- en spel-
activiteiten. Vaak ontdekken deze kin-
deren voor het eerst wat het is om op 
een liefdevolle manier met elkaar om 
te gaan, een ervaring voor het leven. 
Helpt u mee? 
Vermeld bij deze gift: 
Fryslân foar Moldavië

BERICHTEN VAN DE 
KERKRENTMEESTERS
Collecte voor de Kerk: stort uw gift op 
Banknummer NL 31 RABO 03595 009 
94 ten name van: Protestantse ge-
meente Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns.

BLOEMEN IN DE 
KERK
Zondag 14 mei was het 
kerkboeket voor Jikke 
van Terwisga. Jan Bou-
ma ontving de 
bloemen op 21 mei.

HUWELIJKSJUBILEUM
De heer en mevrouw W. en R. Slagter 
zijn 3 juni 40 jaar getrouwd.

VERJAARDAG
29 mei is de verjaardag van mevrouw 
IJ. Attema. Op dezelfde dag is de ver-
jaardag van de heer J. Tangerman. 
De heer K. Veenstra viert 5 juni zijn  
verjaardag.

Om in uw agenda te noteren:
26 mei lunchconcert Martinikerk
12.30-13.00 uur gratis toegang
tot 27 mei staat de container van 
St. Corantijn in de Middelzeelaan
4 juni IKW openluchtdienst 
Epemastate Ysbrechtum
7 juni lezing over Etty Hillesum 
20.15 uur Martinikerk
12 juni orgelconcert St. Martinuskerk
20.00 uur € 8,00
12 juni preek in de week 
Consistorie Ysbrechtum 10.30 uur

Hopen door alle kwaad heen
Hoop is dat ding met veertjes
Dat neerstrijkt in de ziel
Er wijsjes zonder woorden zingt
En nooit valt hij er stil
Hoe hard de wind ook waaien zal
Hoe hevig ook de storm
Hij die zovelen warmte biedt
Dat vogeltje houdt vol
Het klonk zelfs in het koudste land
En in het verste oord
Toch vroeg het mij in grote nood
Nog nooit om kruimels brood

Emily Dickinson (1830 – 1886)

PREEK IN DE WEEK 
Op zondag 18 juni a.s. hoopt Vijko Top 
voor te gaan in Ysbrechtum. Wie mee 
wil praten en denken over de Bijbel-
tekst voor die zondag is van harte wel-
kom in de consistorie van Ysbrechtum 
op maandagmorgen 12 juni om 10.30 
uur.
De tekst die we gaan bespreken is 
Jesaja 12: 1- 6. Een loflied.
Ds Vijko Top

ROOD
Vuurrood. De vurige kleur van de Hei-
lige Geest. De inspiratie van de Geest 
zet ons in vuur en vlam. Rood is de 
kleur van het antependium met het 
Pinksterfeest. Bij de belijdenisdienst 
van 23 april was het antependium, 
heel passend, ook rood. 

Deze warme, levendige, krachtige 
kleur van liefde en passie wordt met 
Pinkster tevoorschijn gehaald of voor 
een uitzonderlijke dienst met belijde-
nis of bevestiging van ambtsdragers. 
Want de kleur rood staat ook voor 
moed. Nieuwe moed. Om aan iets 
nieuws te beginnen. Of de moed om 
door te gaan.

Meer nieuws

WWW.MARTINISNEEK.NL

Laatste nieuws
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HEMELVAART 
met de Sundayskool
Op zondag 21 mei zijn we met de kin-
deren van de Sundayskool bezig ge-
weest rondom Hemelvaart. Natuurlijk 
zijn we begonnen met het verhaal van 
de Hemelvaart van Jezus dat door juf 
Anneminke werd voorgelezen. Daarna 
zijn we, met het knutselwerkje verder 
gegaan met deze tekst:
‘In het huis van Mijn Vader zijn vele 
woningen - anders zou ik het u gezegd 
hebben - want Ik ga heen om u plaats 
te bereiden; en wanneer ik heenge-
gaan ben en uw plaats bereid heb, 
kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, 
opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.’
De kinderen hebben ook een huis-
je gemaakt: een insectenhuisje! Het 
bloempotje werd zo mooi mogelijk op-
geschilderd met huisjes, als een echt 
stadje/dorpje. Nog even aflakken en 
een bosje hooi erin en het insecten-
huis was klaar!
Ook met Pinksteren en de IKW dienst 
zijn we weer van de partij.
Dieuwke Veldhuizen

GENIETEN DOET GENIETEN
Al 100 jaar genieten van muziek. 
Dat is wat Christelijke Muziek Ver-
eniging (CMV) Harmonie uit Sneek, 
sinds kort samen met het even 
jeugdige Excelsior uit Scharnegou-
tum, doet.
Half mei vierden ze het eeuwfeest in 
een afgeladen Theater Sneek. Daar 
hoorden we de ontroerende Song of 
liberation die over de bevrijding van 
de 2e wereldoorlog gaat. Tussendoor 
hoor je de melodie van de in oorlogs-
tijd veel gezongen hymne Abide with 
me. 
We beleefden er ook de première van 
‘Rewenich’. Een prachtig muzikaal ver-
haal van de tot dusver enige Sneker 
die ooit geridderd werd: Rienck Boc-
kema (1350 – 1436). Hij stichtte het 

klooster Thabor waarbij het natuurlijk 
deugd doet dat de oude stenen in het 
hart van een kerkelijke dorpsgemeen-
te vlakbij Sneek liggen…
Onze gemeente en kerkenraad wil de 
muzikale eeuwelingen zeer van harte 
feliciteren. We zijn hartstikke blij met 
jullie. En elk jaar weer vereerd dat een 
fiks aantal blazers de openluchtviering 
in de tuin van Epemastate in Ysbrecht-
um komen opluisteren. Ook nu weer: 
op zondag 4 juni vanaf 9.30 uur.
Harmonie en Excelsior zijn van plan 
om in 2024 te fuseren tot een nieuw 
fanfareorkest, lazen we. Zo bouwen 
jullie samen aan een nieuwe toe-
komst. Dat jullie je instrument er niet 
voor omdraaien om met Elske De Wall 
Radar Love van Golden Earring en een 

tribute to Amy Winehouse te brengen, 
zegt veel. Muziek is net geloven. ’t Is 
van alle tijden.
Geluk gewenst. En zegen op jullie 
prachtige muzikale werk waar behalve 
energie ook zoveel troost in zit. 
Kerkenraad YTT,
Klaas Salverda, scriba

TSJERKEPAAD
Henk Alberts 26 aug. t/m 10 sept.
Een gepensioneerde beroepsmilitair 
die zich met acrylverf uitleeft op doek 
en papier. Met heel veel plezier. Want 
dat is belangrijk voor hem, het plezier 
in het schilderen. De gezelligheid iede-
re donderdagochtend op de Kunstaca-
demie van Jan Potma helpt enorm om 
dat plezier ook te behouden. Die don-
derdagochtenden zijn niet alleen maar 
gezellig. De positieve kritiek die de cur-
sisten uiten op elkaars werk, is ook in-
spirerend en leidt tot nieuwe inzichten.

Henk Alberts heeft al eerder meege-
werkt aan Tsjerkepaad. Ook toen was 
er veel belangstelling voor zijn werk. 
Van 26 augustus t/m 10 september 
hangen en staan zijn schilderijen in de 
kerk van Ysbrechtum. Hij hoopt u daar 
te ontmoeten, met u in gesprek te 
gaan en uw vragen te beantwoorden.
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Nou ja, oude doos… zo oud is de doos 
nog niet waar het kerkblad van 2 ok-
tober 2020 uitkomt. Weet u het nog, 
dat reserveren noodzakelijk was om 
de zondagse kerkdienst te bezoeken? 
De komst naar de kerk moest worden 
aangekondigd via de mail, per telefoon 
of in de Doarpswinkel bij Johannes 
Greidanus.
Op de stoep of in de hal van de kerk 
werden we zondags begroet, zodat de 
namen konden worden afgevinkt op 
de lijst met ‘aanmelders.’ De handen 
werden ontsmet onder een pienter 
pompje en nee, er werden geen han-
den geschud. Wel werden we vriende-
lijk welkom geheten en werd ons een 
plaats gewezen in de anderhalve-me-
ter-afstand-kerkbanken en -stoelen. 

Als gezegende mensen verliet de 
gemeente de kerk weer via de ach-
terdeur. Zonder dat de dominee een 
hand kreeg. 
Was het ook streng? Zo voelde het 
niet. Ook al was er volgens het pro-
tocol plaats voor een maximum aantal 
bezoekers, er is nooit iemand de deur 
gewezen. Bijna alle zondagen was de 
kerk ‘volgeboekt.’ Of meer dan volge-
boekt. Want er kwam ook weleens 
iemand niet opdagen. Bovendien is 
het heel menselijk om af en toe de tel 
kwijt te raken.

Het waren prettige vieringen in een 
abnormale tijd. Het orgel begeleidde 

geen gemeentezang, maar wel zan-
gers. Diakenen gingen niet rond met 
het ponkje-aan-de-stok, maar wel wa-
ren er royale giften via de bank. Het 
mondkapje werd verplicht, maar dat 
mocht (hoera!) af zodra je ging zitten. 
Op anderhalve meter afstand lukte 
het ook goed om heel gezellig met el-
kaar te kletsen. 

Er waren beperkingen, maar we zijn 
er doorheen gekomen. We hielden 
hoop. Keken naar elkaar om. Er was 
een rooster voor de ‘verwelkomers’ 
bij de deur met de gastenlijst. Er was 
een rooster voor de degenen die ons 
een plaats aanwees in de kerk. Er was 
een rooster voor de EHBO. Er was 
een rooster voor de zangers en zan-
geressen. Er waren roostermakers en 
iemand die in geval van nood zei: ‘Dat 
doe ik wel, hoor!’ 

Al die mensen, ze waren er gewoon. 
Ze deden het gewoon. En het werd 
op prijs gesteld, want de bezoekers 
bleven komen, voor zover dat mogelijk 
was. Alle hulde. Nee, niemand krijgt 
een lintje. Maar wel alle waardering. 

Totdat alles stilviel….lockdown, kerk 
op slot, geen kerstfeest met de zon-
dagsschool.

 Psalm 19: De hemel roemt de Heer.
Woorden kunnen een verhaal vor-
men, een gedicht. Met woorden kun 
je zingen of lieve dingen zeggen. Ook 
kunnen woorden iets omschrijven, 
een beeld oproepen. Boze woorden 
zijn er ook, vaak te veel. Dan zijn er de 
woorden, die je maar niet kunt vinden. 
Soms heb je er gewoon even geen 
woorden voor. 

Zoals de psalmdichter van psalm 19. 
Hij laat de hemel de Heer roemen. 
Laat de dag tot de dag spreken en 
de nacht tot de nacht. Hij schetst een 
gloedvol beeld van vrolijkheid en licht. 
Niemand die er doorheen kletst. Er 
is geen taal, geen woord, volgens de 

psalmdichter. Geen stem gaat van hen 
uit. En toch kan iedereen en alles het 
horen. Geen woord wordt gesproken. 
Er is geen enkel geluid te horen. De 
boodschap klinkt door tot aan de rand 
van de wereld, volgens de onberijmde 
psalm. Zonder woorden, zonder spre-
ken. Ook als wij het er niet over heb-
ben, blijft de roep weerklinken. 

Even geen woorden zoeken, geen 
woorden hebben, geen woorden 
spreken en geen woorden horen. 
Maar sprakeloos luisteren hoe God in 
vers twee, zonder woorden, de nieu-
we morgen roept. Om zijn glanzend 
spoor te trekken. Mooier kun je het 
niet krijgen. Dat gebeurt zonder dat ik 
me daar druk over maak. En ook zon-
der dat ik daar zorgen om hoef te heb-
ben. Wat een rust.
Gerry Sikma

GOUD
We hebben goud in handen, de ker-
kelijke gemeente van Ysbrechtum-Tjal-
huizum-Tirns. Goud in de vorm van al 
die mensen, die een handje meehel-
pen bij het werk in en om de kerk. We 
vinden het zo gewoon, dat we soms 
‘gewoon’ vergeten er dankbaar voor 
te zijn.

Voor al die pastoraal medewerkers, 
omtinkers, koffie voor-of-na-de-dienst 
schenkers, grasmaaiers-op-het kerk-
hof, sundayskool leiding en assisten-
ten, maaksters van bijzonder mooie 
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bloemstukken, stoelen-in-de-wrijfwas 
zetters, bestemming-voor-het-kerk-
boeket bedenkers, diakenen, kerkrent-
meesters, schriftlezers, kerkblad-
schrijvers, coördinatoren voor de 
begraafplaats en voor het onderhoud, 
preekvoorziener, kerkbladbezorger, li-
turgiecommissie, Interkerkelijke werk-
groep leden, stilteviering bedenkers, 
koffieochtend organiseerders, mee-
zingers in het koortje, meedenkers 
en bedenkers van mooie vieringen, 
Tsjerkepaad uitvoerders, exposanten 
en gastheren –vrouwen. Ook al die 
mensen die gewoon ‘ja’ zeggen als 
hen gevraagd worden om even te hel-
pen. Allemaal handen-uit-de-mouwen 
stekers die met alle liefde een handje 
komen helpen. Of twee handjes.

Stuk voor stuk werkers-voor-de-goede-
zaak. Ze worden niet betaald, omdat 
ze onbetaalbaar zijn. Iedereen zet zijn 
eigen talenten in. Allemaal verschillen-
de talenten, die samen het cement 
van de kerkelijke organisatie vormen. 

Maar ook elkaar inspireren en bemoe-
digen is een belangrijke factor. In een 
groepsgesprek borrelen de mooiste 
ideeën naar boven. Als vrijwilliger kun 
je, zeker weten, het verschil maken. 
Een steentje bijdragen. En al die klei-
ne steentjes bij elkaar vormen een 
wonderlijk bouwwerk.

Waag er eens een telefoontje  
06 15192363 (Klaas Salverda) of mail-
tje aan: scribatsjerkeytt@outlook.com
PS: We zijn heel hard op zoek naar een 
kerkrentmeester die een tijdje de pen-
ningen in onze financieel heel gezon-
de gemeente in de gaten houdt.
Gerry Sikma

U vindt ook kerknieuws op 
www.ysbrechtum.com
Vragen, opmerkingen of mist u 
of mis jij iets? Stuur een e-mail naar 
g.sikmawierda@gmail.com of 
bel 0515 569561

PREEK IN DE WEEK
Op zondag 18 juni a.s. hoopt Vijko Top 
voor te gaan in Ysbrechtum. 
Wie mee wil praten en denken over 
de Bijbeltekst voor die zondag is van 
harte welkom in de kerk van Ysbrecht-
um op maandagmorgen 12 juni om 
10.30u.

De tekst die we gaan bespreken is 
Jesaja 12: 1- 6. Een loflied.
Ds Vijko Top

BIJ ZONDAG 28 MEI: 
PINKSTEREN

Handelingen: 2: 1-4
Toen de dag van het Pinksterfeest 
aanbrak waren ze allen bij elkaar. 
Plotseling klonk er uit de hemel een 
geluid als van een hevige wond-
vlaag, dat het huis waar ze zich be-
vonden geheel vulde. Er verschenen 
aan hen een soort vlammen, die 
zich als vuurtongen verspreidden en 
zich op ieder van hen neerzetten, en 
allen werden vervuld van de heilige 
Geest en begonnen op luide toon te 
spreken in vreemde talen, zoals hun 
door de Geest werd ingegeven. 

We zijn weer geopend 

voor inbreng op 

de donderdagavond van 

19.00 – 20.00 uur.

Welkom!

Inbreng van goederen

Iedere donderdagavond van 
19.00 – 20.00 uur.

Touwslagersstraat 24
(industrieterrein De Hemmen)

Geen vervoer, bel met ons:
06-82071253
Of mail naar

inbreng@bvrsneek.nl
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 EVENSONG AND PUB
Traditiegetrouw brengt het Martini-
koor Sneek maandelijks een Even-
song. In de maand juni vindt dit 
plaats in de Martinikerk op zondag 
25 juni om 16:00 uur. 
De Evensong is onder leiding van 
Gerard van Beijeren. Organist is 
Roelof van Luit. De liturg hierbij is 
Ds. Aart Veldhuizen.

In de viering worden de volgende 
liederen gezongen;
INTROIT
God be in my head, 
van Walford Davies
HYMN 
Alle Praise To Thee, 
van Thomas Tallis
PRECES
Arranged for children, 
van Gerard van Beijeren
PSALMODY
Psalm 27, op de Chant 
van Dr. Boyce
CANTICLE
Magnificat in C ,
van John E. West
RESPONSES
Arranged for children, 
van Gerard van Beijeren
ANTHEMS 
here is a green hill far away, 
van W. Horsley
Be thou my vision; 
Traditional Irish Melody
CLOSING HYMN
Abide with Me, 
van Henry F. Lyte. 
FINAL RESPONSES
van E. W. Naylor
ORGAN VOLUNTARY
door Roelof van Luit.

De toegang is gratis en na afloop is 
er een collecte. De eerst volgende 
Evensong is op zondag 24 septem-
ber weer in de Martinikerk.

Het MJKS bestuur en artistiek leider

G E M E E N T E  N I E U W S

K E R K E L I J K E  B E R I C H T E N
HERVORMDE GEMEENTE GEREFORMEERDE KERK
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Wijk I: Rondom de Oosterkerk

Wijk II: Rondom de Martini
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LAS EN PKN SNEEK 
ONTVANGEN SCHRIJFSTER 
JUDITH KOELEMEIJER IN DE 
MARTINIKERK

Woensdag 7 juni a.s. ontvangen de 
Protestantse Kerk Sneek en de stich-
ting LAS de schrijfster en journalist 
Judith Koelemeijer. Haar debuutro-
man Het zwijgen van Maria Zachea 
uit 2001 is nog steeds veel gelezen. 
In 2022 publiceerde Koelemeijer een 
aangrijpende biografie over de jonge 
Joodse vrouw Etty Hillesum. De bij-
eenkomst vindt plaats in de verbouw-
de Martinikerk, Grote Kerkstraat 5 te 
Sneek. De aanvang is 20.15 uur.

Judith Koelemeijer (1967) schreef 
als kind al graag verhalen. Na haar 
studies Nederlands en Culturele 
Studies en een stage bij De Groene 
Amsterdammer ging ze in 1994 aan 
de slag bij de Volkskrant. In 2000 
nam ze ontslag bij die krant om zich 
volledig te kunnen wijden aan het 
schrijven van haar debuutroman Het 
zwijgen van Maria Zachea. Van deze 

familiegeschiedenis werden meer 
dan 250.000 exemplaren verkocht 
en het boek werd bekroond met de 
NS publieksprijs in 2002, het Gou-
den Ezelsoor in 2003. Daarna ver-
schenen diverse publicaties, waaron-
der in 2013 Hemelvaart, haar eerste 
autobiografische boek dat gaat over 
het noodlottige einde van een vakan-
tie op het Griekse eiland Paros. 

Vorig jaar verscheen haar vuistdikke 
biografie Etty Hillesum – Het verhaal 
van haar leven. Esther (Etty) Hille-
sum (1914 – 1943), geboren in een 
Nederlands-Joodse familie, kreeg in 
1981 bekendheid door de publicatie 
van een bloemlezing uit haar dag-
boek, 38 jaar nadat zij in Auschwitz 
werd vermoord. In haar dagboek 
verwoordde ze haar persoonlijke, in-
nerlijke ontwikkeling te midden van 
de turbulentie van de Tweede We-
reldoorlog en de absurditeiten van 
de Holocaust. In de biografie duikt 
Koelemeijer in de meeslepende ge-
schiedenis van deze jonge, gepas-
sioneerde vrouw die ook onder de 
gruwelijkste omstandigheden trouw 
bleef aan haar idealen en zichzelf. 
Hiervoor wist Judith Koelemeijer 
een schat aan nog onbekend materi-
aal te verzamelen. De biografie geeft 
een verrassend nieuw perspectief 
op Etty’s rusteloze jeugd, haar linkse 
studentenjaren, en haar uiteindelijke 
keuze om ‘het lot van haar volk te de-
len’ en niet onder te duiken.

Via www.stichtinglas.nl, bij Boekhan-
del Van der Velde of de Bibliotheek 
Sneek kunt u reserveren. Kaarten 
zijn ook, zolang de voorraad strekt, 
verkrijgbaar aan de zaal. Donateurs 
ontvangen korting op de toegangs-
prijs.
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NIET MEER BANG HOEVEN 
ZIJN (ALS JE EEN POLITIEAUTO 
ZIET)

Kent u haar nog? “Ik heb geluk”, zei de 
tengere, jonge Jeannie uit Congo in 
mei 2021, hoewel ze toen – na 9 jaar 
hier! – nog steeds geen verblijfsver-
gunning had. Steeds opnieuw bewees 
ze wie ze was en wat ze had doorge-
maakt, steeds opnieuw had de IND 
een nieuwe reden om haar asielver-
zoek af te wijzen. Maar ze prees zich 
gelukkig met haar studie sociaal werk. 
Inmiddels heeft ze haar diploma. En: 
een verblijfsvergunning!

Sinds een paar dagen heeft ze het be-
richt: ze heeft asiel gekregen. “Ik kan 
het eigenlijk nog niet geloven”, zegt 
ze zacht. “Ik mag zijn.” Het ongeloof 
klinkt nog door in haar stem. Elf jaar 
lang leeft ze hier in onzekerheid. Ie-
dere dag bezig met de basis van het 
bestaan, met overleven. Niet vooruit 
kunnen denken, geen plannen kunnen 
maken voor later. Afwachten wat er 
over je beslist wordt. 
We publiceren haar verhaal in 2021 
als voorbeeld van een wantrouwen-
de overheid die asielzoekers bij voor-
baat behandelt als leugenaars, regels 
rigide toepast en de menselijke maat 
vergeet: onrecht in het vreemdelin-
genrecht.

Bodyguards
Vanaf haar twintigste is ze hier. Ge-
vlucht voor afgrijselijke gewelds-
uitbarstingen tegen haar groep, de 
Banyamulenge. Eerst geloven de 
Nederlandse autoriteiten niet dat ze 
Banyamulenge is. “Toen ik dat bewe-
zen had, geloofden ze niet wat ik had 
meegemaakt.” Als de IND toch moet 

erkennen dat ze niet terug kan naar 
Oost-Congo, stelt de dienst dat ze wel 
in hoofdstad Kinshasa kan wonen. 
Want daar wonen wat Banyamulenge, 
met bodyguards. 
Dat Jeannie die niet kan betalen, doet 
er kennelijk niet toe. INLIA helpt haar 
met het inschakelen van onderzoekers 
die over de situatie in Kinshasa kun-
nen rapporteren. Deze onderzoekers 
en ook de UNHCR oordelen dat Kin-
shasa geen veilige plek is voor een 
Banyamulenge vrouw alleen. Met 
deze verklaringen start ze een nieuwe 
procedure, en wint.

Verdoofd
Direct als ze het nieuws krijgt, belt ze 
met jurist Pieter van INLIA, “Maar ei-
genlijk geloofde ik het nog niet. Ik was 
verdoofd.” Als je al zo lang in stress 
leeft, is het gek als die ineens wegvalt. 
Ook heel raar: niet meer bang hoeven 

zijn als je een politieauto ziet. “Alles 
voelt anders, alles.” Je begint je af te 
vragen wie je nu bent, want stress en 
onzekerheid hebben je bepaald.
Ze heeft het nog niet eens gevierd. 
Nog niet kúnnen vieren. Misschien 
straks, als ze het papiertje daadwerke-
lijk in handen heeft. Plannen maken, 
dat begint al wel te komen. Ze heeft 
nog nooit op zichzelf gewoond, nog 
nooit een eigen plek gehad. “Dat wil 
ik heel graag. Alles verwerken, tot rust 
komen.” En daarna aan het werk.

Ze zíen je
Dat diploma sociaal werk heeft ze niet 
voor niets gehaald. Jaren heeft ze zich 
erop verheugd om te kunnen wer-
ken. Jaren van doorzetten, knokken. 
En straks kan het: dagelijks mensen 
helpen. Anderen helpen om hun leven 
richting te geven, dat is wat ze wil. 
“Dat is toch prachtig?” Ze herhaalt het 
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nog maar eens: “Straks kan het echt.”
Dertig jaar is ze, nu haar nieuwe leven 
eindelijk begint. “Maar ik hoef niet he-
lemaal vanaf niks te beginnen! Ik ben 
zo blij met de mogelijkheden die ik 
kreeg: studie, stage, een netwerk om 
me heen.” Ze is INLIA heel dankbaar – 
niet alleen voor de hulp, de steun, het 
onderdak: “De mensen van INLIA zíen 
je, dát is het allerbelangrijkste.”

Afbeeldingen vorige pagina: 
De graffiti- en mural-kunstenaar Mi-
chel Velt maakte juni 2020 in het ka-
der van een kunstproject in één week 
dit portret van Jeannie op de muur 
van flatgebouw ‘De Renne’ in Stads- 
kanaal - de grootste muurschildering 
van Noord-Nederland (30 bij 10 meter). 

Zie voor meer informatie: 
Kunstproject De Renne

BIJ ZONDAG 4 JUNI

Matteüs28: 16-20
De elf leerlingen gingen naar Ga-
lilea, naar de berg waar Jezus hen 
had onderricht, en toen ze hem za-
gen bewezen ze hem eer, al twijfel-
den enkelen nog. 
Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij 
is alle macht gegeven in de hemel 
en op de aarde. Ga dus op weg en 
maak alle volken tot mijn leerlingen, 
door hen te dopen in de naam van 
de Vader en de Zoon en de heilige 
Geest, en hun te leren dat ze zich 
moeten houden aan alles wat ik 
jullie opgedragen heb. En houd dit 
voor ogen: ik ben met jullie, alle da-
gen, tot aan de voltooiing van deze 
wereld.’ 

LANGS DE ZIJLIJN
MET OPEN OGEN BIDDEN

Lieve God,
Wat wordt er vaak minachtend over 
U gepraat en in eindeloze discus-
sies getwijfeld aan Uw bestaan. Ik 
vind het zo verdrietig en soms ook 
verwarrend, maar blijf me graag 
overgeven aan Uw mysterie.

Maak het stil in mij, om te horen 
wat U zegt. Om te doen wat er ge-
daan moet worden.

Om te zien dat niet alles hoeft en 
kan. En dat dingen soms wat meer 
tijd en vooral ook bondgenoten no-
dig hebben.

Maak het stil in mij, om met open 
ogen te bidden voor mensen ver 
weg en dichtbij.

Voor mensen die in kapotgeschoten 
dorpen en steden, bang en onzeker 
door de zoveelste knal, radeloos 
op zoek zijn naar familieleden. Voor 
regeringsleiders en anderen die 
verantwoordelijkheid dragen. En 
voor de buurman en buurvrouw op 
de hoek, levend met een groot ge-
heim, verlangend naar iemand die 
ze durven te vertrouwen. 

Maak het stil in mij, om dwars te-
gen alle cynische krantenberichten 
en journaalbeelden in, te blijven ge-
loven in het vele goede dat er ge-
beurt. Thuis, op school, in de kerk, 
op het werk of waar dan ook. Door 
jong en oud en tussen jong en oud, 
vaak uit onverwachte hoek en pre-
cies op het juiste moment.

Maak het stil in mij, om me te blij-
ven verwonderen over de schoon-
heid van Uw schepping. Over de 
vogels, vissen, bloemen, bomen 
en de wind die hoopvolle woorden 
vangt, van een spelend kind dat een 
madeliefje tussen stoeptegels vindt 
tot jongeren struinend met prikstok-
ken langs het strand.

Maak het stil in mij, om U te danken 
voor de wijsheid van Uw innerlijke 
stem. Voor de kracht van het gebed 
dat mensen wereldwijd draagt en 
verbindt. En voor Uw oneindige ge-
duld met ons. 

Maak het stil in ons. Heel stil.

Christine van Reeuwijk

KIJK OOK EENS OP
 

WWW.FACEBOOK.COM/PROTESTANTSEGEMEENTESNEEK 

EN 

WWW.INSTAGRAM.COM/PGSNEEK
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PINKSTEREN
 

VENI CREATOR SPIRITUS

Kracht

die scheppend elke dag 

doorstraalt

mijn duisternis wordt door U 

in licht vertaald

Schepper in Uw woord 

en sacrament

in plant en dier

door U gekend

in elk gebaar

waar mensen Mens zijn 

voor elkaar

 

VENI CREATOR SPIRITUS

Geest

verankerd in de grond v

an mijn bestaan

geen vaag gelaat

ik mag U noemen bij Uw naam

God

doorlicht mijn weg

om naar U op te gaan

 

Oeke Kruythof

DE ,,OERSLACH”

IS OP MAANDAGAVOND

GEOPEND

VOOR INBRENG

VAN UW SPULLEN

VAN 19.00 - 20.00 UUR

FANCY FAIR T.B.V. DE GROTE – OF MARTINIKERK TE SNEEK

Inbreng kan iedere maandagavond aan de Wattstraat 15,
tel. 0515-418230 (industrieterrein Houkesloot vlak achter
Douma Staal).

Als u niet over vervoer beschikt kunnen de spullen op
maandagochtend bij u opgehaald worden, daarvoor kunt
u van maandag t/m vrijdag overdag een afspraak maken
bij:

dhr. D. Talsma, tel. 411291
of
mevr. D. de Vries, tel. 418260

FANCY FAIR commissie

Bij de Fancy Fair is rommelen en kopen 
een plezier voor de particulier

Voor het laten ophalen van goederen kunt u een af-
spraak maken met:

dhr. D. Talsma, tel. 411291 
of
dhr. M. de Jong, tel.419633
of
email: jamidejong@kpnplanet.nl

Wij kunnen slechts bruikbare 
goederen aannemen

DE “OERSLACH”

IS OP MAANDAGAVOND 

GEOPEND 

VOOR INBRENG 

VAN UW SPULLEN

VAN 19.00 TOT 20.00 UUR
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PROTESTANTSE GEMEENTE TE SNEEK
Moderamen Kerkenraad:
Voorzitter:  Mevr. E. Eelkema, De Strikel 39
 8604 VT Sneek, tel. 421637
 e-mail: elly.eelkema@gmail.com
Vice-voorzitter:  vacant
Scriba:  Dhr. E. Jongstra
 Koningin Wilhelminastraat 92; 8606 BZ Sneek
 tel. 06 30917603, e-mail: scribaat@pknsneek.nl

KERKELIJK BUREAU
Rienck Bockemakade 7, 8601 AC Sneek, tel 412773
e-mail: bureau@pknsneek.nl
Openingstijden: ma, di en don, van 9 tot 12 uur.
PKN Sneek Banknummer: NL 54 RABO 0373 7293 16
Voor overige informatie kunt u de website raadplegen.

PREDIKANTEN 
 Ds. F.H. Welbedacht
 It Bûtlan 73, 8604 VJ Sneek, tel. 411454
 e-mail: fedwel@home.nl

 Ds. M.W. Mazereeuw 
 De Opper 19, 8604 VN Sneek, tel. 785771
 e-mail: dsmarijemazereeuw@gmail.com

 Ds. A. Westra
 Vogelzwin 23, 8602 DC Sneek, 
 tel. 769012, mobiel 06-37594569
 e-mail: aukjehwestra@gmail.com

 Ds. V. Top
 Vogelzwin 23, 8602 DC Sneek
 tel. 769012, mobiel 06-21301219
 e-mail: vijkotop59@gmail.com

COMMISSIE PASTORAAT
Voorzitter:  Ds Aukje Westra, 
 Vogelzwin 23, 8602 DC Sneek,
 tel. 769012, mobiel 06-37594569 
 e-mail: aukjehwestra@gmail.com
Secretaresse: Mevr. G. Bijker
 e-mail: grietje.bijker@gmail.coml

KOSTERS
 Dhr. Roelof Dijkstra
 IJlsterkade 126-402 Sneek, tel 06 36496778
 e-mail: koster.beheerder@pknsneek.nl
 Inge van Schuijlenburg (hulpkoster)
 Gerben Nannesstraat 36, 8603 ET Sneek
 tel. 06 21585530
 e-mail: schuijlenburg26@gmail.com

ORGANIST
 Dhr. B. van der Linde
 Singel 56, 8601 AL Sneek
 tel. 06 42839829
 e-mail: info@bobvanderlinde.nl
 www.bobvanderlinde.nl

KERKBLAD PS
Uitgave van de Protestantse
Gemeente te Sneek en de
Protestantse Gemeente 
Ysbrechtum, Tirns en Tjalhuizum.

REDACTIE EN KOPIJ
kerkbladPS@pknsneek.nl
Durk Dam, tel: 0515-336659
Jaap Kronemeijer (eindred), tel. 412859

VERSCHIJNING
Eenmaal per twee weken; in de
zomermaanden en omstreeks de
jaarwisseling eenmaal per drie weken.
Zie ook www.pknsneek.nl

ABONNEMENT
Het abonnement loopt van 1 april tot 
1 april. Kosten € 15,- per jaar. Opgave 
abonnees en mutaties: Kerkelijk Bureau. 

VERSPREIDING
Coördinator: Foekje de Vries
tel. 06-37306088
e-mail jenfdevries@telfort.nl
Banknummer van het kerkblad 
NL 12 ABNA 0643 9119 52

OPMAAK
Studio DeeTeePee, Sneek
studio@deeteepee.nl
Ontwerp voorzijde omslag: MyriadM 
Afbeeldingen: Gerrit Terpstra

DRUK
Drukkerij Weissenbach
Zeilmakersstraat 10, 8601 WT Sneek
info@weissenbach.nl

PASTORAAT WOONZORGCENTRA
Pastoraal  A. Buijs, 
aanspreekpunt: Quirijn de Blaustraat 33/301, 8607 BR Sneek
 tel. 559290

COLLEGE VAN DIAKENEN
Voorzitter:  Mevr. M. Stienstra-Wijnalda
 Graaf Adolfstraat 10-302, 8606 BS Sneek
 tel. 06 51149690
 e-mail: j.m.stienstra@kpnmail.nl

Secretaris:  Aletta Kits-Wijma, 
 It Bûtlân 91, 8604 VJ Sneek, tel. 425444
 e-mail: diaconie@pknsneek.nl
Banknummer:  NL 20 RABO 0359 5059 45
Banknr. ZWO: NL 53 INGB 0000 8208 50

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter:  Dhr. T. Metz, 
 email: t.metz@home.nl, tel. 06-53794540
Secretaris:  dhr. J. Tjalsma, email: krmsneek@gmail.com

PROTESTANTSE GEMEENTE
YSBRECHTUM-TJALHUIZUM-TIRNS
Predikanten: Zie predikantenteam Sneek
Voorzitter: Mw. T. Wester - Osinga
 Thaborwei 11, 8632 WG Tirns
 tel. 569558, e-mail: twester-osinga@home.nl
Scriba: Klaas Salverda, tel. 06-15192363
 email: scribatsjerkeytt@outlook.com
Contact kopij PS: Gerry Sikma, tel. 0515 569561
 email: g.sikmawierda@gmail.com

Postadres PG YTT: Tsjerkepaed 1, 8633 KT Ysbrechtum
Diaconie:  Piet Sikma, tel. 569561
Banknummer:  NL 36 RABO 0359 5010 01
Kerkrentmeesters: Freark Hoogkamp, voorzitter, tel. 411597
Banknummer:  NL 31 RABO 0359 5009 94

KOSTERS EN BEHEERDERS
Kerk Ysbrechtum: Minke Meesters-Algera
 Kleasterwei 29, 8633KL Ysbrechtum,
 tel. 0515-418306
Consistorie  Johannes Greidanus, tel. 0515 412157 
Ysbrechtum:  Epemawei 21, 8633 KR Ysbrechtum,
Kerk Tirns:  Jan Wierstra
 Pôlewei 3, 8632 WE Tirns, tel. 0515 569376

ORGANIST
Organist:  Auke Buma

Het eerstvolgende nummer van PS (nr.5) verschijnt 
op vrijdag 9 juni 2023. De redactie ontvangt uw kopij 
graag vóór of uiterlijk op maandag 5 juni. Kopij s.v.p. 
inzenden als bijlage(n) per e-mail naar kerkbladPS@pknsneek.nl


