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DE ERFENIS VAN DE KAARSENMAKER
Afgelopen week stond het kerstfeest van de wijk Lemmerweg in mijn agenda. Het was een middag met kerstliedjes,
kerstbrood, ander lekkers en natuurlijk een kerstverhaal.
Dat mocht ik vertellen. Ik koos voor het verhaal ‘De erfenis
van de kaarsenmaker’ van Max Lucado (originele titel: The
Christmas candle). Zoals de titel al aangeeft gaat het verhaal over een kaarsenmaker. Op de avond voor de vierde
advent maakte hij extra kaarsen voor het kerstfeest, zodat
hij die de volgende dag aan de dominee kon geven. Die
avond kregen de kaarsenmaker en zijn vrouw onverwacht
bezoek. Plotseling werd de winkel fel verlicht. Er stond een
engel en die raakte met zijn hand één van de kaarsen aan,
die net gemaakt waren. De engel verdween weer, zonder
verder iets te zeggen. De kaars gloeide nog even na en
leek toen gewoon weer op alle andere kaarsen. Gelukkig
had de kaarsenmaker goed opgelet. Hij pakte de kaars die
de engel aangeraakt had en legde die apart. De volgende
ochtend bracht hij de extra kaarsen naar de dominee. Hij
wilde eigenlijk vertellen over het bezoek van de engel, maar
dacht: ‘hij zal me toch niet geloven’. Tijdens de viering zaten de kaarsenmaker en zijn vrouw naast een jonge vrouw
met twee kinderen, die er niet goed uit zagen. Na de dienst
raakten ze in gesprek en vertelde de vrouw over de zorgen
die ze had. Haar man was eerder dat jaar overleden en het
was niet makkelijk om alleen voor haar kinderen te zorgen.
De vrouw van de kaarsenmaker zocht in de jaszak van haar
man naar een muntstuk om dat aan de jonge weduwe te
geven en voelde toen ook de kaars zitten. Ze stopte haar
het geld en de kaars toe en gaf haar het advies bij het licht
van de kaars te bidden.
Het werd kerstavond en het was in die gemeente de gewoonte dat aan het begin van de dienst aan de kerkgangers
werd gevraagd of er het afgelopen jaar iets was gebeurd
waar ze dankbaar voor waren en of ze dat wilden delen met
de gemeente. Er stonden een aantal mensen op, waaronder de jonge vrouw. Het leek wel alsof ze een gedaanteverandering had ondergaan. Ze vertelde dat een familielid haar
te hulp was gekomen. Ze had een boerderijtje gekregen
waar ze met haar kinderen kon wonen. De grond kon ze
verhuren en zo kon ze in hun levensonderhoud voorzien. De
kaarsenmaker en zijn vrouw keken elkaar aan en vroegen
zich af of het verhoorde gebed iets met de kaars te maken
had.

Door Ds M.W. Mazereeuw
Hierna begint het eigenlijke verhaal en dat past niet op deze
pagina, maar alleen de inleiding geeft al genoeg stof tot
nadenken. Over engelen hebben we het op 11 december
al gehad in de kerk. Ik vroeg toen: ‘Heeft u wel eens een
engel ontmoet? Zomaar ergens onderweg? Of juist op een
heel beslissend moment in je leven?’ Naderhand kwamen
er ontzettend veel reacties op die vraag. Als u nog geen
antwoord van mij heeft gehad, dan komt dat nog. Zonder
dat we ze in die gedaante zien, blijken er toch heel wat van
die wezens van licht rond te lopen in Sneek en elders. Een
hoopvolle gedachte. Maar stel nou dat één van hen ons een
kaars zou geven en dat elk gebed dat wordt uitgesproken bij
die kaars verhoord wordt (Max Lucado laat overigens in het
midden of het door de kaars komt, maar dat terzijde). Waar
zou je dan voor bidden? Wereldvrede misschien of een oplossing voor de klimaatcrisis of een van de andere crises
waar we het afgelopen jaar van hebben gehoord. Misschien
is er iemand erg ziek en verlang je naar genezing. Wellicht
is er iemand die je heel erg mist of zijn er andere dingen die
je ’s nachts wakker houden. Wat zou het mooi zijn als daar
iets in zou veranderen.
Kerst gaat over verlangen en verwachting. Het gaat over
dromen van vrede en een rechtvaardige, liefdevolle wereld
waarin voor iedereen, mensen en dier, een thuis is. Elke
jaar weer lezen we op kerstavond (of een van de dagen daar
omheen) Lucas 2. Over Jozef en Maria die op reis moeten. Over Jezus die geboren wordt in de stal en over de
herders en de engelen (de wijzen komen pas later en die
vind je bij Mattheus). We kennen het evangelie praktisch
uit ons hoofd. Maar het is dit verhaal waarin onze dromen
en verlangens een plek krijgen. Het is deze tekst die vertelt over hoop en licht. De woorden geven nieuwe moed:
‘Een kind is ons geboren… wees niet bang, want ik kom
goed nieuws brengen… vrede op aarde…’ Daar zal het in
de kerstnachtdiensten over gaan.
Afgelopen vrijdag was de vrede hier in de kamer trouwens
ver te zoeken, maar daarover vertel ik zaterdag meer.
Voor u en jou een heel gelukkig kerstfeest!

no. 17 • 23 december 2022

Ds. Marije Mazereeuw

1

KERKDIENSTEN
KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE SNEEK EN YSBRECHTUM C.A.
KERKDIENSTEN SNEEK
UITZENDINGEN te volgen met beeld en geluid
VIA KERKOMROEP (Zie websites PKN Sneek.)

ZUIDERKERK

Voor oppas
Bellen of appen naar 0617060754
Graag voor zaterdag
Voor autovervoer
Bellen of mailen naar Dick Kits,
0515-425444 (famkits@home.nl)

Zaterdag 24 december
16.30 uur
Kerstontdekkingstocht

OOSTERKERK
Zaterdag 24 december
1e Kerstnachtdienst
20.30 uur
Voorganger
ds.Marije Mazereeuw
m.m.v.
Het Stedelijk Muziekkorps Sneek
collecte
t.b.v. de gemaakte onkosten
Zaterdag 24 december
2e Kerstnachtdienst
23.00 uur
Voorganger
ds.Marije Mazereeuw
m.m.v.
chr.muz. ver. Harmonie Sneek
collecte
t.b.v. de gemaakte onkosten

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

KERKDIENSTEN YSBRECHTUM
KERK YSBRECHTUM
Zaterdag 24 december
19.30 uur
Voorganger
ds.Aukje Westra

Zondag 25 december
1e Kerstdag
10.00 uur
Zie uitgelicht
Voorganger
ds.Aukje Westra
1e collecte
Voedselbank
2e collecte
Kerk

Zondag 25 december
9.30 uur
Voorganger
ds.Vijko Top

Zaterdag 31 december
Oudejaarsdienst
19.30 uur
Voorganger
ds.Marije Mazereeuw
1e collecte
Diaconie
2e collecte
Kerk

Zondag 1 januari
11.00 uur
Zie uitgelicht
Voorganger
ds.Aukje Westra

Zondag 1 januari
Nieuw jaar
10.00 uur
Voorganger
ds.Vijko Top
1e collecte
Diaconie
2e collecte
Kerk
Zondag 8 januari
10.00 uur
Voorganger
ds.Marije Mazereeuw
1e collecte
Diaconie
2e collecte
Kerk

2

Zaterdag 31 december
19.30 uur
Voorganger
ds. Fedde Welbedacht

Zondag 8 januari
9.30 uur
Voorganger
ds.Vijko Top

DIENSTEN IN TEHUIZEN, ETC.
DE IELÂNEN
Zondag 25 december
11.00 uur
Voorganger
Mevr.H.G.Koops
Zondag 1 januari
11.00 uur
Voorganger
Mevr.P de Jong
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UITGELICHT
KERSTOCHTEND

De hemelse harp
Na het hoogtepunt van de Kerstnachtvieringen een iets
bescheidener kerkdienst op eerste Kerstdag. Maar ook
deze dienst wordt een muzikaal feest. Bob van der Linde
speelt op het orgel, Rikus Kamminga laat zijn muziekinstrument zingen. Voor de kinderen is er een verhaal over
een hemelse harp…. Welkom in de Oosterkerk op 25 december om 10.00 uur

NIEUWJAARSONTMOETING

Ysbrechtum 11.00 uur
Op de eerste dag van het nieuwe jaar zetten we goede
gewoonten uit het oude jaar voort. We komen bij elkaar in
de kerk. Deze keer voor een gezellige ontmoeting. Tafels
en stoelen staan klaar in het koor van de kerk, er wordt
koffie met wat lekkers geserveerd. We gaan zingen en
bidden. En er is ruimte voor een gesprek over dagelijkse
en Bijbelse zaken. Welkom om 1 januari 2023 11.00 uur.

Aukje Westra

KERST 2022
Beste gemeenteleden,
Hebben jullie dat ook? Dat je zo uitkijkt naar Kerst en dat er tegelijkertijd
zoveel zaken zijn die je gedachten en
tijd opeisen dat de Adventstijd bijna
in een roes voorbijgaat? Na twee jaar
Coronapandemie keken we, denk ik
allemaal, uit naar een nieuwe tijd.
Maar 2022 was een jaar waarin de
C van crisis wel een hoofdrol leek te

spelen. Tegelijkertijd wordt het toch
ondanks alles weer Kerst. Het feest
waarbij die andere C, Gods Zoon, als
een klein kind geboren wordt in een
stal. Elk jaar opnieuw mogen we ons
weer door dat Kind laten inspireren
en hoop putten uit dit eeuwenoude
verhaal van God onder de mensen.
We mogen dat vieren met Kerst
2022 én uitkijken naar 2023 waarin
we samen gemeente mogen zijn in
de verbouwde Martinikerk, huis van

Aukje Westra

onze kerkelijke gemeente en tegelijkertijd ook Kerk in onze stad Sneek.
Met dat vooruitzicht wens ik ons allemaal gezegende Kerstdagen en een
liefdevol 2023 toe.
Met vriendelijke groet
namens de kerkenraad,
Elly Eelkema

DE REDACTIE EN ALLE MEDEWERKERS VAN ONS KERKBLAD WENSEN U
GEZEGENDE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND 2023
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GEMEENTE
GESTALD MET KERST

Wij gaan snel richting het eind van
2022. Het is een bijzonder druk jaar
geweest rond alles en ieder die met
de ver(nieuw)bouw te maken heeft.
Het is ons niet gelukt het totaal van
de ver(nieuw)bouw zover te krijgen,
dat alle kerkelijke en aanverwante activiteiten nu al in de Martinikerk kunnen plaatsvinden. Aan het begin van
dit jaar verkeerden wij in de stellige
overtuiging dat wij daarin zouden slagen. In een vorig artikel in PS hebben
wij uitgelegd hoe de vertraging is ontstaan. Gelukkig zijn wij op belangrijke
onderdelen wel heel ver en komt de
eindstreep steeds duidelijker in zicht.
U hebt dat zelf kunnen zien 19 november tijdens de inloopdag. Wij mochten
toen veel gemeenteleden ontvangen
en bijpraten over de verbouwing. Het
was mooi om enthousiaste reacties te
mogen ontvangen.
Grote kerkzaal
De grote kerkzaal is bijna klaar en kan
nu gebruikt worden voor activiteiten.
Er vinden nog wel steeds werkzaamheden (restauratie stucwerk, schilderwerk, enz.) plaats, maar dat is voor passende activiteiten geen belemmering.
Zodra de trappen naar de kraak aan
de noordzijde geleverd worden, zullen
wij ze monteren en kunnen wij recht-
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NIEUWS

streeks vanuit de grote kerkzaal naar de
kraak. De nieuwe verwarming werkt,
de zerken aan de zuidzijde liggen mooi
en het daar geplaatste koororgel klinkt
prachtig. Ook het grote orgel is weer
gebruiksklaar en de kerkzaal is al een
aantal keren (stofvrij) schoongemaakt.
Wij kunnen u daarom de komende weken bij passende activiteiten goed ontvangen. Abseilers hebben de gordijnen
boven het westerkoor naar beneden
gehaald. Voor iemand met hoogtevrees
best wel spannend om naar te kijken.
Maar het is gelukt en de gordijnen kunnen in de was.
Nieuwbouw
De bouw bij het nieuwbouwgedeelte
vordert goed. Voor de kerst is daar alles wind- en waterdicht. De vloerverwarming wordt nu aangelegd en de
afwerkvloer vlak voor het kerstreces
gestort. Begin januari kunnen wij dan
weer snel de resterende werkzaamheden oppakken. U hebt al regelmatig,
voorafgaande aan de kerkdiensten, via
de beamer kunnen zien hoe de bouw
er nu uitziet. Opvallend is de grote
ovale bovenzaal die royaal en ruim aanvoelt. Al met al is er in de nieuwbouw
nog heel veel werk te doen. Trap, lift ,
afbouw keuken en toiletgroepen, aansluitingen op bestaande bouw, aftimmeren, schilderwerk, enz.
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Oosterkoor
Het plafond in het Oosterkoor is grotendeels klaar en oogt spectaculair.
De werkzaamheden concentreren
zich hier nu op het herstellen van de
oude zerkenvloer in combinatie met
aan te leggen vloerverwarming.
Klokkentoren en sacristie
In overleg met de jeugd doet de architect zijn best om de jeugdruimte in
de sacristie definitief in te vullen. De
tekeningen zijn inmiddels gemaakt en
zullen binnenkort besproken worden.
Er is hier al veel werk door de vrijwilligers verricht maar we zijn er nog (lang)
niet. Zodra de klokkentoren bouwkundig klaar is zal ook hier zorgvuldig gekeken moeten worden naar de invulling van de ruimte.
Fondsen
Voor het project ‘zerken in het zicht’ in
het Oosterkoor hebben wij van de Pollema-Tromp Stichting een aanvullende
subsidie gekregen van € 20.000. Ook
het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft
hiervoor recentelijk € 20.000 toegezegd boven op de al toegezegde €
18.000. Voor de ontwikkeling van de
faciliteiten voor de jeugd ondersteunt
het Old Burgerweeshuis ons project
‘brûsplak foar de mienskip’ , aangevraagd via de Stichting Vrienden van
de Martinikerk, met € 10.000. Wij zijn
erg blij mee de genoemde toezeggingen. Zeer recent, heeft de provincie
Fryslân te kennen gegeven, dat men
ons geen subsidie toekent voor de
restauratie van de zerkenvloeren. Men
beoordeelt onze aanvraag als niet passend binnen de voorwaarden voor restauratie bij monumentale gebouwen.
Een aanvraag via de Stichting Vrienden van de Martinikerk’ bij het Iepen
Mienskipsfûns, is eveneens niet aan
ons toegekend. Jammer, wij dachten
dat ons onderliggende projectplan,
‘Martinikerk brûsplak foar de miens-

teiten te mogen zien en dat u alvast
met plezier mag voorproeven van wat
nu al beschikbaar is, in het voor genieten van wat nog in het vat zit.

kip’, heel mooi binnen de voorwaarden van het Iepen Mienskipsfûns paste. Er is veel tijd en aandacht besteed
aan de opzet en uitwerking van het
plan. Er wordt nu onderzocht of wij bij
een volgende mogelijkheid opnieuw
zullen meedoen.
Vrijwilligers
Onze vrijwilligers stonden prachtig op
de foto, in beeld zittend op de kraak,
op de voorpagina van het Sneeker
Nieuwsblad. Er is de laatste weken
weer veel werk gedaan in de jeugdruimte en de installatieruimte. Men
heeft gesjouwd, verhuisd en opgeruimd om de kerk weer ruim te maken. Gelukkig wordt onze groep van
vrijwilligers steeds groter. Met veel
extra hulpen voor het schoonmaken
en zoveel mogelijk stofvrij maken.
Omdat nog steeds werkzaamheden
plaatsvinden waar stof bij vrijkomt,
moet men steeds opnieuw aan de
slag.
Brûsplak
Dat de Martinikerk een brûsplak wordt
is nu al duidelijk. De komende tijd vinden al verschillende activiteiten plaats.
De organisatoren en onze vrijwilligers
werken heel hard om er een succes
van de maken. Aan Sneek laten zien
dat wij onze kerk willen delen met de
mienskip en kerk willen zijn voor de
mienskip. Wij hopen u bij deze activi-

Kerst 2022
Dit jaar doet ons extra uitzien naar
kerst. Het is een jaar geweest waar, in
onze eigen wereld veel te doen was.
In de wereld om ons heen was het
ook spannend en bedreigend. Je voelt
de behoefte om op adem te komen.
Even gestald te worden. Kijken in de
wieg van het kind van kerst. En hopen
dat wij het donker, onrust en dreiging
mogen oplossen in het licht van het
kerstkind. Dat wij in onze kerk de liefde van God mogen ervaren en uitstralen naar onze stad.
Samen bouwen aan de kerk.
Als bouwgroep en alle betrokken
vrijwilligers wensen wij u
gezegende kerstdagen en
alvast een gelukkig 2023

BEDANKT

BEDANKT
Beste PKN-leden,
Graag wil ik jullie nogmaals heel
hartelijk bedanken voor jullie medeleven tijdens mijn ziek zijn. Na ruim
3 weken ziekenhuis ben ik opgenomen in Bloemkamp, afd, Goudsbloem. Ik heb daar een mooi tijd
gehad. Wel kreeg ik daar Covid-19
en was er behoorlijk ziek van.
Maar na de Covid-19 ging de revalidatie ook snel en mocht ik 25 november weer naar huis,
Een probleem is voor mij de duizeligheid, dus loop ik met een rollator.
Verder probeer ik weer rustigaan
de dingen in huis te doen, maar dat
gaat nog langzaam.
Willen jullie een keer komen dan
ben je hartelijk welkom, maar
na een afs[praaak met Adri,
tel: 418676. Jammer genoeg stoppen de kerkdiensten per 1 jan. a.s.
In veel ziekenhuizen waren ze al gestopt.Ik wens jullie allen een goede
decembermaand en misschien tot
ziens.

Lieve allemaal,
Heel hartelijke groeten van
Zoveel kaarten,
Zoveel berichtjes,
Zoveel warme woorden
Geven ons troost.
Bedankt voor de steun en
medeleven tijdens
het ziek zijn en na het overlijden
van mijn man,
papa en opa Piet.
Het was hartverwarmend.
Ria en de kinderen.
Wat zullen we Piet missen.
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dieke gift? Neem dan contact op met
het Kerkelijk bureau.

OPROEP VRIJWILLIGERS

voor het zanguurtje op donderdagmiddag en/of zondagochtend kerkdienst Patyna, locatie
Ielanen te Sneek
Wij zoeken ongeveer 10 enthousiaste vrijwilligers om bewoners te
halen en brengen op donderdagmiddag naar en van het zanguurtje
en/of de kerkdienst op zondagochtend.
Vrijwilligers voor de kerkdienst worden 1 x per maand ingepland op
zondag van 10.00 tot 12.00 uur en
1 x extra bij feestdagen.
We starten eerst gezamenlijk met
een kopje koffie waarna we 2 aan
2 bewoners gaan halen, vervolgens
begeleiden we de bewoners tijdens
de kerkdienst en brengen daarna
de bewoners weer terug naar de
afdeling. Dit doen we met elkaar, u
wordt eerst goed begeleid en ingewerkt.
Voor de donderdagmiddag geldt
dezelfde werkwijze maar dan beginnen we om 14 uur met de koffie
en thee. Rond 16 uur zijn alle bewoners weer terug op hun kamer.
Tevens zijn wij opzoek naar een vrijwilliger die van organiseren houdt.
We zoeken iemand die het rooster voor de vrijwilligers wil maken
(kerkdiensten) en het preekrooster
1 x per jaar wil vullen met de voorgangers.
Mocht u vragen hebben dan kunt
u contact opnemen met geestelijk
verzorger mevrouw Joke Sprey,
telefoonnummer 0515 428300
(Locatie Ielanen te Sneek) of
via mail Joke.Kooijman@patyna.nl
Indien u zich wil aanmelden dan kan
dat via diana.heflrich@patyna.nl
We zien uw rectie met belangstelling tegemoet.
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GEEF VANDAAG VOOR DE
KERK VAN MORGEN

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan
In januari 2023 doet onze kerkgemeente mee aan de Actie Kerkbalans.
Tijdens deze actieperiode zullen we
de kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan.
Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want
ook in de toekomst willen we samen
kerk-zijn en naar elkaar omzien.
U hoort hier later meer over, maar we
willen nu alvast aandacht besteden aan
de mogelijkheid voor een periodieke
gift. Giften voor de kerk zijn aftrekbaar
van de belasting, maar hierbij gelden
wel een onder- en een bovendrempel.
(Minimaal 1% en maximaal 10% van
uw inkomen). Als u echter uw gift voor
5 jaar vastlegt, gelden deze drempels
niet. U kunt daardoor meer geld terugkrijgen van de belastingdienst dan bij
een gewone gift. Afhankelijk van uw
leeftijd en inkomen kan uw voordeel
zelfs oplopen tot 52%. Dit voordeel
kunt u ten goede laten komen aan de
kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost. U dient
deze periodieke gift wel vast te leggen
in een overeenkomst. Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.
nl/schenkcalculator berekent u heel
eenvoudig wat uw fiscale voordeel
is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk
bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen
aan de kerk.
Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met
de gemeente aangaan voor een perio-
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Actie Kerkbalans 2023 komt eraan
In januari gaat Actie Kerkbalans van
start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef
vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van
onze gemeente een brief of een mail
met het verzoek voor een jaarlijkse
financiële bijdrage. We hopen dat we
ook in 2023 weer op u mogen rekenen!
Voor de kerk van morgen
De ingrijpende verbouwing van onze
Martinikerk bevindt zich in een laatste
fase.
Wij bouwen aan de kerk van morgen,
niet alleen aan het gebouw, maar ook
aan de kerkgemeenschap. We willen
het kerkgebouw vullen met vieringen,
ontmoetingen en diverse activiteiten,
waar iedereen zich welkom voelt,
waar we ons verbonden weten met
God, met elkaar en met alle inwoners
van Sneek.
Samen voor onze kerk
Kerk-zijn kunnen we alleen samen.
Daarom vragen we u ook dit jaar weer
een financiële bijdrage om al onze activiteiten mogelijk te maken. De Actie
Kerkbalans vindt - met inzet van meer
dan 100 vrijwilligers! - plaats in de periode van 16 tot 30 januari 2023. We
hopen dat u de Protestantse Gemeente Sneek een warm hart toedraagt en
van harte wilt geven. Alleen dan kunnen we van betekenis zijn en blijven
voor de mensen om ons heen.
Team Actie Kerkbalans:
Ineke Jakobs
Eef Bruinsma

VAN DE DIACONIE
DIENEN DELEN DOEN

Samendeelkastje Armoedefonds.
Al een tijdje staat er een buurtkast in
Tinga aan de Monnikmolen 54. Het
principe is heel simpel: heb jij producten In de kast staan die je niet meer
gebruikt (lang houdbaar) mag je ze in
de buurtkast zetten. Zie jij er producten in staan die je zelf kunt gebruiken
dan mag je die meenemen. Het is
als het ware een ruilkast. Vanaf kerst
staat er een krat In de hal van de Oosterkerk, waarin we houdbaar voedsel
inzamelen voor deze buurtkast.
We ondersteunen dit ook financieel
om vers voedsel te kunnen kopen.
Juist in deze tijd moet dit project slagen. We rekenen op jullie bijdrage.
Kerstbloemen
Heel veel vrijwilligers hebben weer
heel veel mooie azalea’s rondgebracht
bij de 80+ gemeenteleden. Heel erg
bedankt daarvoor. Dit jaar werden in de
woonzorgcentra meer dan 600 kerststukjes gebracht. Dit doen we met de
gezamenlijke kerken van Sneek. Deze
mooie planten en bakjes halen we al
jaren bij bloemenhandel Brandsma.
Dit jaar voor het laatst. Helaas gaan ze

stoppen. Bedankt voor de afgelopen
jaren en heel veel gelukgewenst In de
toekomst.
Namens de Diaconie
Gezegende kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar.
Susan de Vries.

BLIJ NIEUWS!

Vorige PS konden jullie lezen over
de planning rondom de opening
en we dachten in januari met meer
nieuws te komen maar hierbij toch
al een scoop; we gaan in het nieuwe jaar een heel bijzonder muzikaal
project doen! We houden jullie nog
heel even in spanning maar we hopen met kerst het grote nieuws te
verspreiden!
Nieuwsgierig geworden? Kom dan
op 8 januari naar de Oosterkerk, na
de dienst (rond 11.15) uur gaan we
er iets meer over vertellen. En uiteraard volgt in het volgende kerkblad
meer informatie.
De voorbereidingscommissie

TEAM SAMENETEN

Zaterdag 7 januari 2023
Winterfeest.
SamenEten organiseert op zaterdag
7 januari as een Winterfeest in de
Oosterkerk.
Een feest voor jong en oud waarbij we
elkaar in ongedwongen sfeer ontmoeten met een lekker hapje eten en een
toost uitbrengen op het nieuwe jaar.
De inloop is vanaf 17 uur. Onder het
genot van een drankje zijn er diverse
activiteiten mogelijk. Gezellig sjoelen,
een kaartje leggen, en een leuke quiz.

no. 17 • 23 december 2022

Daarnaast een kinder- en jeugdhoek.
Of spreekt de statafel bij de vuurkorf
(met biertje) meer aan ? Voor elk wat
wils.
Rond 18 uur zetten we de pannen op
tafel. Onze hulp-koks maken lekkere
snert en voor de vegetariërs is er rijkelijk gevulde bruine bonensoep. Voor de
liefhebbers zijn er overheerlijke, versgebakken pannenkoeken. En bij de
vuurkorf kunnen broodjes gebakken
worden met een knakje.
We sluiten af met een verrassend
winterdessert.
Na het eten een grand de finale met
een heuse muziek quiz voor deelnemers of toeschouwers.
We kunnen nog wel een paar extra
handen gebruiken bij het maken van
winter-desserts en het inrichten/opruimen van de Oosterkerk. Wie wil ons
helpen ? We horen het graag.
Dit zijn de ingrediënten voor een mooi,
gezellig en warm Winterfeest.
Meld je aan via sameneten@pknsneek.nl of 06 – 22 92 58 86 of intekenlijst Oosterkerk
Na afloop gaan we met de pet rond
voor een vrijwillige bijdrage.
We zien jullie graag. Tot 7 januari 2023!
Team SamenEten
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KERSTVIERINGEN

Zuiderkerk
24 december
16.30 uur Kerstontdekkingstocht
‘Op zoek naar het verdwenen
lammetje’met ds. Marije Mazereeuw
Ysbrechtum Kerstavond
19.30 uur Kinderkerstviering door
de Sundayskool
Oosterkerk Kerstnacht
20.30 uur m.m.v. Het Stedelijk
Muziekkorps Sneek
23.00 uur m.m.v. Fanfareorkest
CMV Harmonie Sneek
beide vieringen met
ds. Marije Mazereeuw
Ysbrechtum Kerstochtend
09.30 uur met ds. Vijko Top
Oosterkerk Kerstochtend
10.00 uur met ds. Aukje Westra

KERSTNACHTDIENSTEN

De kerstnachtdiensten van 24
december zijn om 20.30 en om
23.00. In de eerste dienst speelt
Het Stedelijk Muziekkorps Sneek
mee en in de tweede dienst
Fanfare Orkest CMV ‘Harmonie
Sneek’. Ook onze organist Bob
van der Linde zal spelen. Het beloven twee bijzondere vieringen
te worden. Het kerstevangelie zal
gelezen worden en er zullen veel
bekende liederen klinken. Het thema voor beide diensten is: ‘Licht
in de nacht.’ Iedereen is van harte
welkom!

OVERLEDEN

Op donderdag 15 december is na een
periode van geleidelijke achteruitgang
toch nog sneller dan verwacht Siebrigje Elizabeth (Sita) Kronemijer-Haisma,
echtgenote van Jaap Kronemijer, overleden in de leeftijd van 86 jaar. Wij
wensen Jaap, voor de meesten van
ons welbekend, en zijn kinderen en
kleinkinderen heel veel sterkte toe en
bidden voor hen om Gods dragende
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De Protestantse gemeente Sneek
en de Protestantse gemeente
Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns
wensen u gezegende kerstdagen
Advent
Wie wacht weet nooit waarop
want steeds is alles anders
Je wou rustige grond zijn
klaar voor de zaaier maar
niemand komt. Die stem ben jezelf
je zingt een oud lied van vrede.
Welke vrede. Je buigt je hoofd
knielt eerlijke woorden fietst
naar huis geen engel te zien
Prijs dan de uren, als niet de jaren
hangt straks in de kerstboom
een bescheiden bazuin.
uit:’Zeehond graag’, 2000
Marjoleine de Vos
nabijheid in deze moeilijke tijd. Dat zij
ondanks hun verdriet toch licht mogen
ontwaren, licht van mensen, licht van
God, licht van Kerst, licht waar Sita
haar leven lang zo van heeft gehouden
en naar verlangde. Op de rouwkaart
verwoord door Lied 601 van Huub
Oosterhuis:
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
In de het volgende nummer van PS
zal een In Memoriam worden opgenomen.
Op zondag 4 december bereikte ons
het droevige bericht dat de dag ervoor
Alef Rozema, broer van Foppe Rozema en zwager van Jacobien Rozema-Brouwer plotseling en volkomen
onverwacht is overleden in de leeftijd
van 51 jaar. Tijdens de viering die zondagmorgen hebben we gebeden voor
de ouders en vrouw en kinderen van
Alef, en uiteraard ook voor Foppe en
Jacobien. Zij vertelden mij dat ze zich
daardoor, maar zeker ook door de vele
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blijken van meeleven die ze mochten
ontvangen uit de kring van onze kerkelijke gemeente, zeer gesteund hebben
gevoeld. We bidden hen en allen die
nu zonder Alef verder moeten, ook in
de tijd die komt troost, steun en draagkracht toe van God en mensen.
Op dinsdag 22 november overleed
in de leeftijd van 75 jaar Riekie Koster-Room, die de meesten van ons
misschien beter gekend hebben met
de achternaam van haar eerste en
overleden echtgenoot, als Riekie de
Haan-Room. Meerdere jaren is zij zeer
actief geweest in onze gemeente,
onder andere als goede en zeer gewaardeerde scriba van de kerkenraad.
Toen Riekie later trouwde met Wiebe
Koster is zij overgestapt naar de kerk
waar hij lid van was. Maar op afstand
is ze altijd betrokken geweest bij- en
geïnteresseerd gebleven in het wel en
wee van onze Protestantse Gemeente Sneek. We wensen allen die om
haar heen stonden en van haar hielden
troost en sterkte door Gods nabijheid
toe.
Fedde Welbedacht

In de donkerste tijd van het jaar
vieren wij het feest van het licht.
Je moet het lef maar hebben. Nog
lang geen lente, de zomer nog heel ver
weg. En wij spreken over nieuw leven,
hoogste bloei. Honger, dorst. Oorlog,
onrecht wereldwijd. En wij zingen van

vrede op aarde. Je moet het lef maar
hebben. Wat beweegt ons? Een onuitroeibare droom. Een droom die ontspringt aan de diepste lagen van onze
ziel. Kerst vier je tegen beter weten in.
Alle reden om de hoop op te geven.
Maar je weet beter, nóg beter. In naam

van de droom vier je de overwinning
van het licht. Licht dat altijd en eeuwig
weer doorbreekt.
Fijne kerstdagen gewenst!
Fedde Welbedacht

KERKELIJKE BERICHTEN
Protestantse Gemeente te Sneek

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
Ineke en Monica
wensen u hele
fijne kerstdagen
en een
voorspoedig 2023!
Het kerkelijk bureau is gesloten op
woensdag en vrijdag!
Voor dringende gevallen
(overlijden) 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

11 december 2022
Diaconie
Kerk
18 december 2022
ZWO project
Kerk

COLLECTEBONNEN

€ 242,30
€ 213,20
€ 464,16
€ 131,40

Deze zijn verkrijgbaar in de volgende 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 verkrijgen tijdens openingstijden van het
kerkelijk bureau. U kunt ze ook bestellen 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 collectebonnen 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.

Verhuisd:
Mevr. I.J. Alkema
Mevr. G. Kronemeijer- Sikkema
Mevr. E.E. Kroontje
Vertrokken:
Dhr. en mevr. Haveman naar
Bolsward
Overleden:
5 december 2022: Hendrik Berend
Ottens op de leeftijd van 60 jaar
10 december 2022: Fokje Jannie
Dunnewind- Wiersma op de leeftijd
van 86 jaar
15 december 2022: Siebrigje
Elizabeth Kronemeijer-Haisma op de
leeftijd van 86 jaar

MUTATIES

Nieuw-Ingekomenen:
Balk: Mevr. T. de Groot,
Akkrum: Mevr. W.G.C. Poisz-Ruissen

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

FANCY FAIR
‘DE OERSLACH’ IS OP
26 DECEMBER EN
2 JANUARI GESLOTEN EN IS
ER OOK GEEN
OPHAALDIENST.
VANAF 9 JANUARI KUNT U
WEER BIJ DE HAL TERECHT.
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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).
Voor het laten ophalen van goederen kunt u een afspraak
maken met:

dhr. D. Talsma, tel. 411291
of

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

Door ruimtegebrek kunnen wij geen grote
kasten, bedden en bankstellen aannemen.
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IN MEMORIAM
IN MEMORIAM:
JANNY OPPEWAL-DIJKSTRA

8 november 1942 – 20 november 2022
Op zondag 20 november 2022 is van
ons heengegaan:
Janny Oppewal-Dijkstra, op de leeftijd
van 80 jaar.
Op 8 november 1942, middenin oorlogstijd, werd ze geboren als tweede
dochter in het gezin van Doede en
Geertje Dijkstra, aan het Oud Kerkhof
in Sneek, letterlijk onder het carillon
van de Martinikerk.
Als een rode draad door haar jonge
jaren liep de zorg om haar gezondheid. Op 9 jarige leeftijd moest ze een
ingrijpende operatie ondergaan aan
haar hart. En toen ze 19 jaar was herhaalde zich de geschiedenis. Wat dat
betekende voor haar, dat kunnen we
ons niet voorstellen. Wel, dat het diep
ingreep in haar leven.
Het resultaat van de 2e operatie leidde ertoe, dat ze haar levensbereik behoorlijk breder zag worden. Ze werd
actief in de kerk als secretaresse van
het Gereformeerd Jeugdwerk, organiseerde start-en jeugddiensten,
was betrokken bij het openen van
jeugdsoos De Fuik. En ze kreeg een
baan bij het Woningburo Sneek en in
de administratie van de muziekschool.
Ongeveer 55 jaar geleden ontmoette
ze Bouke Oppewal, die op datzelfde
vlak werkzaam was. Op 5 juni 1970
trouwden Bouke en Janny en gingen
wonen aan de Pampuskade. Enkele
jaren later kwamen Gerda en Harriët,
hun kinderen, in hun leven. En dat ervoeren Janny en Bouke als een groot
geschenk.
In de loop van de tijd verhuisden ze
naar de Jachthavenstraat.
Een vervolgoperatie in 1980 gaf Janny
opnieuw meer levensruimte.
Hoewel ze vaak MOE was, deed ze
veel. Ze was actief in de bieb op de
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Julianaschool, ze was medeoprichtster van kinderkoor Jagiloe, en ze nam
samen met een paar andere dames
het initiatief voor Open Kerk.
En ze werd, niet te vergeten, oma,
toen Mali werd geboren.
De laatste jaren van haar leven werd
haar levensbereik steeds kleiner. Voor
de zorg die Bouke aan haar besteedde
was ze heel dankbaar. En samen met
hem genoot ze van het halen van een
bakje koffie bij vrienden en een ritje
met de auto.
We blijven ons Janny herinneren als
een actieve, lieve, betrokken vrouw,
en als een doorzetster. We bidden
Bouke, Gerda en Ronald, Harriët, Jacob en Mali heel veel kracht toe voor
de toekomst!
Jan van der Veen

IN MEMORIAM:
HENDRIK BEREND OTTENS

15 augustus 1962 – 5 december 2022
Ze wist het niet, alleen viel haar op
dat ze zo zwaar werd in de laatste periode van haar zwangerschap. Tot ieders grote verbazing beviel ze vaneen
tweeling, waarvan Hendrik de eerste
was. Hendrik was een timide kind,
een slimme en creatieve jongen. De
MTS had beter bij hem gepast dan de
MEAO waar hij naar toe ging. Hij leefde zich uit in het voetballen en later op
de racefiets. Hendrik en Tineke ontmoetten elkaar op dansles. Het was
direct aan. Ze trouwden op 25 april
1986 in de Martinikerk en kregen twee
kinderen, Aernout en Lisa.
Hendrik bleef zijn werkgever Poiesz
heel zijn leven trouw. Hij begon er als
heftruckchauffeur en werkte daarna bij
de goederenontvangst en op de expeditieafdeling. Daar begeleidde hij jon-
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gens met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hij kón dat, voelde ze aan en
stuurde hen waar nodig bij.
De kinderen werden volwassen. Aernout vond zijn Roos. Hun huwelijk in
september was een feest, ook omdat
Hendrik erbij kon zijn. Lisa ontmoette Jelmer. Ze kregen twee kinderen,
Femke en Lotte. Wat was Hendrik
trots op hen. Als Lotte vlakbij pake zat,
schoof Femke haar stoel ook tegen die
van hem aan. Lekker met z’n drieën op
een kluitje.
In februari van dit jaar voelde Hendrik
een knobbeltje in zijn hals en had een
naar gevoel in zijn buik. De huisarts
stuurde hem direct door. Hij, de man
die nooit ziek was geweest, had slokdarmkanker. Ongeneeslijk. Tineke en
Hendrik kwamen in een totaal andere
wereld terecht en werden heen en
weer geslingerd tussen hoop en wanhoop.
Hendrik had nooit veel met het geloof gehad. Maar met dat hij lichamelijk kwetsbaarder werd, ging zijn hart
steeds meer open. Samen bidden
deed hem veel. Tineke en hij legden
hun zorgen dagelijks aan God voor.
Het gaf hem kracht. Hij zei: ‘Ik kan niet
meer zonder.’
‘Vraag en het zal je gegeven worden.
Wie zoekt die vindt’, zegt Jezus. Hendrik en Tineke baden heel hard om
een wonder, maar het wonder van
genezing kwam niet. Het was zo oneerlijk. ‘Maar’, zei Tineke een dag na
zijn overlijden, ‘het wonder is anders.
Henk heeft zijn thuis, zijn Heer gevonden.’ God was er al die jaren geweest,
in het geschenk van de liefde. Op verzoek van Hendrik hebben we in de
dankdienst voor zijn leven Stille Nacht
gezongen en het licht doorgegeven.
Aukje Westra

IN MEMORIAM:
FOKJE JANNIE
DUNNEWIND-WIERSMA

2 februari 1936 – 10 december 2022
Fokje Dunnewind heeft ruim 43 jaar
samengeleefd met haar geliefde en
trouwe levenspartner Gerrit van Lohuizen. Ze ontmoetten elkaar toen ze beiden nog rondliepen met de pijn en het
verdriet om het verlies van hun eerdere partners. Maar ook konden ze elkaar
daardoor als geen ander begrijpen en
met elkaar meevoelen. De kinderen
uit hun beider huwelijken konden gelukkig ook goed samen opschieten en
met elkaar vormden ze een hecht gezin. Fokje was als levenspartner, moeder, groot- en overgrootmoeder bijzonder zorgzaam en stond voor iedereen
klaar. Ze was druk in het huishouden,
maar vond daarnaast ook ontspanning
in het werken met naald en draad, in
zingen bij het koor Excelsior, en in het

bezig zijn met bloemen binnen- en
buitenshuis. Fokje heeft in haar leven
naast goede ook veel moeilijke tijden
gekend. Het veel te vroege overlijden
van haar man Henk en later ook de
tragische dood van haar zoon Louw en
van nog meer innig geliefden, hebben
haar veel en blijvend verdriet bezorgd.
Toch vond ze de kracht om daar mee
om te kunnen gaan zonder verbitterd
te zijn of er in te blijven hangen. Het
hielp wel dat Gerrit vanuit zijn situatie
hetzelfde verdriet ook uit eigen ervaring kende en kon aanvoelen. Dat nam
hun beider verdriet natuurlijk niet weg,
maar maakte het wel draaglijker omdat ze het samen konden delen. Ook
deelden ze het samen met God, voor
Fokje de bodem en het vaste fundament onder haar bestaan. Ook toen
ze oog in oog stond met haar eigen
dood bleef ze tot het laatst aan toe
rustig en was ze vol vertrouwen dat

Hij er zou zijn om haar te dragen als
ze zelf niet meer verder kon. Dat vertrouwen vond ze ook uitgedrukt in de
woorden uit Psalm 33 die op het bericht van haar overlijden stonden afgedrukt en die we ook hebben gelezen
in de dankdienst voor haar leven: ‘Zie,
het oog van de HEER is op hen die
Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen’. En ‘vrezen’ betekent hier
niet dat je bang bent voor God, maar
dat je Hem hoog hebt, en dat je je
heil, je toekomst, je redding van Hem
verwacht. Zo hebben we Fokje Dunnewind uit handen gegeven in Gods
hand. Met de woorden van Lied 913,
door haar zelf aangedragen: ‘Neem
mijn hand in uwe handen en geleid mij
als een kind’.
Fedde Welbedacht

P R O T E S TA N T S E G E M E E N T E
YSBRECHTUM-TJALHUIZUM-TIRNS
‘Verrukking is het begin van creativiteit! En angst is het einde, angst
dooft de drang om te laten zien wat
wij te bieden hebben.’

zaterdagavond 24 december 2022
Kerstfeest m.m.v. Sundayskool
19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Aukje Westra
de liturgische kleur is wit

Nieuwjaarsbegroeting
met lied, gebed, koffie en gesprek.
11.00 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Aukje Westra
de liturgische kleur is wit

zondag 25 december 2022
Eerste Kerstdag
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Vijko Top
de liturgische kleur is wit

zondag 8 januari 2023
9.30 uur in de kerk van Tirns
voorganger is ds. Vijko Top
bevestiging Brucia Heule als diaken

zaterdag 31 december 2022
Oudejaarsavond
19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Fedde Welbedacht
de liturgische kleur is wit

KERKDIENSTEN

zondag 1 januari 2023
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EERSTE KERSTDAG

Voor Eerste Kerstdag is weer een gelegenheidskoortje samengesteld met
zangers uit onze gemeente en gasten
van buiten. Dirigente Netty van der Brug
uit Ysbrechtum heeft geholpen met de
voorbereiding in de afgelopen weken.
Esther Bouwers begeleidt op de piano
en Auke Buma neemt het over bij de
samenzang. Komt allen tezamen! Ook
in deze bijzondere ochtenddienst rond
het feest van de geboorte van de Heer.

ben geoefend, de kleren zijn gepast
en dominee Aukje Westra is in hun
enthousiasme betrokken. Na vier adventszondagen voorbereiding zijn ze er
klaar voor. Met dank aan de leiding voor
alle tijd, liefde en energie die jullie er in
hebben gestoken.

ANTEPENDIUM

Met Kerstmis hangt het witte antependium over het hek rond de preekstoel.
Het paars is vervangen door wit. Wit is
de kleur van blijdschap, feest, reinheid
en geboorte. Het is het symbool voor
een nieuwe toekomst. Het witte antependium blijft tot en met zondag Epifanie hangen.

NIEUWJAARSONTMOETING
Ysbrechtum 11.00 uur

BIJ ZATERDAGAVOND
24 DECEMBER

De kerk van Ysbrechtum biedt letterlijk
een podium aan de kinderen van de
zondagschool. Er zijn flyers verspreid,
op ysbrechtum.com staat de uitnodiging evenals in dit kerkblad en het
vorige. De Sundayskool kinderen heb-
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Op de eerste dag van het nieuwe jaar
zetten we goede gewoonten uit het
oude jaar voort. We komen bij elkaar in
de kerk. Deze keer voor een gezellige
ontmoeting. Tafels en stoelen staan
klaar in het koor van de kerk, er wordt
koffie met wat lekkers geserveerd. We
gaan zingen en bidden. En er is ruimte voor een gesprek over dagelijkse en
Bijbelse zaken. Welkom om 1 januari
2023 11.00 uur.
Aukje Westra

Meer nieuws

WWW.PKNSNEEK.NL
Laatste nieuws
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BERICHTEN OVER COLLECTES
VAN DE DIACONIE

We collecteren in de kerk met “het
ponkje aan de stok”. Maar of u wel of
niet de kerkdienst bezoekt, uw gift
kunt u ook storten naar de diaconie,
Ysbrechtum.
Het bankrekeningnummer hiervan is
NL36 RABO 0359 5010 01.
25-12 Kerstcollecte
Met Kerstmis sluiten we aan bij de actie
van Kerk in Actie. We collecteren voor
Kinderen in de Knel. Met de opbrengst
van de kerstcollecte steunen wij de
vluchtelingenkinderen in Griekenland

en op andere plaatsen. Vluchtelingenkinderen die na een levensgevaarlijke
reis Griekenland weten te bereiken
krijgen niet het welkom waar zij op
hoopten. Ze worden ondergebracht in
gammele tenten, blootgesteld aan kou
en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms jarenlang.
Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op
Lesbos geven zij eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en helpt ze
bij het invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er
leerzame en ontspannende activiteiten
en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij
het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taalen computerlessen, krijgen medische
zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De
kerk helpt aldaar met Kerst kwetsbare
gezinnen met extra voedselpakketten.
Vermeld bij deze gift: Kerstcollecte.
01-01 nieuwjaarsdag wordt er niet
gecollecteerd
08-01 Ondersteuning Gemeenten
Vele gemeenten kunnen hun taken niet
uitvoeren wegens te weinig inkomsten.
Kerk in actie wil deze gemeenten helpen zodat ze toch goed toegerust aan
de slag kunnen. Zij ondersteunt financieel op allerlei terreinen: van pastoraat
tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot
beheer.
Zonder deze hulp kunnen vooral de
kerken in de grote steden hun werk
niet doen. Daarom is het belangrijk dat
werkers in de kerk goed zijn uitgerust.
Hierbij is onze gift erg noodzakelijk.
Vermeld bij deze gift:
Ondersteuning.

BERICHTEN VAN DE
KERKRENTMEESTERS

Collecte voor de Kerk: stort uw gift op
Banknummer NL 31 RABO 03595 009
94 ten name van: Protestantse Gemeente Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns.

TOERUSTING

Op dinsdag 10 januari a.s. geeft docent
Oude Testament Aliëtte Meerveld-Poortinga een open college over het onderwerp ‘De stemmen in het Hooglied’.
Dit in het kader van de Cursus Theologische Vorming. De bijeenkomst wordt
gehouden in Scholengemeenschap Bogerman, Hemdijk 2 in Sneek (tweede
ingang). De aanvangstijd is 20.00 uur.
Van belangstellenden wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro.
Het Hooglied, het hoogste lied, is een
bijzonder Bijbelboek. Het is een lied of
een gedicht van een man en een vrouw
die elkaar bejubelen. Maar het blijft in
dit lied niet bij de twee stemmen. Wie
zijn dit en wat hebben ze te betekenen?

Ik ben niet bang
voor wat morgen komt,
Elke morgen sta ik op en ik zing.
Gods liefde wijst mij de weg.
U brengt vrede in mijn onrust,
U brengt overzicht in mijn chaos.
uit: My Lighthouse
vert. Fred Groenia

BLOEMEN IN DE
KERK

Zondag 11 december werden de bloemen als blijk
van meeleven bij Koos
Koehoorn in Ysbrechtum gebracht. De
bloemen uit de kerkdienst van 18 december gingen met felicitaties naar de
heer en mevrouw Marra in Sneek voor
hun 60 jarig huwelijk.

ondergewaardeerd stond het houten
figuurtje van Jozef achteraan. Achter
het kribje, de os en de ezel. Volkomen
uit het zicht door de herders en de
drie wijzen uit het oosten. Nu prijkt hij
vooraan op de plaats die hij verdient.
Als belangrijkste man in het leven van
Maria. Betrouwbaar, iemand op wie zij
kan bouwen. De woorden van Gabriël
geven hem de moed om bij Maria te
blijven. Zij durft met Jozef naar Bethlehem te gaan, zwanger en wel: ‘Kom
maar Maria, het komt allemaal goed!’
Jozef zorgt ervoor dat de reis voor haar
zo veilig en comfortabel mogelijk is.
Geen plaats in de herberg? Nou en!

Zo plezierig is het daar niet in de drukte en de herrie. ‘Kom maar Maria, het
komt allemaal goed.’ Jozef organiseert
een ruime stal waar Maria in alle rust
kan bevallen. Plaats genoeg voor de
vroedvrouw en de groep herders die
op kraamvisite komt. Gabriël is met z’n
engelen vast ook nog even langs geweest. Ook voor de drie wijzen en hun
gevolg is er onderdak.. Ze hebben het
er goed, tot Herodes hen op het spoor
komt.

VERJAARDAG

De verjaardag van de heer J.W. Jellema
is 25 december. De heer F. Hoogkamp
uit Sneek is 12 januari jarig.

KERSTSTAL

Jozef staat dit jaar prominent op de
voorgrond in de kerststal. Hij verdient
een ereplaats, deze sterke persoonlijkheid, deze praktische man. Jarenlang
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Koning Herodes is een moordlustig
type. Vastbesloten het nieuw geboren
koningskind te vinden, zaait hij dood en
verderf. Jozef zorgt ervoor, dat ze aan
de moordende soldaten van Herodes
ontkomen. Hun vlucht door de woestijn naar Egypte is zwaar en gevaarlijk.
In dat vreemde land zijn ze vluchtelingen. Ongewenste vreemdelingen.
Ze spreken de taal niet en kennen de
gebruiken niet. Wat is Maria blij zijn als
Jozef hoort dat Herodes is gestorven:
‘Kom maar meisje, we gaan naar huis!’
Opnieuw zorgt Jozef voor een veilige
reis door de woestijn. Naar Nazareth in
Galilea. Eindelijk thuis. Ze kunnen verder met hun leven. Dank je wel, Jozef,
je bent mijn held!

berijming. De taal is net even anders,
meer eigentijds. De ellende die uit de
woorden spreekt lijkt nog een niveau
dieper te gaan. Hoe zwart kan het
worden in een mensenleven. Ziek, in
doodsangst, moe en bang, door vrienden verlaten. Door God verlaten. De
dichter lijkt door het leven vermorzeld
te zijn. Hebben wij dit ooit gezongen?
Willen we dit ooit zingen?

Ik schreeuw het uit, ik roep U, HEER.
Mijn redder, geef een levensteken.
Mijn dagen vullen zich met smeken;
stil leg ik mij ’s nachts voor U neer.
Mijn leven lang heb ik te kampen
met zware tegenslag en rampen.

VOOR UW AGENDA

1 januari: nieuwjaarontmoeting
11.00 uur: zang, gebed, gesprek en
koffie in de kerk van Ysbrechtum
10 januari: gespreksochtend
10.00 uur: ds. Vijko Top: Het derde
testament, consistorie Ysbrechtum
10 januari: ‘Stemmen in het
Hooglied.’ 20.00 uur: mevrouw
A. Meerveld-Poortinga, Bogerman
Sneek kosten € 5,00
12 januari: vergadering kerkenraad
21 januari: stilteviering 19.30 uur
kerk Ysbrechtum
24 januari: koffieochtend 10.00 uur
consistorie Ysbrechtum
26 januari: Itenser Runte:
dr Ton de Kok over ‘ Spinoza en de
vrijmetselarij.’ 20.00 uur,
Martinitsjerke Itens
Catechese: met de protestantse gemeente Sneek is er een
gezamenlijke belijdeniscatechese
onder leiding van ds. Marije
Mazereeuw. Info: 0515 785771

Zonder hoop op antwoord
uit de hemel duikt de dichter acht coupletten lang steeds verder
de duisternis in. In de psalmen ervoor
en erna is er halverwege een ommekeer, een sprankje hoop dat uitloopt
op vertrouwen en een lofprijzing, een
overwinning. Niet in psalm 88. Daar
blijft alles zwart en uitzichtloos. Als een
oorlogsgebied, kapotgeschoten en vernietigd. Het lijkt geschreven voor vluchtelingen in ellendige kampen en lekke
rubberbootjes: ‘Uw grimmigheid heeft
mij bedolven. Ik word verbrijzeld door
uw golven,’ zo eindigt vers vier. Dood,
rouw, verdriet, teleurstelling. Ze voelen
loodzwaar in de donkere dagen voor
Kerst. Een groot zwart gat. De schrijver
schreeuwt het uit in zijn godverlatenheid en noemt God toch ‘mijn redder’.
Kan voor hem het Licht weer aan gaan?
Met Kerst?

Uitnodiging
Voor de Kerstavond
viering
m.m.v. De Sundayskool

Zaterdag 24 december 2022 in de kerk van Ysbrechtum
Aanvang: 19.30
Voorganger: Aukje Westra

Psalm 88
Op zoek naar een psalm uit het Liedboek stuitte ik toevallig op de mij onbekende psalm 88. Een niet te bevatten hoeveelheid ellende wordt in de
psalm beschreven. Op het internet is
de psalm te lezen in de Nieuwe Psalm-
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Organist: Auke Buma
Muziekgroepje o.l.v. Fred Groenia
Collectedoel: De speelgoedbank Friesland

Van harte welkom!
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HET UITJE VAN DE
SUNDAYSKOOL

Op de derde adventszondag zijn we
met z’n allen op stap gegaan! Na het
aansteken van de adventskaarsen, het
voorlezen van het gedichtje door Liza en
het optreden van de Sundayskool band,
zijn we richting Jubbega vertrokken.
Na ruim een half uur rijden kwamen
we aan bij Koppenjan. Daar hebben we
de kinderen verdeeld in twee groepen,
omdat we met zoveel kinderen (22!)
waren. De eerste groep ging eerst
de workshop kaarsen maken doen en
daarna een pannenkoek eten en de
tweede groep net andersom.
Alle kinderen kregen een lont en moesten deze vijfentwintig keer in een bak
met gesmolten kaarsvet dopen, zo
werden de kaarsen steeds een beetje
dikker. Daarna kon de kaars nog een
andere vorm en kleur krijgen, en dat
was nog lang niet altijd makkelijk. Er

zijn uiteindelijk prachtige kaarsen gemaakt door alle kinderen.
Ook het pannenkoeken waren heel
lekker en leuk om te versieren. Kortom een fantastisch uitje! Alle rijders en
begeleiders, ook langs deze weg, nogmaals hartelijk bedankt!
Gerry Sikma
Vragen, opmerkingen of mist u of
mis jij iets? Stuur een e-mail naar
g.sikmawierda@gmail.com of
0515 569561

ALGEMEEN

Hierbij nodigen wij u uit voor de
nieuwjaarsbijeenkomst van de KBOPCOB.
De nieuwjaarsbijeenkomst vindt
plaats op dinsdag 10 januari 2023 van
14.30 - `16.30 uur in De Stolp, Smidsstraat 6 te Sneek.
De bijeenkomst zal worden opgeluisterd door dhr. Jan Wiersma, een
begenadigd uitvaartspreker maar
ook een BABS (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand). Jan
Wiersma stemt zijn verhalen precies
af op de sfeer en de omstandigheden
van de bijeenkomst.

Kosten voor deze bijeenkomst zijn
e 7,50 per persoon. Wij verzoeken u
dit bedrag in een gesloten enveloppe
te overhandigen met uw naam op de
enveloppe.
Voor deze bijeenkomst moet u zich
wel aanmelden. Dat kan bij:
Lies Evertse - van Doornspeek
0515-707030
Gea Zeldenrust
0515-419431
Joke Kuipers
0515-413049
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15

MARTINI JONGENSKOOR
SNEEK

In het kader maandelijkse Evensongs
en het Martini Jongenskoor op Eerste
Kerstdag aan de KerstVesper meewerkt. Hierbij de poster en een deel
van het Kerstzangprogramma. Gezongen worden o.a;
O magnum mysterium,
Tomás Luis de Victoria
Oh Come, all ye faithful,
David Willcocks
There shall a star from
Jacob come forth,
Felix Mendellson
It came upon a midnight clear,
David Willcocks
Ave Maria, Caccini
Shepherds Pipe Carol,
John Rutter
Good King Wenceslas,
David Willcocks
En méér fraaie Kerstliederen.

NIEUWE MOED

De laatste tijd proberen mensen me
meer dan ooit te overschreeuwen. ‘Ik
ben zo druk, druk, druk en jij in bed
hebt alle tijd.’ Ook verschijnen er steeds
meer berichten met allerlei statistieken
in de media dat het niks meer wordt
met de kerk en de maatschappij. En dat
de jeugd te verwend is. Alsof Gods onzichtbare werk in cijfers te vangen is en
het kerstverhaal op sterven na dood.
Ik word er verdrietig van en zal mijn
ogen hier tegelijkertijd nooit voor sluiten. En toch. Toch vind ik in de verbinding met jong en oud elke keer weer
iets van het Licht, de bron van alle geloofsleven. Zo stralen de deelnemers
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van de telefooncirkel naast al hun zorgen wekelijks veel positiefs uit. En
woonde een aantal jongeren waarmee
ik in de kerk en ons dorp samenwerk de
rouwdienst van mijn vader bij. Ze condoleerden mijn familie en mij en tonen
ruim een half jaar later nog steeds belangstelling. Ook mocht ik samen met
hen opnieuw een mottodienst voor alle
generaties organiseren en een lunch
voor plaatselijke 65-plussers.

geren een dorpsgenoot in een hospice
bezochten, kregen ze in dit laatste uur
met hem de volgende kerstboodschap
mee: ‘Wees niet prestatiegericht, maar
wees uit op het welzijn van de ander.’ Ik
werd er blij van en het gaf me nieuwe
moed om samen iets van het Licht te
blijven uitstralen.

Ondertussen verzorgen een paar jongeren van onze kerk met onverminderd enthousiasme de livestream voor
de zondagse erediensten. Ze staan al
vanaf de eerste coronamaatregelen
ingeroosterd. De jongerenband treedt
ook regelmatig op in ons eeuwenoude
kerkgebouw, zingend van Gods rijk dat
komt. Met een aantal van hen had ik pas
een waardevol gesprek over mijn boek
Je zou niet zeggen dat je ziek bent. We
glimlachten om onze tekortkomingen
en ervoeren iets van de vrede op aarde
die bij jezelf begint. En toen twee jon-

DE STILTE VAN DE KERSTSTAL
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Christine van Reeuwijk

Greccio is een dorpje in de bergen,
op zo’n 60 kilometer van Assisi. In de
advent van 1223 verbleef de heilige
Franciscus daar enige tijd in een kloos-

ter. Ver weg van de bewoonde wereld,
omgeven door bossen en bergen. De
bevolking vroeg zich af waarom God zo
vaak onzichtbaar was, eigenlijk net als
nu, 800 jaar later. Franciscus had daar
een antwoord op dat tot op de dag van
vandaag voor de hele wereld zichtbaar
is: de kerststal. Hij vroeg de dorpsbewoners een os en een ezel te regelen,
met stro en een kribbe. En hij riep de
mensen ook op om met fakkels te komen.
Daar stonden ze dan, midden in de
kerstnacht, de eenvoudige mensen van
een vergeten dorp, hoog in de bergen,
met fakkels in het donker. Franciscus
hield van een geloof dat zo concreet
mogelijk was, om het wonder van God
die ons leven komt delen in het kindje
Jezus echt te ervaren. Daarom vroeg
hij mensen ook om even niet meer te
klagen, maar gewoon mee te doen met
het verhaal en opnieuw de geboorte
van Christus te ervaren, samen met
Jozef en Maria. Zo kwam het licht daar
acht eeuwen geleden in het donker. En
iedereen werd er stil van. Want in die
stilte zagen ze dat een kwetsbaar kind
een gemeenschap van mensen nodig
heeft.
En in die stilte mochten ze meemaken
dat het licht het kan winnen van het
donker; dat midden in de schepping
mensen geheeld worden in hun verdriet, hun zorgen en hun armoede. Het
mooiste van die stilte was de vrede
in hun hart: daar werd Jezus geboren.
Mooier kan het geloof niet zijn, dieper
kan de stilte van de eerste kerststal niet
zijn. Daarom heeft deze stilte de wereld
veroverd, tot op de dag van vandaag.
En onze wereld heeft die stilte van de
eerste levende kerststal meer dan ooit
nodig. Luister opnieuw naar het kerstverhaal, wees stil in de kerstnacht en
ervaar dat Christus ook in 2022 in ieders hart geboren kan worden, net als
800 jaar geleden in Greccio.

BVR-NIEUWS DECEMBER 2022

Alweer het laatste kerkblad van dit
jaar, het jaar 2022. Een jaar wat begon met een dichte loods.., geen
inbreng, maar gelukkig konden we
in februari al wel weer een loodsverkoop organiseren én (wat voelde dat
goed!) stilletjes plannen maken voor
de 45ste BVR in de Zuiderkerk op
6 en 7 mei 2022. We kunnen terug
kijken op een zeer geslaagde BVR,
anders misschien dan wat we gewend waren …., maar het was wél
een hele speciale, op de plek waar
het ooit begonnen is!
We zijn dan ook blij dat we jullie kunnen vertellen dat we in 2023 weer
een BVR gaan organiseren.
En wel op 31 maart en 1 april 2023!
Veemarkthal Sneek
Noteer alvast de datum, graag vertellen we in de volgende nieuwsbrief
meer. We hebben er weer zin in!
De loods is vanaf deze week
(kerstvakantie) gesloten.
Donderdag 5 januari is dan weer de
eerste inbrengavond.
Het is vandaag wanneer ik dit schrijf
19 december, nog een kleine week
dan vieren we het kerstfeest, een
week later is het al 2023.
Ook dit jaar hebben we weer afscheid moeten nemen van fijne en
betrokken vrijwilligers, mensen die
zovele jaren trouw hebben meegewerkt. We gaan ze missen op de
voor hen én voor ons zo vertrouwde
plekken. Laten we hen in onze gedachten én herinneringen houden en
denken aan hun dierbaren die deze
lege plek dagelijks ervaren.
Tot slot willen we u/jou mooie feestdagen en vooral gezondheid, liefde
en alle goeds toewensen voor 2023!
Een warme groet,

Leo Fijen

Koen, Jan, Klaas,
Siebe, Hieke, Jildou
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NIEUWS VAN DE FANCY FAIR

Zo aan het einde van het jaar kijken we
terug op wat 2022 ons heeft gebracht.
Naast de zorgen die er waren over de
oorlog in Oekraïne, de kosten van levensonderhoud, verlies van dierbaren,
zijn er gebeurtenissen om dankbaar
op terug te kijken. Zo zijn we enorm
blij dat het ergste van de corona epidemie achter de rug lijkt en we na 2
jaar weer een Fancy Fair konden organiseren. Op 14 december is er dan
ook een kleine bijeenkomst geweest
met de vaste vrijwilligers van de Fancy Fair in ‘de Oerslach’. Daar werd een
dankwoord uitgesproken voor het vele
werk wat ze dit jaar hebben verricht.
Inmiddels zijn de afgelopen weken de
eerste goederen al weer binnengebracht.
‘De Oerslach’ is op 26 december en
2 januari gesloten en is er ook geen
ophaaldienst. Vanaf 9 januari kunt u
weer bij de hal terecht.
De Fancy Fair commissie wenst u vanaf deze plaats goede feestdagen en
een goed en gezegend 2023!
Vriendelijke groet,
namens de Fancy Fair commissie,
Pieter Groenhof

VOORAANKONDIGING

In januari vindt de elfde editie van
de Sneker Filmwinter plaats. Vanwege corona kon deze de laatste twee
jaar niet doorgaan. Maar nu gelukkig
weer wel. Speciaal voor PKN-leden
is op zondag 22 januari een interessante film geprogrammeerd over
wat vriendschap in tijden van crisis
kan betekenen. In januari verkopen
we kaartjes na de diensten in Sneek,
IJsbrechtum en Scharnegoutum.
Kaarten voor de film op zondagmiddag 22 januari kunnen ook via een
mailtje worden besteld bij de werkgroep ‘Inspiratie’. Het mailadres is:
inspiratie@pknsneek.nl
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OP SOKKEN IN DE SNEEUW
Onder een donkere sterrenhemel
staan drie kinderen in de sneeuw.
In een stil hoekje staat een schaap.
Er staat een reiswieg met een witte zachte deken.
Er hangt een schilderij in een grote oude lijst.
Daar heeft de schilder een wonder uitgebeeld.
Het Licht beschijnt het pasgeboren kind.
Kan dit niet beter naar een museum?
Dit gaat toch over iets dat eeuwen geleden gebeurde?
De kinderen weten het beter.
Het meisje op haar hurken blijft wijzen naar de lamp die
altijd bleef branden.
De jongen staat op zijn tenen bij de wieg en het meisje
kijkt ons aan en haalt ons binnen in het verhaal.
Ze nodigt ons uit om de moed niet te verliezen.
Ook in 2022 is de verwachting van Kerst springlevend.

BAZAR
VEILING
ROMMELMARKT

BVR 2023
31 maart en 1 april
Mooie feestdagen en
gezondheid, liefde en alle
goeds toegewenst voor 2023!
Bestuur BVR
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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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JONGERENPAGE
jongerenpage@pknsneek.nl

KERSTONTDEKKINGSTOCHT!

Heb je altijd al eens in het
kerstverhaal willen stappen? Dat kan op zaterdag
24 december om 16.30
uur tijdens de kerstontdekkingstocht! We beginnen in
de Zuiderkerk met het verhaal van een herdersjongen,
die een schaapje is kwijtgeraakt. Helpen jullie hem
zoeken? Misschien is het
schaap welk ergens in de
stad! Neem een eigen lichtje mee voor onderweg. Dat
helpt bij het zoeken.
De kerstontdekkingstocht is
voor alle leeftijden en voor
iedereen die het leuk vindt
om onderweg de figuren uit
het kerstverhaal tegen te
komen. De tocht duurt iets
minder dan een uur en eindigt weer in de Zuiderkerk
met wat lekkers. We hopen
jullie allemaal te zien!
Namens de organisatie,
Ds. Marije Mazereeuw
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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: Dhr. H. Kouwenhoven
De Pôle 33, 8604 VG Sneek, tel. 414743
e-mail: henk.kouwenhoven@gmail.com
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:

Secretaresse:

KOSTERS

ORGANIST

Dhr. B. Zijda
Zoutepoel 2, 8604 DC Sneek, tel. 424465
e-mail: b.zijda@ziggo.nl
Mevr. G. Bijker
e-mail: grietje.bijker@gmail.coml
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
Dhr. B. van der Linde
Singel 56, 8601 AL Sneek
tel. 06 42839829
e-mail: info@bobvanderlinde.nl
www.bobvanderlinde.nl

PASTORAAT WOONZORGCENTRA
Pastoraal
aanspreekpunt:

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
NL 20 RABO 0359 5059 45
NL 53 INGB 0000 8208 50

Banknummer:
Banknr. ZWO:

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter:

Secretaris:

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

PROTESTANTSE GEMEENTE
YSBRECHTUM-TJALHUIZUM-TIRNS
Predikanten:
Voorzitter:
Scriba:
Contact kopij PS:
Contact algemeen:
Postadres PG YTT:
Diaconie:
Banknummer:
Kerkrentmeesters:
Banknummer:

Zie predikantenteam Sneek
Mw. T. Wester - Osinga
Thaborwei 11, 8632 WG Tirns
tel. 569558, e-mail: twester-osinga@home.nl
Klaas Salverda, tel. 06-15192363
email: scribatsjerkeytt@outlook.com
Gerry Sikma, tel. 0515 569561
email: g.sikmawierda@gmail.com
Jikke van Terwisga, mob. 06 23304322
email: jikke@msdiligentia.nl
Tsjerkepaed 1, 8633 KT Ysbrechtum
Piet Sikma, tel. 569561
NL 36 RABO 0359 5010 01
Freark Hoogkamp, voorzitter, tel. 411597
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:

Het eerstvolgende nummer van PS (nr.18) verschijnt op vrijdag 13 januari 2023.
De redactie ontvangt uw kopij graag voor of uiterlijk op maandag 9 januari.
Dat nummer is bedoeld voor 2 weken.
Kopij s.v.p. inzenden als bijlage(n) per e-mail naar kerkbladPS@pknsneek.nl.

Auke Buma

VERSPREIDING

Coördinator: vakant
e-mail: bureau@pknsneek.nl
Banknummer van het kerkblad
NL 12 ABNA 0643 9119 52

OPMAAK

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

VERSCHIJNING

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

REDACTIE EN KOPIJ

ABONNEMENT

DRUK

KERKBLAD PS

kerkbladPS@pknsneek.nl
Durk Dam, tel: 0515-336659
Jaap Kronemeijer (eindred), tel. 412859
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A. Buijs,
Quirijn de Blaustraat 33/301, 8607 BR Sneek
tel. 559290

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