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DE WERELD ALS LICHAAM VAN GOD
Door Ds Aukje Westra

38e jaargang

03

Een collega had ooit een mesthandel, naast zijn parttime 
aanstelling als predikant. Dat was de enige keer dat ik 
theologie en mest gecombineerd zag. Tot de diaconie 
mij vroeg om dit najaar mee te werken aan een 
groene kerkdienst. De diakenen hebben Theo Mulder 
uitgenodigd om op zondag 5 november over milieu 
en gezondheid te komen vertellen. Mulder leidt een 
foeragebedrijf in Kollumerzwaag en zijn aandacht gaat uit 
naar bemesting. Al jaren pleit hij 
voor minder kunstmest en richt 
hij zich op de kringloopgedachte. 
Toen hij ermee begon was hij 
een roepende in de woestijn, 
inmiddels zijn er veel meer 
agrariërs die zich hieraan wijden. 
Twee citaten uit een interview 
met Mulder: ‘Als de bodem 
gebrek heeft aan minerale 
bestanddelen, dan hebben 
ammoniumzouten (uit kunstmest AW) als meststof 
hetzelfde effect als brandewijn op arme mensen om hun 
werkkracht te verhogen. In beide gevallen is uitputting 
het resultaat.’ ‘Snelle teelten voeden Moeder Aarde niet, 
maar putten haar juist uit.’

Mulder wil dat we de bodem voeden met goede 
voedingsstoffen, want een gezonde bodem is de 
grondslag voor gezond leven. In twee handen vol 
gezonde aarde zit meer leven dan er mensen zijn 
op aarde. Niet alle boeren hoeven de overstap naar 
biologisch te maken, Theo Mulder wil hen overhalen 
om betere mest te gebruiken en hun opbrengst toch 
op peil te houden. Helaas loopt de kwaliteit van voedsel 
tegenwoordig terug. Er zitten minder vitaminen, 
mineralen en enzymen in. Een betere bodem betekent 
beter voedsel en zo misschien ook een gezonder leven. 
Mulder vat het zo samen: ‘… de boerderij is de apotheek 
van de toekomst.’ 

Interessant, zie ik u denken, maar moeten we daar op 
zondagochtend mee aan de slag? Ja, want aan hoe 
we omgaan met de aarde kunnen aflezen waar we in 
geloven. Sallie McFague (1933-2019) heeft dat helder 
verwoord. Deze theologe zegt: ‘De wereld is het 
lichaam van God. De aarde is niet het podium waarop 
de mens geschiedenis maakt. De aarde en alles wat 
erop leeft vormen een wonderlijk geheel. Alles hangt 

met alles samen. Aan ons om de 
aarde met deemoed en respect 
te benaderen.’ Mc Fague citeert 
uit het boek Exodus, waar God 
tegen Mozes zegt: ‘… je zult 
mij van achteren zien, maar mijn 
aangezicht zul je niet zien.’ Deze 
Bijbeltekst houdt ‘lef en luister, 
vlees en geest, het menselijke 
en het goddelijke, bij elkaar.’ 
Hier wordt het hart van de 

Hebreeuwse en christelijke traditie weergegeven. God 
zelf zien we niet, maar de Eeuwige wordt zichtbaar in 
het aardse.’

De komende maanden zal de diaconie geregeld een stuk 
plaatsen over de groene kerk. Op zondag 5 november 
vieren we samen de wereld als lichaam van God.

Aukje Westra

1 www.nvlv.nl/de boer als apotheker
2  Mechteld Jansen, Recensie van De moderne theologen,  

M. Poorthuis en Wilken Veen, op www.nieuwWij.nl 
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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)

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 14 mei
11.00 uur
Voorganger drs. K.J. te Nijenhuis

Zondag 21 mei
11.00 uur
Voorganger dhr. J.Brandsma

FRITTEMAHOF

Donderdag 25 mei
15.00 uur
Voorganger Haitze Wiersma

LOODSBOOT (locatie Schuttersheuvel)

Zondag 21 mei
10.45 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 14 mei
9.30 uur
Voorganger ds. Fedde Welbedacht

Zondag 21 mei
9.30 uur 
Voorganger ds. Aukje Westra

MARTINIKERK
Zondag 14 mei
9.30 uur H.A. (zie Uitgelicht)
Voorganger ds. Aukje Westra
1e collecte Kerk in Actie
2e collecte Kerk

Donderdag 18 mei
Hemelvaart
9.30 uur
Voorganger ds. Vijko Top
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerk

Zondag 21 mei
9.30 uur
Voorganger ds. Marije Mazereeuw
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerk
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UIT DE KERKENRAAD.
Afgelopen dinsdag kwam de kerken-
raad bijeen voor het eerst in de boven-
zaal van de Martini. We hadden de ge-
wone dingen op de agenda staan en 
geen besluitvormende waarvoor een 
quorum kerkenraadsleden aanwezig 
dient te zijn.
Daar het meivakantie was misten er 
wel enkele en anderen om andere re-
denen.
In deze bijeenkomst zat Elly voor de 
laatste maal de vergadering voor en 
verwelkomde een ieder. De opening 
deed de scriba met het lezen van een 
lied van Huub Oosterhuis “Tegen de 
derde wereldoorlog” Daarna werd de 
agenda afgehandeld en met voorrang 
de rekening van de diaconie 2022 om 
vastgesteld te worden en onderte-
kend.

Bij de ingekomen stukken zaten een 
paar reacties van gemeenteleden die 
bepaalde zaken misten of een kritisch 
woord hadden. Het is goed dat we 
door gemeenteleden op onze verant-
woordelijkheden gewezen worden en 
we zullen contact met hen opnemen.
We keken nog even terug op de ope-
ning van de Martini dat een gewel-
dig succes gebeuren was op Tweede 
Paasdag met veel belangstellenden 
en een fijne muziekavond met een 

volle kerk. Zo ook de uitvoeringen van 
Ocke wat een spektakelstuk was.

Voor het uitwerken van Brûsplak wil-
len we graag een professional inscha-
kelen om goede opzet te maken voor 
alle activiteiten die verdiepend en ver-
bindend dienen te zijn. Hiervoor zijn 
ook veel vrijwilligers nodig en we ho-
pen dat veel mensen zich beschikbaar 
willen stellen.
Dat is ook nodig voor de openstelling 
van de kerk in de maanden mei tot 
september op de middagen om daar 
als gastvrouw en heer te functioneren.

We namen in deze vergadering af-
scheid van Elly Eelkema-Visser als 
voorzitter en zij werd door de scriba 
in het zonnetje gezet voor haar onver-
moeide inzet en actieve betrokken-
heid bij het kerkelijk gebeuren. Voor 
haar betekent de kerk de drie G’s: 
God, Geloof en Gemeenschap. Daar 
kan ieder zijn eigen beeld bij hebben 
en het blijft een zoektocht die haar wel 
steun in het leven geeft.

Bij de rondvraag kwam de vraag naar 
het gebruik van het Onze Vader in de 
kerkdienst naar voren. We gebruiken 
bij de lezingen de NBV21 en willen, na 
overleg met de pastores, in de kerk-
dienst ook “Het Onze Vader” uit de 

NBV21 gaan gebruiken. Dit kan dan op 
de schermen geprojecteerd worden.

Elly sluit de vergadering met het lezen 
van een lied van Huub Oosterhuis: 
“Houd elkander vast”.

Ellert Jongstra, scriba 

Houd elkander vast,
blus de geest niet uit,
maak elkaar niet klein.
Die ons maakte uit niets,
laat niet varen
het werk van Zijn handen.

Van Hem is de toekomst,
kome wat komt,
licht dat niet dooft,
liefde die blijft.

Houd elkander vast, 
blus de geest niet uit,
maak elkaar niet klein.
Hoor een stem:
“Ik maak alle dingen nieuw,
ik zal de tranen uit je ogen wissen
en de dood zal niet meer zijn.”

Van Hem is de toekomst,
kome wat komt,
licht dat niet dooft,
liefde die blijft.

Tekst: Huub Oosterhuis 
Melodie: Brigit Calame

 U I T G E L I C H T

uitgelicht.pdf   1   22-01-14   23:16

ZONDAG 14 MEI VIERING VAN HET HEILIG 
AVONDMAAL
Een oud-Nederlands lied begint met de woorden: ‘wien 
Neerlands bloed door d’ aderen vloeit’. Om te vervolgen: 
‘van vreemde smetten vrij.’ Populistische partijen kun-
nen er hun voordeel mee doen… Het lied doet voorko-
men alsof er verschillende soorten bloed bestaan, Frans 
bloed, Chinees , Indiaas bloed, waarbij het Neerlands 
bloed ook nog eens heel zuiver is. Het is in de 19e eeuw 
15 jaar het Nederlands volkslied geweest. Bloedgroepen 
bestaan, maar bloed is bloed. 

In het openbaar letterlijk bloed zien vloeien komt in onze 
samenleving weinig meer voor; het slachten van dieren 
vindt allang niet meer plaats op het boerenerf. Veel men-
sen huiveren bij het zien van bloed. Bloed is zo bloederig. 
En toch verwijzen we ernaar als we in Avondmaalsvierin-
gen spreken over ‘het nieuwe verbond in zijn bloed.’
Op14 mei delen we brood en wijn in de vernieuwde 
Martini. In de overweging aandacht voor wat ‘bloed’ hier 
betekent. In Jezus’ naam zijn wij broeders en zusters, 
bloedverwanten. 

Aukje Westra
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Protestantse Gemeente te Sneek
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NIEUWS VAN DE DIACONIE
DIENEN - DELEN - DOEN

Paasactie 2023.
Er zijn weer heel veel fleurige bloem-
stukjes rondgebracht.
De namen worden aangedragen door 
de predikanten en pastoraal mede-
werkers.

De diakenen brengen ze voor de Paas-
dagen bij de mensen.
Een bloemetje en een bezoekje zijn 
waardevolle dingen in een moeilijke 
periode. Iedereen heel hartelijk dank 
voor het meedoen aan deze actie. 

De collectes.
In de ‘vernieuwde’ kerk is het nog 
even zoeken: “waar gaan we als dia-
kenen staan”?
Zetten we de schalen neer of collecte-
ren we met het ponkje?
De collecte zuil; hoe werkt deze en 
waar gaat het geld naar toe ?
We hebben voorlopig gekozen voor de 
ponkjes bij de uitgang.
Groen is diaconie.
Rood is kerk.
Er is sinds zondag 23 april ook, op 
proef, een extra uitgang open zodat 
het uit de kerk gaan soepeler kan ver-
lopen.

De collecte zuil staat naast de deur 
naar de consistorie.Hier kan met de 
pinpas gedoneerd worden. 
Vanaf € 2.
Zondags is de verdeling: 60% voor 
de diaconie en 40% voor de kerk.
Op het afschrift staat diaconie, maar 
dat wordt keurig verdeeld. 40% wordt 
overgemaakt naar de kerk!
Als er door de week gedoneerd wordt, 
door bijvoorbeeld toeristen die de kerk 
bezichtigen, dan gaat 100% naar de 
kerk. Op het afschrift staat dan ook: 

diaconie maar dat wordt allemaal over-
gemaakt naar de kerk!

ZONDAG 14 MEI: 
KERK IN ACTIE
De collecte van deze zondag is voor 
het binnenlands diaconaat.
Als kerken diaconaal betrokken zijn op 
hun wijk, verandert er niet alleen wat 
In de levens van mensen In de knel, 
maar ook In de geloofsgemeenschap 
zelf.

Kerk in actie begeleidt en ondersteunt 
kerken in heel Nederland bij hun taak 
om van betekenis te zijn in hun om-
geving.

Donderdag 18 mei en zondag 21 mei 
zijn de collectes voor de Diaconie.

Avondmaal zondag 14 mei.
Zondag vieren we samen het Heilig 
Avondmaal. We worden uitgenodigd 
om naar de tafel te gaan om daar het 
brood te eten en de wijn /druivensap 
te drinken. Er is ook glutenvrij brood 
aanwezig. We hopen samen op een 
mooie viering.

Namens de diaconie

Susan de vries.

KLANKDIENST ZONDAG 
21 MEI, 19.30 UUR
Zondag 21 mei is er om 19.30 uur in 
de Martinikerk weer een zgn. klank-
dienst, verzorgd door Sylvia Zijlstra. 
Een klankdienst is een klankreis in het 
kader van een kerkdienst. De organi-
satie van de dienst is in handen van 
Nieuw Wij, een werkgroep van de Pro-
testantse Kerk. Iedereen is welkom bij 
de klankdienst, ook als je nooit naar 
de kerk gaat of een andere religie aan-
hangt.
De donderdag voorafgaand aan de 
klankdienst is het Hemelvaartsdag. 
Nieuw Wij koos daarom voor het the-
ma ‘Loskomen’. 
Een klankreis is gericht op ontspan-
ning. Je gaat lekker zitten of liggen. 
Jij hoeft niets te doen. De klanken van 
klankschalen, gong en andere instru-
menten klinken en je kunt een inner-
lijke reis maken. De meditatieve tekst 
aan het begin van de klankreis kan je 
op een spoor zetten.
Het is heel comfortabel om bij een 
klankreis te liggen. Ook in de kerk is 
dat gewoon geworden. Neem dus ge-
rust je matje, kussen en deken mee.

Namens Nieuw Wij,

Fedde Welbedacht

BIJ ZONDAG 14 MEI
Johannes 16: 22-23
Jullie hebben nu verdriet, maar ik 
zal jullie terugzien, en dan zul je blij 
zijn, en niemand zal je je vreugde af-
nemen. Dan hoeven jullie mij niets 
meer te vragen. Maar ik verzeker 
jullie: wat je de Vader ook vraagt in 
mijn naam - hij zal het je geven. 
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MET DE GROETEN VAN 
Tijdens de feestelijke opening van 
onze vernieuwde martinikerk hadden 
wij bij de marktkraam van de com-
missie pastoraat een kaartenstander 
gezet met als doel om die gevuld te 
krijgen met kaarten die u over hebt. 
Dat is gelukt. Hartelijk dank daarvoor. 
De kaartenstander krijgt binnenkort 
een mooie plek in de hal en is bedoeld 
om te gebruiken door iedereen. Als 
u tijdens een activiteit in onze kerk 
hoort dat er iemand aandacht nodig 
heeft, pak een kaart uit de stander en 
verstuur deze met een lieve groet. Of 
nog beter: breng de kaart langs op het 
huisadres, of nog beter: bel even aan 
en drink een bakje koffie bij die per-
soon, die deze spontane aandacht ze-
ker zal waarderen. Ik weet zeker dat 
een simpel gebaar als een kaartje een 
groot plezier kan zijn. Succes. 

Grietje Bijker, cie pastoraat

BLOEMEN

Dag, 
Graag willen wij u bedanken voor de 
prachtige bloemen die wij ontvingen 
als groet vanuit de kerk op zondag  
8 mei. 

Het is fijn om bloemen te krijgen en 
daarmee de aandacht van de kerkge-
meenschap te voelen die om je heen 
staat. Het overlijden van mijn moeder 
en Sijtze’s vader heeft wel de nodige 
impact gehad. We dragen hen voor 
altijd mee in ons hart. 
Mijn voeten zijn inmiddels goed her-
steld en ik kan langzaamaan weer op 
weg gaan. 

Bedankt en een hartelijke groet, 

Grietje en Sijtze Bijker

BEZORGER KERKBLAD PS 
GEZOCHT VOOR DE 
BOMENBUURT
Beste gemeenteleden,
We zijn op zoek naar een bezorger 
van het kerkblad voor de Bomen-
buurt. Het gaat om ongeveer 56 
adressen, één keer per twee we-
ken. Er staat een kleine vergoeding 
tegenover.
Interesse of meer weten? Neem 
dan contact op met het kerke-
lijk bureau via mail: bureau@pkn-
sneek.nl. of met mevrouw Foekje 
de Vries, tel.nr. 06-37306088, mail: 
jenfdevries@telfort.nl

Namens de redactie en 
coördinator van het kerkblad.

BIJ 18 MEI: HEMELVAARTSDAG
Handelingen 1: 9-11
Toen Jezus de leerlingen voor de 
laatste keer had toegesproken, 
werd hij voor hun ogen omhoog ge-
heven en opgenomen in een wolk, 
zodat ze hem niet meer zagen. 
Terwijl hij zo van hen wegging en zij 
nog steeds naar de hemel staarden, 
stonden er opeens twee mannen in 
witte gewaden bij hen. Ze zeiden: 
‘Galileeërs, wat staan jullie naar de 
hemel te kijken? Jezus, die uit jullie 
midden in de hemel is opgenomen, 
zal op dezelfde wijze terugkomen 
als jullie hem naar de hemel hebt 
zien gaan.’

BAKDUO VAN DE 
MARTINIKERK
Al een paar jaar zijn wij, Marieke 
Twijnstra en Harmien van der Wal, 
een bekend Bakduo in de Martini-
kerk. Samen bakken we wat lek-
kers voor bij de koffie/thee na de 
ochtenddienst. Standaard is dat de 
eerste zondag van de maand (wij-
zigingen voorbehouden). We varië-
ren met koekjes en cake. Ook hou-
den we rekening met seizoenen en 
feestdagen. Denk bijvoorbeeld aan 
Kerstkoekjes, Valentijnshartjes of Zo-
merse plaatcake. Natuurlijk af en toe 
heerlijke bonbons. Voor de Klieder-

kerk worden we ook wel gevraagd 
om speciale koekjes te bakken. Nu 
we in 1 kerkgebouw samenkomen is 
het voor ons wel spannend op hoe-
veel gasten we voortaan mogen re-
kenen. Want ja, we willen natuurlijk 
niet te weinig bakken. Maar ook niks 
overhouden. We hebben nog heel 
veel lekkers op onze planning staan. 
Maar ook voor suggesties van u 
staan wij open. Dus wees welkom!

Hartelijke groet van BAKDUO

Marieke Twijnstra en 
Harmien van der Wal
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BEELD EN GELUID
Sinds we met z’n allen weer kerken 
in de Martinikerk hebben we de be-
schikking gekregen over een nieuwe, 
meer dan uitstekende geluidsinstalla-
tie. Met recht zijn we daar ontzettend 
trots op. We krijgen vaak complimen-
ten dat we ‘het’ zo goed doen maar 
bescheiden als we zijn, zeggen we 
steeds: het ligt aan de installatie. Met 
dank aan de KRM! Het ermee leren 
omgaan is natuurlijk ook een leerpro-
ces waardoor het soms niet perfect 
gaat maar wij weten dat iedereen daar 
wel begrip voor heeft. We proberen 
steeds op tijd microfoons in- en uit 
te schakelen maar we zijn daar soms 
ongewild iets te laat mee. Vooral de 
mensen thuis ervaren dat (een mee-
zingende predikant bijvoorbeeld).
Het team dat beeld en geluid verzorgt 
is in de week voor de dienst thuis ac-
tief bezig om alles in elkaar te zetten. 
Van Durk Dam ontvangen we op don-
derdag de liturgie en dan moet één ie-
mand aan het werk. We bereiden ons 
thuis volledig voor op de dienst zodat 
we als we zondag naar de kerk fiet-
sen, alleen maar de apparatuur moe-
ten aanzetten en slechts ongeveer  
50 a 60 keer op het juiste moment op 
een knopje drukken en tijdig het ge-
luid in- en uit moeten schakelen. Het 
programma heet Kerkbeamer 2.0, is 
splinternieuw en kent nog een aan-
tal verbeterpunten. Daar helpen we 
hen mee door onze feedback aan hen 
door te geven. Samenwerking is uit-
stekend. We stellen feedback heel erg 
op prijs, ook van de thuiskijkers die via 
Kerkomroep.nl ons volgen.

Beeldschermen.
In de kerkzaal hebben we 4 beeld-
schermen. Deze zijn op dit moment 
zo geplaatst dat iedereen het zo goed 
mogelijk kan zien. We weten dat de 
beeldschermen te laag staan. De ar-
chitect is drukdoende om daar een 
passende oplossing voor te vinden 
maar dat ze omhoog moeten is duide-
lijk. Hierover denken diverse mensen 
mee. Op dit moment staan de twee 
grotere schermen haaks op de preek-
stoel. De twee iets kleinere schermen 

naast de preekstoel staan zo opge-
steld dat zij het beeld voor de mensen 
thuis zo weinig mogelijk ‘verstoren’. 
De zijkant van het beeldscherm staat 
gericht op de camera t.o. de preek-
stoel. Hierdoor ziet men thuis deze 
schermen niet als het beeld uit de 
camera komt die recht tegenover de 
preekstoel is geplaatst.
In totaal werken we met 4 camera’s 
die door het beeld en geluid team 
thuis al worden voorgeprogrammeerd 
afhankelijk van de aangeleverde litur-
gie.
Ook in het Oosterkoor kunnen we 
vieringen opnemen en uitzenden via 
Kerkomroep. Daar werken we met 
andere technische apparatuur en han-
gen er twee camera’s. Recent hebben 
we er een Taizé viering gehad en wat 
is het Oosterkoor daar ook bijzonder 
geschikt voor.
De alles wetende technicus, Klaas 
Faber, is voor ons de basis van het zo 
goed mogelijk functioneren van het 
team. Op hem kunnen we steeds te-
rugvallen en dat geldt ook voor zowel 
de kijkers in de kerk als thuis.
Vragen en/of opmerkingen? We staan 
er open voor.

Het beeld en geluid team.

WEBSITES: PKNSNEEK.NL EN 
MARTINISNEEK.NL
Na een 2-tal jaren te hebben proefge-
draaid met de website martinisneek.
nl zal deze website binnenkort de 
website van onze kerk zijn en komt 
daarmee de website pknsneek.nl te 
vervallen. In de praktijk zal het wel zo 
zijn dat als je www.pknsneek.nl intikt 
je dan automatisch doorgelinkt gaat 
worden naar de website martinisneek.
nl. Het zal even wennen zijn en anders 
worden.
Mailadressen zoals bijvoorbeeld: 
scriba@pknsneek.nl of 
bureau@pknsneek.nl enz. 
blijven bestaan.

Veel mensen maken al gebruik van 
de nieuwe website. Om er alvast een 
beetje wegwijs op te worden zal ik re-
gelmatig via ons kerkblad PS een paar 
handige tips voorschotelen. 
Een belangrijk item is: ‘zie je zondag’
Dit item staat altijd als eerste ‘tegel’ 
vermeld als je de website hebt geo-
pend en naar beneden scrolt. Als je 
op deze tegel klikt vind je alle infor-
matie over de komende zondag zo-
als: aanvangstijdstip van de dienst, 
de mogelijkheid om pagina te delen 
via mail aan bekenden, het plaatsen 
op Facebook of via WhatsApp beken-
den erop te attenderen, met 1 klik 
op de knop ‘kerkomroep’ de dienst 
volgen of later terugzien, het tel. nr. 
van verzoeken om oppas in de kerk, 
voorganger, organist, ouderling van 
dienst, lector, wel of geen kinderne-
vendienst, koster, beeld en geluid, tel.
nr. autovervoer, wie krijgt de bloemen, 
de overledenen, doel van 1e collecte 
incl. QR-codes en bankrek. nr’s, een 
lied om naar te luisteren en zien zo-
als voor bijvoorbeeld a.s. zondag: Lied 
388: ‘Voor ieder van ons een plaats 
aan de tafel’ (Avondmaal) en als je op 
‘PDF met meer informatie’ klikt, zie je, 
vanaf de donderdagavond, de hele li-
turgie voor komende zondag.
Bij het openen van de website zie je 
8 ‘tegels’ maar als je op ‘meer’ klikt 
zie oude en toekomstige activiteiten 
staan.
Klik je op ‘Petrus in het land’ dan kom 
je op de landelijke website van de 
PKN. Wil je dan weer terug klik je op 
Probeer het maar eens uit.  
Vragen of opmerkingen? Mail met  
martinisneek@outlook.com en natuur-
lijk mag je me altijd aanspreken in de 
kerk met vragen en/of opmerkingen.

Henk de Vries
Website martinisneek.nl

Meer nieuws

WWW.MARTINISNEEK.NL

Laatste nieuws
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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
April 2023 digitaal ontvangen 
via Apostel-app
Moldavie KIA Project 
Stille Week € 215,50
Diaconie € 241,50 
Ouderen in de Knel € 42,00

30 april 2023 
Ouderen in de knel € 230,80
Kerk € 283,70

7 mei 2023
Voedselbank € 267,35
Kerk € 220,75

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:
Gauw: Dhr. W.J. Faber, 
Morrahemstraat 25, 8608 BL
Workum: Mevr. C. de Witte, 
Frittemaleane 115, 8604 XH
Joure: Mevr. J.E. Bosma, Korte 
Veemarktstraat 8, 8601 EV
Leeuwarden: Dhr. M.B.J. de Boer, 
Worp Tjaardastraat 282, 8602 XN

Verhuisd:
Mevr. T.W. van Scheltinga - van 
Gosliga, Partuurstraat 19 naar 
Molenkrite 115, 8608 XK
Dhr. J.P. Post, Giekstraat 32 naar 
Ankerpad 4, 8605 AP

Vertrokken:
Mevr. F. ten Hoeve, Priorstraat 11 naar 
Leeuwarden

Overleden:
30 april 2023: Auke Wolthuizen, 
Fiem 33, op de leeftijd van 92 jaar
30 april 2023: Aant Kempenaar, 
Harste 11, op de leeftijd van 90 jaar

STICHTING VRIENDEN VAN DE 
MARTINIKERK SNEEK - LEZING
Alle bezoekers van de Martinikerk is 
het vast opgevallen. De wapenborden 
die eerst in het Oosterkoor hingen, zijn 
verplaatst. Op de nieuwe plek, hoog 
boven de vroedschapsbanken, zijn ze 
goed zichtbaar. De informatieborden 
hangen er ook al. Maar er is nog meer 

over te vertellen. Daarom nodigen we 
vrienden en andere belangstellenden 
uit voor een lezing over deze wapen-
borden. Anne van den Berg, bestuurs-
lid van de stichting, zal deze lezing 
met beelden verzorgen op dinsdag 
16 mei om 19.30 uur in de Martini-
kerk. De lezing zal ongeveer een uur 
duren. Na afloop is er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten onder het genot 
van een kopje koffie of thee.
Als stichting bieden we u deze le-
zing gratis aan, maar we willen 
graag weten hoeveel mensen er 

komen. Daarom het verzoek om 
u even aan te melden via de mail:  
vriendenvandemartini@gmail.com. 
Mocht u geen mail hebben, dan kunt 
u bellen met het kerkelijk bureau. Na 
aanmelding wordt er op uw komst ge-
rekend. Dan nog een 2e verzoek: wilt 
u vast de datum 6 oktober vastleggen? 
We organiseren dan een concert met 
grote namen. Meer informatie volgt.

Riewert Dijkema,
Voorzitter stichting “Vrienden 

van de Martinikerk”
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IN MEMORIAM: 
AUKE WOLTHUIZEN
16 augustus 1930 – 30 april 2023
“Bedankt, it alderbêste, it is goed”. 
In de laatste maanden van zijn leven, 
toen zijn gezondheid steeds brozer 
werd, waren dat vaak de woorden 
waarmee Auke gedag zei, of al af-
scheid nam. Het was zijn dank, zijn 
wens van het beste voor anderen en 
zijn ervaren dat alles “goed” is. In het 
teken van die drie gevoelens stond 
zijn leven van 92 jaar. 
Hij werd geboren in 1930, in Idze-
gea, als jongste van zeven kinderen. 
Het was geen vetpot in zijn jeugd. Zij 
hadden een hondje, Fanny, waar Auke 
erg aan gehecht was, maar dat moest 
weg: de voor hen onbetaalbare hon-
denbelasting werd ingevoerd. 
Auke was een pientere vent. Na de la-
gere schoolleeftijd, die toen tot 14 jaar 
duurde, werd zijn vader Jelle gevraagd 
of zoon Auke op het kantoor van de 
melkfabriek kon komen werken. Dat 
werd een succes, het boekhouden is 
voor altijd Aukes werk gebleven, later 
op het accountantskantoor De Boer 
in Sneek. Nauwkeurigheid, betrouw-
baarheid, integriteit: woorden die ho-
ren bij zijn levenshouding. 
Maar dat ook weer niet op een be-
nauwde manier. Er was brede inzet op 
allerlei menselijke terreinen: Auke en 
Tine werden lid van de “skotsploeg” 
(Fries volksdansen, in de prachtige 

klederdracht), zij schaatsten samen 
de Elfmerentocht. Auke fietste twaalf 
keer de “Vierdaagse Elfstedenfiets-
tocht” en was “Nederlands kampioen 
oriënteringsrit-rijden op de brommer”. 
Hij ging enthousiast zingen bij Edoza. 
Met Tine maakte hij graag buitenland-
se reizen zoals naar Rome, Sicilië, 
Nice en met het koor naar Canada.
In de kerk was Auke lange tijd diaken 
en aan het werk bij de Fancy Fair (hij 
deed altijd de bedden, Tine de gordij-
nen). Met “OPA” haalde hij oud papier 
op. In het Antoniusziekenhuis is hij ja-
ren vrijwilliger-gastheer geweest. 
Uit dat alles bleek zijn betrokkenheid 
bij mensen om hem heen. Ook bij de 
naasten in de familie: hij en Tine ont-
braken niet op verjaardagen van de 
(klein)kinderen en bij het “afzwem-
men”. Heel wat kamers van de kinde-
ren kwamen Auke en Tine behangen 
en schilderen in de loop van de jaren. 
Hij was op vele vlakken “belutsen” bij 
anderen, zoals dat in de overlijdens-
kaart aangehaald werd. 
Een ander woord dat naar voren 
kwam was zijn zorgzaamheid, met 
name voor Tine, toen zij niet meer 
zien kon. Hij deed alles voor haar en 
was haar jaren tot grote steun. Een 
vraag ook naar hoe het verder moet… 
Gelukkig zijn er de (klein)kinderen en 
de mee-levende buren.
Op het laatst lag Auke beneden op 
bed. De trap op kon hij niet meer en 

dat begreep hij. Er zijn toen nog heel 
goede weken geweest, vlakbij Tine, 
met de (klein)kinderen en de buren 
van de Fiem rondom. We hadden het 
nog over die straatnaam: “Fiem” – 
wat is dat? Het blijkt een oude lengte-
maat te zijn: een “armlengte”. Zo was 
er daar steeds een om-arming om 
Auke heen.
Een keer in die tijd wees hij met zijn 
vinger: “Ik ga naar boven”, zei hij. Dat 
kon natuurlijk niet meer, maar hij be-
doelde iets anders: “Ik ga naar God”, 
zoals hij zei. Daarbij kwamen toen in 
de gesprekken die woorden van Je-
zus naar voren, over het huis van de 
Vader met de vele woningen. Er is 
plaats…! Klaar gemaakt door Jezus’ 
overwinning op de dood. In dat ver-
trouwen ging Auke toen zijn laatste 
weken. 
Met die woorden en met de trouw-
tekst van Tine en Auke: “De Heer is 
mijn herder”, Psalm 23, hebben we – 
op Bevrijdingsdag – in een dankdienst 
voor zijn leven afscheid genomen van 
Auke in de Anker(!)kerk van Oudega, 
de streek waar hij opgroeide en waar 
nog altijd zijn hart lag.
Mogen Tine, de (klein)kinderen en al-
len van dichtbij, die Auke nu zo zullen 
missen, in al die kostbare herinnerin-
gen van hoop en uitzicht hun weg ver-
der vinden!

ds. Ad Buijs

IN  MEMORIAM

BIJ ZONDAG 21 MEI
Johannes 17: 1, 9-11
Jezus sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Ik bid niet voor de wereld, 
maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat ze van u zijn en omdat 
in hen mijn grootheid zichtbaar is geworden. 
Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de 
wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij 
gegeven hebt, zodat zij één zijn, zoals wij één zijn. 
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UIT  HET PASTORAAT

Heeft u of weet u bijzonderheden m.b.t. lief en leed in de gemeente of wilt u 
graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden wij u dankbaar zijn 
als u dit doorgeeft aan één van de drie pastorale aanspreekpunten:

Wijk 1 en 2 (Regio’s: Harinxmaland West, Noorderhoek 1 en 2, Hemdijk, 
De Loten, Centrum, Lemmerweg, Sperkhem/Tuindorp, Tinga, Duinterpen 
1, Brekken): Marieke Twijnstra-Boersma, tel. 425044, e-mail: j.m.t@home.nl

Wijk 3 (Harinxmaland Oost, Zwette, Pasveer Stadsfenne, Domp/Oud-
vaart, Houkesloot, Eiland, Bomenbuurt, Parallelwijk): 
Clasien Weemhoff-van Eijk, tel. 231947, e-mail: cweemhoff@ziggo.nl 

Wijk 4 (Woonzorgcentra): Ad Buijs, tel. 559290, e-mail: buijsmersie@home.nl 

Zij zorgen er dan voor dat deze infor-
matie bij de juiste personen terecht-
komt. U kunt natuurlijk ook contact 
opnemen met uw wijkpredikant.
De mensen in deze rubriek zijn blij 
met een kaartje als teken dat er 
aan hen gedacht wordt! Alle zieken, 
thuis, in het ziekenhuis, verpleeg-
huis of revalidatiecentrum, wensen 
wij kracht toe en de nabijheid van 
God en mensen.

Predikanten

MEELEVEN
We leven mee met Dick en Hilda 
Pruiksma, De Strikel 10. Zij hebben 
momenteel grote zorgen om hun 
oudste zoon Bieuwe die ernstig 

ziek is. Hij ondergaat nu een be-
handeling en zal over enkele weken 
geopereerd worden in Groningen. 
Uw teken van meeleven en bemoe-
diging in de vorm van een berichtje, 

kaartje, schouderklopje of anders-
zins doet hun erg goed en geeft 
hun sterkte. 

Fedde Welbedacht

‘Roeping is geen stem van boven, 
die me vraagt om iets anders te 
zijn dan ik ben. Het is een stem 
van binnen, die me oproept om te 
worden hoe ik bedoeld ben; om 
de persoonlijkheid, die God me bij 
mijn geboorte heeft gegeven, te 
vervullen.’ 
Thomas Merton.

KERKDIENSTEN
zondag 14 mei 2023 
09.30 uur In de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Fedde Welbedacht

zondag 21 mei 2023
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Aukje Westra

zondag 28 mei 2023
09.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Vijko Top
Pinksteren

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.

14-05 Binnenlands Diaconaat
In Oost Groningen en Limburg zijn de 
armoedecijfers schrikbarend hoog. 
Diakenen willen graag helpen bij pro-
blemen die hiermee samenhangen. 
Kerk in Actie wil lokale kerken in arme 
regio’s van Nederland ondersteunen. 
In 2022 zijn drie projecten gestart met 
name gericht op kinderen die in armoe-

de leven.Kerken in die regio’s zoeken 
hoe zij een antwoord kunnen geven op 
de grote armoede in hun omgeving. 

Er is weinig werk en er zijn vaak geen 
voorzieningen voor jongeren om uitge-
daagd of opgevangen te worden. Juist 
in deze regio’s zijn de kerken klein en 
hebben weinig financiële middelen. 
Hoe kun je dan als diaconie toch iets 
doen voor een groep mensen die leven 
in kwetsbare omstandigheden? Hoe 
kun je iets betekenen voor kinderen 
die opgroeien in armoede en niet persé 
perspectief hebben op een betere toe-
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komst? Wilt u meehelpen om het dia-
conale werk op deze kwetsbare plek-
ken vorm te geven?
Vermeld bij deze gift: 
Binnenlands Diaconaat

21-05 Missionair werk
In heel Nederland ondersteunt de Pro-
testantse Kerk nieuwe kerkplekken. 
Want hoewel er steeds minder men-
sen naar de kerk gaan, betekent dat 
niet dat er geen behoefte is aan zin-
geving. Kerken spelen hierop in met 
pioniersplekken: nieuwe vormen van 
kerk-zijn waar het evangelie op een 
eigentijdse manier gedeeld wordt. Bij 
pioniersplek ‘Zin op school’ in Waal-
wijk gaan kinderen op de basisschool 
én hun ouders op zoek naar zingeving 
vanuit het Evangelie. In kliederklassen 
en andere activiteiten komen allerlei le-
vensvragen aan de orde. 
Met uw bijdrage aan de collecte onder-
steunt de Protestantse Kerk missionai-

re activiteiten in het hele land
Vermeld bij deze gift: 
Missionair werk

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
Klaske te Velde kreeg 
de bloemen uit de 
kerkdienst van 30 april.  
Zondag 7 mei mochten de bloemen 
na de indrukwekkende dienst, die 
werd afgesloten op het kerkhof, met  
mevrouw E. Schaap mee naar huis.

VERJAARDAG
Dit had niet mogen gebeuren, maar in 
het vorige kerkblad hebben de volgen-
de twee verjaardagen geen vermel-
ding gehad: Mevrouw B. Dotinga-Zijl-
stra uit Ysbrechtum vierde 3 mei haar 
verjaardag. In Tirns was J. Wierstra op 
4 mei jarig. 
16 mei viert mevrouw E. Schaap-Fran-
kena in Tirns haar verjaardag.

NIEUW INGEKOMEN
Van Rinsumageast mevrouw T.T.  
Iedema, Hascarstrjitte 7, Ysbrechtum

WEER THUIS
Vrijdag 28 april is na een verblijf van 
tweeëneenhalf jaar in Bloemkamp 
mijn vrouw Janke Hoogkamp weer 
definitief thuisgekomen. Iets waar 
we niet op mochten rekenen en toch. 
Heel langzaam is ze stapje voor stap-
je vooruitgegaan. Zeker, ze behoeft 
nog steeds zorg en ja praten gaat nog 
steeds uiterst moeizaam. Maar lezen 
en begrijpen gaan goed. In ons wat 
aangepaste huis, zonder zorg van an-
deren, proberen we samen de draad 
weer op te pakken. We zijn blij en 
dankbaar dat het kan en dat het, naar 
omstandigheden, goed gaat. 

We willen iedereen bedanken voor 
de vele kaarten die we als blijken van 
meeleven mochten ontvangen. 
Freark en Janke Hoogkamp.

O God, dankbaarheid
vervult mij
om alles wat is:
om de zegeningen,
om de goede schepping,
om alles
wat met licht omfloerst is.

O God, ik zoek
maar weet mij gevonden.
Ik dank
en weet deze wereld gedragen.
Ik verlang
en zie in alles
licht van Uw liefde.

O God, ik hoop en geloof
in de klaarheid
die toch de Uwe is.

Woon met Uw liefde in mij.

ds. Marco Luijk

Vanaf 25 mei is de 

BVR-loods weer 

op de donderdagavond 

geopend voor inbreng.

Heel graag tot dan!

De BVR-commissie

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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STICHTING CORANTIJN
‘Bent u uw zomerkleding of schoenen 
aan het uitzoeken? Heeft u meubels of 
lampen over? Worden serviesgoed, la-
kens, kussenslopen, handdoeken, etc. 
vervangen? Zijn er spullen over van de 
Koningsdagverkoop? Denk a.u.b. aan 
ons.’ De oproep komt van de Stichting 
Corantijn. Tijdens de druk bezochte IKW 
dienst in februari werd voor dit goede 
doel gecollecteerd. Dankbaar werd de 
royale opbrengt in het eerstvolgende 
kerkblad medegedeeld: € 224,30.
Nu staat de aangekondigde contai-

ner bij de Nieuw Apostolische Kerk 
aan de Middelzeelaan in Sneek. Tot 
27 mei. Daar kunt u (op afspraak bel 
06-54201916) uw spulletjes kwijt: Ba-
byspeelgoed, babybadjes, brillen en 
zonnebrillen, beddengoed, bestek, 
dekbedden, dekens, handdoeken, keu-
ken- en theedoeken, lakens, potten en 
pannen, balpennen, etuis, gummen, 
kleurpotloden, kopieerpapier, linialen, 
potloden, gebruikte (hand)naaimachi-
nes. Teveel om op te noemen. Rol-
stoelen en rollators zijn ook heel erg 
welkom. Er werden door een echtpaar 
twee rollators en twee looprekjes naar 
de container gebracht, die ze op de kop 
hadden getikt in een kringloopwinkel. 
Dat stemt blij en dankbaar.
Helpt u ook mee om deze enorme con-
tainer vóór 27 mei tot het dak toe vol 

te stouwen met goederen, zodat hij 
daarna naar Suriname verscheept kan 
worden? Op de website van Stichting 
Corantijn staat alle informatie.
Interkerkelijke Werkgroep

HISTORISCHE HERDENKING IN 
TIRNS
Hoeveel kan een mens verdragen? 
Dat was het thema van de kerk-
dienst van afgelopen zondag in Ti-
rns waar zowel aandacht was voor 
de bevrijding na vijf oorlogsjaren als 
voor wat er vlak daarna op 13 mei 
1945 gebeurde.
Die dag voltrok zich een ongekend dra-
ma in de familie van Jelmer de Jong, te 
weten de drie jongens Gerrit, Sjoerd en 
Jelmer van Sybren en Tryn de Jong, en 
rond Geertruida, dochter van Brucht en 
Geartsje Westra. Wat een mooie zeil-
tocht had moeten worden liep uit op 
een ramp. Zo kwam het complete dorp 
direct na het feest van de bevrijding in 
diepe rouw.
Onder oudere inwoners van Tirns is 
het verhaal genoegzaam bekend. Ook 
al werd er jarenlang niet over gepraat. 
Vorig jaar bij de openstelling van het 
oude monumentale kerkje tijdens 
Tsjerkepaad kwamen vragen op over 
wat er achter het ‘noodlottige ongeval’ 
met dezelfde datum zat waar op twee 
grafstenen op het kerkhof naar wordt 
gerefereerd.
Dat is de reden waarom de kerkenraad 
van onze gemeente een voorberei-
dingsgroepje in het leven heeft geroe-
pen dat op zoek is gegaan naar nabe-
staanden en getuigen van toen. De link 
met het einde van de oorlog was snel 
gelegd. Want vanaf de enorme bevrij-
dingsfeesten die ook in de dorpen niet 
meer leken op te houden, zou alles 
toch altijd mooi en vredig zijn?

Dútsers, der binne se al
Kerkenraadsvoorzitter en Tirnser Trynts-
je Wester schetste indringend hoe het 
er in de oorlog in Tirns aan toegang. Zij 
baseerde zich op wat Ids Schaap des-
tijds heeft opgeschreven, op de over-
levering fan Pier de Boer, het jubileum-
boek van de ijsclub en verhalen van de 

broers Romke en Douwe Steensma. 
Een paar stukjes, vanzelfsprekend in 
het Fries:
De earste kear dat de Turnsers mei de 
Dútse besetters yn oanrekking kamen, 
wie 11 maaie 1940, de sneons foar 
Pinkster. Dy jûns stoppe der in sijspaan 
mei 2 Dútse soldaten yn de buorren 
foar it hok, wêr’t Leo en Tini no wenje. 
Yn de Bargesteech stiene krekt wat lju 
it lêste nijs te bepraten en hja stoden 
út elkoar: Dútsers, dêr binne se al. Dit 
sille ferkenners west ha, want hja be-
seagen kaarten en riden wer fuort. Dy 
nachts waarden de Turnsers wekker 
fan Dútsers mei hynders en weinen, 
dy’t harren byfak opsloegen op de boe-
rehiemen, yn it hea, op de heasouders 
en yn é gollen, oeral leine sliepende 
soldaten. It gers wat yn it foar meand 
wie, foar twa Pinkstersneinen, waard 
opfretten troch de hynders. (…)
Geandewei kaam der krapte oan fan 
alles. Minsken út Snits hellen molke 
bij de boeren en betellen mei gebrûks-
foarwerpen. Der ûntstie in libbene ruil-
hannel. (…) Ek kamen der de earste 
ûnderdûkers, de joadske minsken, dy’t 
plak krigen. (…) Yn Turns kamen ek jon-
gemannen út Hollân wei, om ûnder te 
dûken. Plysje de Jong út Skearnegou-
tum, de kontaktpersoan fan it ferset, 
brocht ferskillende te plak. It lêste jier 
kamen dêr de oarloch evakuees út Lim-
burg, Arnhim en Nijmegen. Dy moas-
ten foar it front út nei it Noarden. Tidens 
de hongerwinter kamen der honger 
evakuees, bern út de Rânestêd, fanút 
Amsterdam waarden dy mei frachtboa-
ten, skûtsjes, nei Lemmer fean. (…)
De minsken yn Turns ha gjin honger 
hân, mar oan brânstof foar de kachel 
wie gebrek. Hja ha noch besocht be-
ammen te roaien, dy’t oan de rykswei 
tusken Snits en Boalsert stiene. Dit 
mislearre en de beammen kamen ter-
jochte bij de lânwachters en de NSB 
boargemaster te Snits. Yn de notulen 
boeken fan de tsjerkerie út des. 1944 
lês ik dat baron Rengers hout beskik-
ber steld en ek dat der hout fan de 
tsjerke grûnen ferdield wurde kin.
Nei dy lange kâlde winter kaam ein-
liks de befrijing. De Kanadezen binne 
yn Snits mar komme net nei Turns. 
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De minsken yn Turns wolle ek graach 
offisjeel befrijd wurde en in groepke 
fan 25 Turnsers giet dy jûns rinnende 
nei Snits. Bettie Smits, dochter fan de 
skilder fan doe, koe Ingels en lei de Ka-
nadezen út dat Turns ek graach offisjeel 
befrijd wurde woe, al wie it mar troch 
ien Kanadees. Ien fan de mannen stim-
de ta en sa gie Bettie op de motor wer-
om nei Turns en stie de Kanadees letter 
te fertellen op de reinwettersbak en 
Bettie te fertalen. No jimme kinne jim 
foarstelle dat it dy jûns noch lang drok 
west hat en de dagen dernei libben de 
minsken yn in feestrûs. 

Tryntsje Wester over de oorlogstijd

Na het feestgedruis
Tegen die achtergrond sprak een getui-
ge van toen: Douwe Steensma, die als 
jongetje uit 1938 de gevolgen van het 
enorme drama ook van dichtbij mee-
maakte:
It wie yn Maeije 1945. It wie sierlik 
waer en immen ut Turns woe in sylboat 
dy lei bij de Snitermar nei Turns helje en 
tageliek der in moaije dei fan meitsje. 
Hja, famylje de Jong, heit en mem, en 
4 bern en 2 bourmans bern gongen der 
op ut en farden oer de mar. (…)
Yn de neimiddei sette der in swiere 
tongerbui op ut it sudwesten en hja 
fertrouden it net. Doe it oansette far-
den hja nei de wâl, de legerwâl, mar 
foar dat hja der wiene roun de kiel oan 
groun. Doe de wynpoesten oansetten 
sloech it boatsje om.
De heit en mem koene har fest halde 
oan it skip en ien jonge halde him fest 
oan de mast.
Fiif bern rakken yn it wetter, ien bour-
famke dat swimme koe, hat har tige 
ynspant om har suske to rêdden. Mar 
flak bij de wâl koe hja har net halde en 
ek dit famke kaem om. (…)
De jouns let kaem it bericht yn Turns en 

it doarp wie ferslein, krekt nei it feest 
fan de befrijding. De oare deis binne de 
bern en harren alders nei Turns brocht 
yn yn griene legerauto.
Wij moasten yn e hus bliuwe. Mar ik 
hear de auto noch riden. De Bedfort hie 
san heech lud.
De heit en mem en de soan en de fer-
dronken bern achter yn de auto. De 
heit fan it iene famke hat har dy jouns 
al ophelle.

Hja waerden opbiere yn de tsjerke. Dy 
middeis en jouns makke de timmer-
man Ane Boatsma 4 kistkes.
Boatsma hat wolris sein dat it swierste 
wie om de maet fan dy bern to nim-
men.
De bern lizze njonken elkoar op it hôf 
njonken de tsjerke yn Turns.

Getuige Douwe Steensma over de im-
pact van het drama in 1945

Rust vinden
Dominee Marije Mazereeuw preekte 
vanuit Marcus 6 over Jezus die na de 
dood van Johannes grote behoefte had 
aan een eenzame plaats om alleen te 
zijn en een tijdje uit te rusten. Zij bracht 
naar voren hoe je als nabestaanden rust 
kunt vinden: door (toch) de verhalen te 
blijven vertellen. Maar waar was God 
dan toen het echt teveel werd? Het 
was een windhoos die tot ongeluk leid-
de. Je kunt God wel vragen of Hij even 
naast je wil komen zitten. Om weer op 
verhaal te komen. Zo zongen we:

Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, 
onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds 
mensenheugenis – 
Dood is mijn lot, hebt Gij 
geen andere zegen? (Lied 942)

In haar gebed voor de nood van de we-
reld haalde zij, in het licht van Pasen dat 
voorbij het graf gaat, terug hoe destijds 
de aarde zich in mei 1945 opende om 
de lichamen in haar schoot te nemen. 
In de dienst werd ook genoemd hoe 
rauw ‘het ongeluk’ in kwetsbare levens 
kan toeslaan. Zoals begin vorige maand 
het enorme verkeersdrama met vier 
jonge mannen bij Jirnsum, dat nu heel 
veel mensen diep raakt. 

Omrop Fryslân gaat een van de nabe-
staanden interviewen

We sloten de dienst af op de begraaf-
plaats bij de kerk. Daar werden nog 
een keer hun namen genoemd: Gerrit, 
Sjoerd en Jelmer de Jong en Geertrui-
da Westra. Waarna de coupletten 1 en 
6 van het Wilhelmus over het verstilde 
dorp klonken, de lucht openbrak en 
de vogels het weer voor het zeggen 
kregen. Kippenvel. Net als vlak voor 
de dienst toen Auke Buma heel teder 
‘Gelukkig is het land, dat God de Heer 
beschermt’ speelde. Dit alles opdat we 
niet vergeten.

Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren. (Lied 1014)

Afsluiting op het kerkhof van Tirns
(Foto’s: Jan van Berkum)
Klaas Salverda, scriba
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12, 19 en 26 mei Lunchconcert Mar-
tinikerk 12.30-13.00 uur gratis toegang
21 mei Choral Evensong Martini 
Jongenskoor 16.00 uur Sint 
Martinuskerk
25 mei Kerkenraadsvergadering 9.00 
uur Consistorie
Tot 27 mei staat de container van 
Corantijn in de Middelzeelaan
4 juni IKW openluchtdienst 
Epemastate Ysbrechtum

KERKINTERIEUR 1959
Erg warm werd het ’s winters waar-
schijnlijk niet in de kerk. Alhoewel de 
kachel vast zijn uiterste best gedaan 
heeft. De stoven onder de stoelen doen 
vermoeden dat enige extra warmte 
aan de voeten, misschien niet noodza-
kelijk, dan toch wel heel plezierig was. 
Kunt u zich de gordijnen herinneren, 
die het achterste gedeelte van de kerk 
konden afsluiten? Niet vanwege kou 
of tocht, maar om het geringe aantal 
kerkgangers min of meer te dwingen 
op de voorste stoelen en banken plaats 
te nemen. Weet u nog welke kleur de 
gordijnen hadden?
De renovatie van de kerk tussen 1975 
en 1978 heeft van de kerk een ‘pronk-
je’ gemaakt. De keus om de preekstoel 
en de kerkvoogdenbank te verplaatsen, 
is vast en zeker na veel discussie ge-
maakt. Het is een ingrijpende veran-
dering geweest. Het grafmonument 

komt nu bijzonder mooi tot z’n recht. 
De doortastende kerkvoogden van 
toen kozen voor deze grondige opknap-
beurt. Het resultaat is een schitterend, 
licht kerkinterieur. Menig bezoeker, ook 
tijdens Tsjerkepaad, spreekt er zijn be-
wondering over uit. 

Uiteraard is er voor de kerkrentmees-
ters van nu nog veel te doen aan onder-
houd en restauratie. Met de stijgende 
prijzen voor grondstoffen en uurloon 
is dat een heel gepuzzel. Ook om die 
reden is er nu extra behoefte aan een 
penningmeester. Iemand die mogelijk-
heden ziet, om binnen het financiële 
plaatje, onderhoud en restauratie uit 
te voeren. Om in samenwerking met 
ervaren kerkrentmeesters onze kerk, 
consistorie en de toren van Tjalhuizum 
in topconditie te houden.
Gerry Sikma

TSJERKEPAAD
Viltkunst van Ellen Fortuin
Vilt is per ongeluk ontdekt, door her-
ders. Zij stopten wol van hun schapen 
in de sandalen, om warm te blijven. 
Door er op te lopen, nat/droog, ont-
stond er een soort vaste vorm. Vilt! 
Vilten is waarschijnlijk de oudste vorm 
van stof maken. Al voor men ging we-
ven en breien werden er dekens, ten-
ten en kledingstukken van vilt gemaakt.
In de kerk van Ysbrechtum hangen in 
de periode van 29 juli t/m 9 augustus 

kunstwerken van vilt. Gemaakt door El-
len Fortuin. Ellen woont in Hazerswou-
de dorp en komt regelmatig in de kerk 
van Ysbrechtum. De mooie kleuren van 
vilt en het meevilten van diverse ma-
terialen maken elk werkstuk uniek. El-
len vindt de kerk van Ysbrechtum een 
mooie plek om te exposeren. Daar kun-
nen we het alleen maar mee eens zijn. 
Gerry Sikma

Psalm 98
Zing een nieuw lied voor God de Heere
Uit volle borst kunnen we dit lied in de 
eredienst zingen. Een dierbaar lied op 
een prachtige melodie. Een overbe-
kend lied. Misschien dat het daarom zo 
heerlijk zingt?

De psalmdichter van psalm 98 wil graag 
dat we een nieuw lied zingen. Mooi be-
dacht, maar een nieuw lied zingt lang 
niet zo lekker als een bekend of geliefd 
lied. In een onbekende melodie kun-
nen we soms een beetje verdwalen. 
Het lijkt dan net alsof de woorden niet 
helemaal passen bij de notenbalk.

Dominee Aukje Westra zou een lied, 
dat haar lief en dierbaar is, graag met 
de gemeente in de kerk van Ysbrecht-
um willen zingen. Het is geen lied met 
een overbekende melodie. We zullen 
iets meer moeite moeten doen om het 
ons eigen te maken. Dat gaat lukken 
toch? Aukje Westra zelf zingt graag. Als 
zij het voorzingt, kunnen we daarvan 
leren. Zij wil graag zingen met iemand 
naast haar, waar ze op kan bouwen wat 
toonhoogte en tempo betreft. Iemand 
voor wie zingen is als ademhalen: pure 
noodzaak. Zo iemand is vast en zeker 
te vinden in Ysbrechtum. Uiteraard met 
orgelbegeleiding van Auke Buma, dat 
maakt het feestje compleet. Zing een 
nieuw lied voor God de Heere! 
Gerry Sikma

Vragen, opmerkingen of mist u of 
mis jij iets? Stuur een e-mail naar
 g.sikmawierda@gmail.com of 
0515 569561
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EVENSONG AND PUB
Traditiegetrouw brengt het Mar-
tinikoor Sneek maandelijks een 
Evensong. In de maand mei vindt 
dit plaats in de RK Sint Martinus 
a/d Singel op zondag 21e, om 
16:00 uur. 
De Evensong is deze keer on-
der leiding van Bea van der Kaay.  
Organist is Roelof van Luit en de 
liturg hierbij is Pastoor P. van der 
Weide.

In de viering worden de volgende 
liederen gezongen;

INTROIT – God be in my head 
van John Rutter
OFFICE HYMN – At the Lamb’s 
high feast we sing van J Hintze 
en J.S. Bach
PRECES in D van R. Ayleward
PSALMODY Psalm 5, chant 
E. J. Hopkins
CANTICLE Magnificat en 
Nunc Dimittis van A.H. Brewer 
RESPONSES in D, van 
R. Aylaward
ANTHEM - And I saw a new 
heaven van E. L. Bainton
CLOSING HYMN: Now Christ our 
Lord is King van H. Oxley en 
C. Wood (met samenzang)
ORGAN VOLUNTARY, door 
Roelof van Luit.

De toegang is gratis en na afloop 
is er een collecte. 

De volgende Evensong is op zon-
dag 25 juni in de Martinikerk.

Het MJKS bestuur en artistiek 
leider.

BIJ HEMELVAARTSDAG: 
Gezang 663

Al heeft Hij ons verlaten,

Hij laat ons nooit alleen.

Wat wij in hem bezaten

is altijd om ons heen

als zonlicht om de bloemen

een moeder om haar kind.

Te veel om op te noemen

zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,

houd in herinnering,

dat Hij terug zal komen,

zoals Hij van ons ging.

Wij leven van vertrouwen,

dat wij zijn majesteit

van oog tot oog aanschouwen

in alle eeuwigheid.

Jan Willem Schulte Nordholt

LUNCHCONCERTEN 
MARTINIKERK IN MEI

 
Organist: Bob van der Linden 
Onze organist Bob van der Linden 
geeft in mei een aantal lunchcon-
certen op het prachtige Arp Schnit-
ger orgel in de Martinikerk

Elke vrijdag in mei van 12:30 tot 
13.00 uur. 

Toegang gratis. 

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)

K E R K D I E N S T E N

Meer nieuws

WWW.MARTINISNEEK.NL

Laatste nieuws

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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EXAMENS
Doe jij dit jaar examen? De Jeugd-
raad heeft een presentje voor je klaar 
liggen, ook als het je helaas niet is 
gelukt (in één keer) te slagen. 

Laat weten of jij bent geslaagd (of 
niet) en stuur je naam, adres en 
waarvoor je bent geslaagd naar  
jeugdpknsneek@gmail.com. 

Dan zorgen wij dat het bij je thuis ge-
bracht wordt. 

P.S. Iemand anders opgeven mag na-
tuurlijk ook! 

Groet van de Jeugdraad

DE MEREL

Een ware musicus is hij

de merel in mijn tuin

toonzuiver zet hij noten in de rij

hij moduleert en speelt

met kwarten en met kwinten

hij zingt het zonlicht dichterbij

dat blij triolen

in azuurblauw dompelt

een partituur in klank en kleur

die mij vanmorgen overrompelt

 

zomaar op een dag in mei

de merel

hij zingt mij eindeloos vrij
 

Oeke Kruythof

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)

K E R K D I E N S T E N
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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.4) verschijnt 
op vrijdag 26 mei 2023. De redactie ontvangt uw kopij 
graag vóór of uiterlijk op maandag 22 mei. Kopij s.v.p. 
inzenden als bijlage(n) per e-mail naar kerkbladPS@pknsneek.nl


