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Colofon 

 

Predikant Vacant 

          

Contactpersonen            W.Wiersma  voorzitter, mobiel 06-22829298 

                               e-post:wietskewiersma@hotmail.com 

                                 Frederiek van der Hammen, secretaris, mobiel 06-83593508  

    e-post : frederiek2010@icloud.com 

Gery Greijdanus , diaconie, tel.nr. 0519-293530 

    e-post: gagreijdanus@knid.nl 

    Theunis Elzinga, lid, tel.nr. 0519-571119) 

Hein Joustra, boekhouder, telefoon: 0519-295150 

        e-post: hein.joustra@gmail.com. 

 

              Jan de Beer, verspreiding berichtenblad,  tel.nr.0519-296146   

     e-post: j.beer@knid.nl 

 

Redactie   Tijdelijk, Hein Joustra, Lenie Lap en Thea Metz. 

 

   

Kopij: tekst in word aanleveren in platte tekst, (zonder opmaak) voor 20 mei 2018 

Mocht u de diensten niet bij kunnen wonen maar toch de diaconale collecte willen 
ondersteunen, dan kunt u uw gaven storten op het rekeningnummer van de diaconie 
NL52RABO0307833372 onder vermelding ‘gift collecte’, met de datum van de kerkdienst 
erbij vermeld.  

 

 

 

Foto omslag: H. Joustra, onze in 1852 door Th. Romein ontworpen kerk 

 

http://www.dore-dokkum.nl/
mailto:hein.joustra@gmail.com


 

Ter inspiratie 

Zondag 15 april was zowel voor onze gemeente, als voor Lenie,  Frederiek en  mij een 

bijzondere dag. We hadden een prachtige dienst, met als voorganger Korneel Roosma-de 

Vries en organist Jan Idsardi. Deze dienst stond in het teken van de kerkenraadswissel. 

Korneel gaf aan dat de gemeente gezegend is met twee mensen die nu de hamer en de 

pen van Lenie willen overnemen. Dat is tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid meer, 

ook landelijk zijn er veel gemeentes die krimpen en  steeds meer leden hebben van een 

respectabele leeftijd en moeilijk bestuurders kunnen vinden.  

Lenie, Frederiek en ik hadden samen met Korneel de dienst voorbereid. Elk van ons heeft 

een lied aangedragen, O Grote God die liefde zijt (lied 838) of een tekst, Sit net yn noed 

(van Fedde Schurer, naar Mattheus 6:25-34) en die voorgezongen of gelezen. Na de 

wisseling werd lied 362 gezongen: Hij die gesproken heeft een woord dat gaat. Al was het 

een serieuze aangelegenheid, er werd ook veel bij gelachen, zoals op de foto’s van Hein 

op onze website en facebook is te zien. Het was een druk bezochte dienst, met enkele 

naasten van onze nieuwe kerkenraadsleden en gelukkig kon Nettie ook aanwezig zijn. We 

hebben na afloop uitgebreid koffie gedronken en we hebben mooie bloemen gekregen. Nu 

Lenie bij de kerkenraadsvergadering de week erna hamer en pen heeft overgedragen is de 

nieuwe kerkenraad een feit en in de nieuwe samenstelling van weer vijf leden van start 

gegaan.  

Als kersverse voorzitter wil ik ook langs deze weg nogmaals mijn respect voor Lenie 

uitspreken, omdat zij zeven jaar secretaris is geweest en daarnaast ook nog drie jaar 

voorzitter, een dubbelrol die nodig was wegens gebrek aan opvolging. Namens de 

gemeente wil ik Lenie daarvoor heel hartelijk danken, vooral voor het vertrouwen dat 

Lenie altijd heeft uitgesproken in onze gemeente. Het is nu tijd om afstand te nemen van 

het kerkenwerk, al wil Lenie zeker op een andere manier actief blijven. 

Ik ben heel blij dat Frederiek naar voren is gestapt om secretaris te worden. Ik heb er alle 

vertrouwen in dat we er met haar een gedreven kracht bij hebben gekregen die elke kans 

zal aangrijpen om met deze nieuwe functie haar talenten verder te ontwikkelen. Op de 

vraag van Korneel waarom ze deze taak op zich heeft genomen gaf ze het antwoord dat 

ze ook graag iets voor deze gemeente wil betekenen. Een duidelijk teken van 

betrokkenheid, die zeer gewaardeerd wordt. 

Voor mij was dit een vraag waarvoor ik als antwoord wat meer woorden nodig had en ik 

wil dit ook graag delen met degenen die ik het nog niet rechtstreeks heb kunnen vertellen. 

Sinds zeven jaar voel ik mij heel welkom en thuis bij deze gemeente. Hier is alle ruimte 

om het geloof op eigen manier invulling te geven, ik heb dan ook het afgelopen jaar 

besloten dat ik begin september belijdenis wil doen en ik wil ook graag mijn talenten 

inzetten voor deze warme gemeente . Er zijn ons velen voorgegaan in deze functies en 

zoals iedereen een taak oppakt die hem of haar ligt, doe ik dit nu ook. Ik heb van velen 

van u vooraf nadrukkelijk het vertrouwen gekregen en voel me dan ook geroepen. Daarbij 

geef ik telkens wel aan dat we het als gemeente samen moeten doen, we hebben elkaar 

nodig. We zijn samen als een lichaam waar een enkel lichaamsdeel niets waard is zonder 

alle andere lichaamsdelen (zoals ook staat beschreven in 1 Corinthiers 12). We zijn allen 

even belangrijk, er staat niet voor niets op onze kerk: Een is uw meester en gij zijt allen 

broeders (en zusters natuurlijk). 

U kunt op ons rekenen en wij rekenen op u! Daarbij bidden we God om moed, wijsheid en 

kracht. 

 

Wietske Wiersma 

 

 

 

 

 

 



Kerkdiensten  mei/juni 

                                                                                                                            

 

 6 mei  9.30 uur ds. J. van Doorn, koffiedrinken 

 

13 mei  9.30 uur ds. H. Wouda  

 

20 mei  PINKSTEREN 10.00 uur oec. dienst Bonifatiuskapel 

   

27 mei 9.30 uur Pastor Ietsje de Boer 

 

  3 juni 10.30 uur  Ds. J. van Doorn , Buitendag met 
Remonstranten Groningen en Leeuwarden in Dokkum 

 

10 juni  9.30 uur   Ida van der Ploeg 

 

10 juni  15.00 uur oecumenische Vesper dienst in de 
Bonifatiuskapel   

 

17 juni  9.30  geen dienst 

 

24 juni 9.30 UUR ds. T. Abee dienst in Dongeraheem met onze gemeente 

 

 

Bij de diensten 

 

 20 mei Oecumenische Pinksterviering Bonifatiuskapel 

‘Lopend vuurtje’ is het thema van de oecumenische pinksterviering op 1e 

pinksterdag 20 mei om 10.00 uur in de Bonifatiuskapel te Dokkum. Al vanaf 9.30 

uur is er muziek van Unity en de Stedelijke Harmonie. Voorgangers zijn ds. Herman 

de Vries en ds. Ton van der Wekken. Ook is er aandacht voor de kinderen in de 

dienst. 

In de door de Raad van Kerken georganiseerde dienst wordt gecollecteerd voor de 

Raad van Kerken en voor een project dat de allerarmsten in India ondersteunt. Na 

de viering is iedereen welkom om onder het genot van koffie, thee of fris en het 

meegebrachte lekkers van de aanwezigen Pinksteren gestalte te geven in de 

onderlinge ontmoeting.  

 

 Ontmoetingsdag/Buitendag met de Remonstrantse gemeente Leeuwarden en 

Groningen 3 juni zie programma verderop in het Berichtenblad. De Doopsgezinde 

Gemeente Holwerd komt die zondagmorgen ook bij ons op bezoek. 

 

 Bonifatiusdagen zondag 10 juni. In alle kerken die meedoen aan de 

Bonifatiusdagen is het thema in de zondagse morgendienst “Geloof, hoop en 

liefde”.  

s’-Middags om 15.00 uur is er een oecumenische vesper ter afsluiting van de 

Bonifatiusdagen.  



Een uitgebreide folder met alle activiteiten tijdens de drie Bonifatiusdagen 8, 9 en 

10 juni is binnenkort  beschikbaar.  

 

 

Pinksteren 

Het is een vreemd, ongrijpbaar feest: 

de nederdaling van de Geest. 

Wat vlammen en geruis van wind, 

een taal, die nieuwe woorden vindt. 

Nu dalen er geen eng’len neer, 

ver lijkt de opgestane Heer. 

Er is een wonder voor ons oog: 

uit sintels rijst een vlam omhoog. 

Er is een wonder voor ons oor: 

Gods Geest vindt bij de mens gehoor. 

Wie Hem verried getuigt van Hem, 

wie Hem verliet spreekt met Zijn stem. 

Het is een vreemd, onzegbaar feest: 

de woord-geboorte van de Geest. 

En in de Geest daalt onze Heer 

voor eeuwig in ons midden neer! 

Nel Benschop (1918-2005) 

 
Collecten Diaconie 
 
    

De opbrengsten van de collectes van eind maart en april 
bedroeg € 182,50. 
Zoals jullie weten doen we mee aan het adoptiewerk. 
(opvang van kinderen in kinderdagverblijven of 
ondersteuning van hun schoolopleiding.) 
In het verleden werd dit gecoördineerd door IMO 
(Internationale Mennonitische Organisation) , door het 
opheffen hiervan is besloten het adoptiewerk op te 
splitsen in een Nederlands deel (onder verantwoording 
van Wereldwerk) en een Zwitsers deel. 
Onze gemeente steunt hierbij 3 kinderen, de kosten 
bedragen €200,- per kind en gelukkig zijn er diverse 
gemeenteleden die hieraan  een bijdrage leveren. 
Natuurlijk zijn extra giften altijd van harte welkom, die 
kunt u overmaken naar de diaconie o.v.v.”adoptiewerk”. 
Het tekort aan het eind van het jaar wordt aangevuld door 



de diaconie. 
Deze maand is een bedrag van € 600,- naar het Wereldwerk overgemaakt zodat de 
organisatie voor deze 3 kinderen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. 
 

 

Contactleden Commissie  

 

De contactleden commissie bestaat uit: Akke (coördinator) tel. 0519-220355).  

Jikke, Gery, Truida, Bettij, Janke, Thea en Yttie 

 

 

Consulentschap  

 

Mocht u behoefte hebben aan een bezoek/gesprek met een predikant dan is ds. Joke van 

Doorn hiervoor beschikbaar.  

Haar telefoonnummer is 0511-432787. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met 

iemand van de kerkenraad 

 

 

Jarigen  

 

Mei  

17 J. Oort - Visser de Stjern, Dongeradyk 25 9101GC Dokkum 

18 N Rosier Bronlaan 3 9101VS Dokkum 

20 J. Dorenbos  Rinbank 6 9103PB Dokkum 

27 P.J. de Jong Drs. Van Tuinenlaan 15 9103PJ Dokkum 

29 N. De Vries- Douma de Schans 64 9101HR Dokkum 
 

 

 

Allen van harte gefeliciteerd !!! 

 

 

 



 

Van uw kerkenraad. 

 

We zijn blij dat we in april een nieuwe start hebben kunnen maken met een voltallige 

kerkenraad. Met Gerie Greijdanus (diaconie), Hein Joustra (boekhouder) en Theunis 

Elzinga (lid) als ervaren krachten en de verse aanvulling met Frederiek van der Hammen 

(secretaris) en ondergetekende als voorzitter gaan we nu met frisse moed aan de slag, al 

is even wennen voor de nieuwkomers.  

We gaan alweer de zomer tegemoet, met eerst in mei nog Hemelvaart en Pinksteren (met 

een Oecumenische dienst in de Bonifatiuskapel) en op 3 juni een speciale Buitendag, 

samen met onze Remonstrantse broeders en zusters uit Groningen en Leeuwarden en 

tegelijkertijd met onze Doopsgezinde zustergemeente uit Holwerd. Thea heeft al een mooi 

programma gemaakt, de catering o.l.v. Gerie staat al klaar en we hopen op veel 

gastheren en gastvrouwen uit onze eigen gemeente. 

Zoals u misschien al gemerkt hebt hebben we de paaskaars in de dienst van 15 april weer 

neergezet. Deze brandt bij binnenkomst, waarna een tweede kaars wordt aangestoken 

voor allen die er niet bij aanwezig kunnen zijn en allen die ons zijn voorgegaan. We zullen 

na afloop van de dienst de kaars doven met daarbij de betekenis dat we allen het licht in 

onze harten meenemen de wereld in.  

Voor iedereen die graag naar de kerk wil, maar moeite heeft met vervoer, zouden we 

graag vervoer willen regelen. Ook als wij naar een zustergemeente elders gaan is het 

handig (en milieuvriendelijk) om samen te rijden. Er zijn altijd wel mensen die willen 

rijden, maar we hebben daarvoor iemand (of een tweetal) nodig die dit zou willen regelen. 

Graag melden bij een van de kerkenraadsleden. 

 

Wietske 

 

Van de Fair Trade groep 

 

 

 

Zondag 22 april was er een mooie dienst  met Ds. T. Abee en de Fair Trade groep van de 

gemeente. We zijn al enkele jaren een Fair Trade Gemeente.  Het  officiële bord die de 

gemeente hiervoor kreeg staat in het mededelingenkastje voor de kerk. Met het verkrijgen 

van deze titel is het niet klaar, het is de bedoeling steeds weer aandacht te vragen voor 

het belang van de Fair Trade producten, biologische en streekproducten. Dat doen we 

door zondags  de (h)eerlijke koffie en thee te drinken , de biologische avondmaalswijn van 

Stella Organics te gebruiken, filmpjes over de producten en de producenten te laten zien 

en producten te laten proeven en attenties voor sprekers e.d. uit de plaatselijke 

wereldwinkel te kopen.                                                                                                                                                                                                                                                             

Het filmpje over de cacao uit Ghana was heel informatief het is zelfs twee keer vertoond. 

Van de chocolade en cacaocake werd nu met een ander gevoel (h)eerlijk gesnoept.  

 



 
 

Frederiek en Tietsje Abee zetten nog eventjes de … op de i. 

 

 

 

Agenda 
 

 

Alvast noteren 23 mei 2018 /herhaalbericht  

 

Broeders en zusters.  

 

Het is zover! Het nieuwe boek over de geschiedenis van onze gemeente is klaar. Onder de 

titel: ‘’EEN REVOLUTIONAIRE GEMEENTE. Geschiedenis van de Verenigde Christelijke 

Gemeente in schetsen en portretten (1798 – 2000)’’ verschijnt het op woensdag 23 mei 

tijdens een bijeenkomst die wordt georganiseerd door de Stichting Oud Dockum.  

De presentatie vindt  ’s avonds plaats in onze kerk. Na de opening om 20.00 uur voert 

Derk Jansen ons door de geschiedenis van onze gemeente. Diverse hoogtepunten 

passeren de revue, maar ook de soms wat moeilijke omstandigheden van de gemeente en 

haar leden krijgen de nodige aandacht. Humor zal niet ontbreken, want ook hier geldt: 

‘Wie lacht niet die de mens beziet.’  

Na de pauze met koffie en thee wordt het boek gepresenteerd door Nanny de Vries.  

Daarna kan het boek: 188 bladzijden in kleur, rijk geïllustreerd en voorzien van een stevig 

kaft (hardcover) worden aangeschaft voor €17.50. Na 23 mei bedraagt de prijs €22.50. 

Het boek wordt uitgegeven door de Stichting Historia Doccumensis die al meer mooie 

uitgaven het licht deed zien. We hopen u op 23 mei te mogen begroeten. 

 

Dr. Derk Jansen 

Drs. Nanny de Vries-Douma 

 

 

De voorverkoop is gestart  

t/m 23 mei is dit boek nog verkrijgbaar voor € 17,50 

 

Hierbij nog even het bestelformulier 

 

 

 

 



 
 

 

Uitnodiging ontmoetingsdag/buitendag 

 

3 juni  2018  remonstrantse gemeente Leeuwarden, Groningen en Dokkum 

 

Van harte nodigen wij u uit om deel te nemen aan de ontmoetingsdag/buitendag  2018 op 

zondag 3 juni in de Doopsgezinde/Remonstrantse kerk in Dokkum. 

Na de dienst met ds. J. Van Doorn is er tijd om elkaar te ontmoeten en voor de middag is 

er een gevarieerd programma opgesteld. Voor de lunch, koffie en thee wordt gezorgd. 

 

PROGRAMMA  

 

10.30 uur  ontvangst met koffie 

11.00 uur  kerkdienst o.l.v. ds. J. van Doorn, organist Piet de Jong 

12.30 uur  lunch met soep, broodjes, drinken en fruit 

13.30 uur  U kunt kiezen uit één van de volgende activiteiten. 

Rondvaart door de historische grachten van Dokkum.  

Stadswandeling Historisch Dokkum met o.a. het graf van D. R. Camphuysen.                            

Bezoek aan museum het Admiraliteitshuis (museumjaarkaart mee). 

 

In de kerk foto’s van Dokkum en omstreken via de beamer en een korte    presentatie van 

het dan net verschenen boek “Een revolutionaire kerk” over de Do-Re Gemeente van 

Dokkum.       

           

15.00 uur theedrinken en afsluiting rond 16.00 uur. Tijdens het theedrinken is er een 

collecte voor de onkosten. 



 

OPGAVE PER GEMEENTE VOOR 28 MEI BIJ THEA METZ     roland.thea.metz@hetnet.nl   

 

Parkeren kan bij parkeerplaats de Helling en dan over het houten brugje rechtdoor lopen 

naar de groenteboer of de Koffiebranderij dan komt u op de Legeweg14 en ziet u de kerk 

met het witte torentje.  

 

 

Tsjerkepaad 2018/ herhaalbericht 

 

Tsjerkepaad een mooie gelegenheid om de deuren van de Friese kerken te openen en wat 

te vertellen over de geschiedenis van de kerk aan de bezoekers. De kerk kan ook een 

rustpunt of plaats voor bezinning zijn.  

In de maand augustus zal onze kerk op zaterdag open zijn van 13.30 – 17.00 uur. Het 

plan is een expositie te organiseren met als thema Houvast (het jaarthema van de 

Remonstranten). Hoe we de expositie gaan uitwerken daarover zijn al enkele ideeen. Hebt 

u een idee hierover of wilt u meedenken laat het de kerkenraad weten.  

Betekenis houvast volgens het woordenboek 

Elk mens heeft houvast nodig in het leven - je verbinden met iets of iemand om je 

zodoende veilig te wanen. Een vrouw, kind, man, huis, idee, bezit, werk, roem 

onsterfelijkheid. 

 

Koen Hotzapffel schreef het boek: Houvast aan de vraagzijde van het bestaan. 

 

Elk mens zoekt naar houvast in het leven, naar oriëntatie en betekenis, naar antwoorden 

op levensvragen. Vroeger werd dat houvast gegeven door het christelijke zingevingskader. 

Het functioneerde daarbij dikwijls als een 'automatisch antwoordapparaat' onder het motto 

'stel liever geen vragen, dan verdwaal je'. In de media is dat nog steeds het beeld. Voor 

veel mensen is dat kader inmiddels weggevallen. Als zinzoekers staan zij enigszins 

ontheemd aan de vraagzijde van het bestaan. Wat geeft daar houvast? 

 

 

Minikerkenpad voor de  basisscholen. 

 

De Raad van Kerken heeft ook dit jaar weer een minikerkenpad georganiseerd voor 

leerlingen van groep 7 van de basisscholen in Dokkum.  

De kerken die dit jaar bezocht worden zijn: 

 

PKN de “Herberg “,  

VBG “Nehemia”,  

de Ver. Chr. Gemeente,  

Bonifatiuskerk  

en de PKN “St. Martinuskerk”.  

 

Woensdagmorgen 30 mei komen de kinderen in onze kerk voor een rondleiding, deze zal 

worden verzorgd door Jikky, Jur en Thea. 

  

 

 

 

 

 

  

mailto:roland.thea.metz@hetnet.nl


Bijzondere diensten 

 

Zondag 15 april 2018,  nam Lenie afscheid als voorzitter, secretaris.  

 

Voor Lenie  

 

zegeningen  

zijn stille engelen 

die altijd  

aanwezig zijn 

om ons te laten glimlachen 

 

 

 

Zondag 15 april 2018, intrede nieuwe kerken- 

raadsleden Frederiek en Wietske 

 

Voor Frederiek 

het is een zegen 

je eigen talenten te ontdekken  

en ze niet te vergelijken  

met die van anderen 

 

Voor Wietske 

zegeningen  

zijn er elke dag 

als je ze wilt zien 

je hoeft nooit bang te zijn  

dat ze opraken 

 

 

Oud papier ophalen 

 

 



 

 

Sietze Geertsma is hier druk bezig met het papier inzamelen aan de Wortelhaven. 

De vrijwilligers ‘oud papier’ hebben weer heel veel werk verzet en gezorgd dat de 

container aan de Rondweg  helemaal gevuld was. Over de opbrengst ervan zal Sietze ons 

later informeren.  

 

  

 

Informatie over seizoen 2018 – 2019 / Thema: ‘400 jaar geloven in vrijheid’ 

 

Kwetsbaar leven en geloven over grenzen (2018) 

In het najaar 2018 zal volop aandacht zijn voor de nieuwe publicatie van Christa Anbeek, 

Joseph en zijn broer. Tegelijk met dit boek verschijnt Theologie over de grens, een bundel 

artikelen van remonstrantse predikanten, onder redactie van Sigrid Coenradie en Koen 

Holzapffel. In deze artikelen wordt een vertaalslag gemaakt tussen de theologie van 

Christa Anbeek en hun eigen werk- en interesseveld. ‘Theologie over de grens’ nodigt uit 

om zelf verder te denken. Daarom is deze publicatie is goed te gebruiken in 

gespreksgroepen!  

 

400 jaar remonstranten- tijdspad en publicaties (jubileumjaar 2019) 

 

In januari 2019 barsten de festiviteiten los rond 400 jaar remonstranten. Een commissie 

onder leiding van Arriën Kruyt is druk bezig om de nodige plannen uit te werken. 

Hieronder volgt een eerste overzicht van de verschillende hoofdactiviteiten. 

 

Tijdspad  

 

 Januari  start 400 jaar remonstranten en presentatie glossy 

 3 Maart            feestelijke kerkdienst in Rotterdam  

 Mei  presentatie van publicatie van Peter Nissen over 

geloofsbeleving van remonstranten.  

 14 September  festival in de Rode Hoed  

 

 

Op plaatselijk niveau:  

− vijf plaatselijke bijeenkomsten aan de hand van “Vijf artikelen van de remonstranten”  

− rondreizend theaterstuk van Marijke Broekhuijsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Deze tekst kwam ik tegen in dit boek en sprak me erg aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hein 

 

 

 

 

 

Komatiepoort 

 

Daar is altyd ‘n wereld 

Wat jy nog nie ken nie 

Daar is altyd ‘n taal 

Wat ons nie verstaan nie 

‘n Deel van jouself 

Waarvan jy vergeet het 

Daar is altyd ‘n pad 

Wat jy nog moet gaan 

  

Daar is altyd nog ruimte 

Verby die einde 

Daar is altyd ‘n stem 

Van binne wat praat 

Daar is altyd ‘n wonder 

Wat ons nie kan verklaar nie 

Daar is altyd bagasie 

Om agter te laat 

  

Daar is altyd ‘n lied 

Vir die wat wil sing 

Daar is altyd ‘n son 

Al sien jy die maan 

Daar is altyd ‘n wêreld 

Wat ons nog nie ken nie 

Daar is altyd een grens 

Om over te gaan 

 

 

 

Daar is altyd ‘n insig 

Wat ons nie ken nie 

Al lees ons die toekoms 

Voorspel ons die weer 

Daars altyd ‘n uitsig 

By God se venster 

Daars altyd nog lesse 

Wat ons kan leer 

  

Daars altyd ‘n poort 

Soos by Komatie 

Daars altyd ‘n grens 

Om verby te beweeg 

Daars altyd mense 

Wat glo in die liefde 

Daars altyd ‘n lewe 

Wat jy nog kan leef 

  

Daar is altyd ‘n lied 

Vir die wat wil sing 

Daar is altyd ‘n son 

Al sien jy die maan 

Daars altyd ‘n wereld 

Wat ons nog nie ken nie 

Daar is altyd ‘n grens 

Om over te gaan 

 

Stef Bos  



Tot slot 

 

 

 


