Nieuwsbrief 13 van de kerkenraad van de Jacobijner Wijkgemeente juli 2021
Voor het laatst…..
Nog een paar weken, een paar werkdagen, en dan ga ik met pensioen. Veel dingen heb ik al ‘voor het
laatst’ gedaan: de laatste kerkenraadsvergadering, de laatste keer gespreksgroep ‘elkaar zien’, de
laatste keer ouderlingenberaad, de laatste ronde bezoekjes, het laatste collegiale overleg, de laatste
begrafenis….. en binnenkort de laatste viering. Dat is vreemd en voelt nog wat onwerkelijk. Als ik op de
fiets of met de auto door de stad rijd, denk ik zo vaak ‘daar woonde die….en daar die…..’, mensen die er
niet meer zijn of niet meer op dat adres wonen. En dan mis ik ze. Ik denk aan de talloze ontmoetingen,
zoveel mooie dingen die gedeeld zijn, filosoferen over het leven en over geloofszaken, het vertrouwen
dat ik kreeg. De mensen die evenzeer deel uitmaakten van mijn leven als ik van het hunne. Als mensen
ziek waren of een slecht bericht kregen, voelde ik iets van de pijn mee en ik voelde dat het goed was om
naast mijn betrokkenheid in de vorm van een bezoekje, een kaart of telefoontje dan als gelovig mens
vormen te hebben, rituelen om iets met dat gevoel te doen. Bijvoorbeeld bidden, een ziekenzegen, een
kaarsje branden. Beseffen dat onze levens in Gods handen zijn.
De kerkenraad doet er alles aan om pastorale zorg te waarborgen, zowel bij ziekte als bij overlijden. Het
moet wennen aan andere vormen. Soms lastig om bekende dingen op te moeten geven. Maar ik heb
ook veel mensen horen zeggen ‘wij hebben al zoveel veranderingen meegemaakt in de kerk. De kerk is
geen statisch bolwerk, maar een dynamische gemeenschap, waar de wind van de Geest doorheen
waait’. Als we steeds blijven zoeken naar die verbindende kracht, is er altijd toekomst.
Marianne Beeke
Samen Jacobijner
Beste gemeenteleden,
Woensdag 16 juni hebben we met tien mensen weer een heerlijke wandeling gemaakt.
Steeds twee aan twee en regelmatig gewisseld. Er zijn fijne gesprekken gevoerd en we hebben ongeveer
8000 stappen gelopen!
Afgesproken is om elke derde woensdag van de maand te wandelen. De eerstvolgende keer is
woensdag 21 juli om 19.00 uur. We vertrekken vanaf Eeltjehiem in Westeinde.
Het lijkt ons handig om voortaan via whatsapp te communiceren. U kunt hiervoor toestemming geven
door te mailen naar samenjacobijner@jacobijner.nl met vermelding van uw telefoonnummer of te
bellen naar Mari Joke of Grieteke.
Heeft u geen whatsapp of wilt u deze niet gebruiken, dan kunt u dat op dezelfde manier aangeven.
We hopen weer veel mensen te ontmoeten op 21 juli en of/18 augustus.
Mari-Joke Veenboer 06-49366512
Grieteke Vos 06-382838
Nog meer versoepelingen
Sinds een twee weken mogen we weer zingen tijdens de dienst. Weliswaar nog niet uit volle borst maar
het mag weer. Je zou denken dat er dan ook weer meer animo zou zijn om naar de kerk te gaan. We
merken aan het aantal mensen dat zich opgeeft dat dit niet zo is. Wat uw/jouw redenen ook zijn, we
vinden het jammer dat er nog maar zo weinig mensen gebruik maken van de mogelijkheden die er nu
zijn. Het is natuurlijk fijn dat je thuis via het scherm diensten mee kunt maken, maar het is toch niet
echt het gemeenschapsgevoel dat bij het kerkgaan hoort. Ik spreek uiteraard voor mezelf, maar de
mensen die er komen missen u/jou.
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Viering van het Avondmaal
Zondag 13 juni jl. is er weer voor het eerst sinds een jaar Avondmaal met elkaar gevierd. Komende
zondag 11 juli zal er ook weer Avondmaal gevierd worden. Helaas nog met een beperkt aantal mensen,
het maximaal aantal mensen dat toegelaten kan worden is vastgesteld op 60. Dit heeft te maken met
het feit dat de middelen voor met name de wijn maar beperkt zijn. Toch hopen we op een goede dienst.
Vanaf zondag 18 juli kunnen er maximaal 140 mensen in de kerk zitten gelet op de 1,5 meter regel die
nog steeds geldig is. Ds. Jan-Jaap Stegeman deed afgelopen zondag al een oproep om toch weer gebruik
te maken van de mogelijkheid om weer naar de kerk te gaan. Samen weer bouwen aan een hernieuwde
tempel, zoals te lezen was in de bijbellezing uit Haggai 2. De kerkenraad kan het niet alleen en daar
hebben we u/jou als gemeentelid hard bij nodig. Nadenken over een manier om de gemeente weer op
te bouwen. Het blijft overigens nog steeds nodig om je vooraf aan te melden op het bekende e-mail
adres: welkomindekerk@jacobijner.nl
Doorstart cantorij
Eind vorig jaar is er doorstart gemaakt met een nieuwe cantorij van de wijkgemeente De Jacobijner.
Omdat cantor Geke Bruining ontslag nam moest er een andere cantor gezocht worden. De kerkenraad
heeft begin vorig jaar aan het College van kerkrentmeesters gevraagd om voorlopig een interim cantor
aan te stellen. We hebben als wijkgemeente een muziekbudget toegewezen gekregen en de kerkenraad
gebruikt dit om een interim cantor te betalen. Doordat Corona in maart zijn intrede deed is dat op de
lange baan geschoven. Sinds twee weken mogen we weer zingen tijdens de dienst en daarom is
besloten om de cantorij weer bijeen te laten komen. De kerkenraad heeft contact gelegd met Jaap de
Kok, die bereid is gevonden om voorlopig leiding te geven aan de cantorij. Daar zijn we als kerkenraad
erg blij mee en afgelopen zondag heeft er een eerste kennismaking plaatsgevonden tussen hem en de
cantorijleden. Dit was een mooie bijeenkomst waarin vanuit de kerkenraad de afwegingen en gemaakte
afspraken over de herstart van de cantorij zijn toegelicht. Als afsluiter is er kort gerepeteerd en is er een
lied van Taizé en lied 150 uit het liedboek met elkaar gezongen. Hieronder een foto impressie.

Koffiedrinken na de dienst
Aanstaande zondag 11 juli is er na de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken,
elkaar te ontmoeten en even bij te praten. We kijken of we dit buiten op het plein voor de kerk kunnen
realiseren, als het weer zich goed houdt. We hopen op een goede opkomst.
Startzondag seizoen 2021/2022
Op 19 september staat de startzondag gepland. Wat er gaat gebeuren is nog niet bekend en moet ook
een verrassing blijven. We hopen op een doorstart van ons gemeentewerk, dat het afgelopen jaar voor
een groot deel stil heeft gelegen. Hierbij een oproep aan u/jullie: wil je meewerken aan de
voorbereiding van de Starzondag? Er is al een idee hoe deze vormgegeven kan worden, maar er moeten
nog praktische zaken geregeld worden, daar hebben we hulp bij nodig. Opgave is mogelijk via email
adres scriba@jaconijner.nl of telefonisch bij de scriba Ina Brinkman – la Roi: 06 37458834. Meer
informatie volgt later, maar u/jij kunt deze datum vast in uw agenda zetten.
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Afscheid Marianne Beeke
In de dienst van 1 augustus aanstaande zullen we als wijkgemeente afscheid nemen van Marianne
Beeke, onze kerkelijk werker. Zij gaat per 29 juli met pensioen. Vele jaren heeft zij haar werk gedaan
binnen onze wijkgemeente en we zullen haar zeker gaan missen. Natuurlijk al die mensen die zij
regelmatig bezocht en haar inbreng in de vele vergaderingen die zij heeft bijgewoond. De Kerkenraad
wenst haar via deze brief een fijne pensioentijd waarin ze alle leuke dingen die ze heeft moeten laten
liggen tijdens haar werkzame leven nu ten uitvoering kan brengen. Gods zegen daarbij gewenst.
Namens de wijkkerkenraad De Jacobijner, Ina Brinkman – la Roi
Tot slot
De vakanties staan op het punt van beginnen, althans voor iedereen die schoolgaande kinderen heeft.
Iedereen een hele fijne tijd toegewenst. Ik sluit af met een gebed van Jaap Zijlstra.
Gebed: Help ons een licht te zijn
Help ons, Genadige,
om op U te lijken,
niet dubbelhartig
en niet sprekend met twee tongen
maar mensen uit één stuk,
hecht in de liefde,
onbreekbaar in de trouw;
help ons een licht te zijn,
een zon voor anderen,
een zegen, ook voor onszelf.
- Jaap Zijlstra
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