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Bij de diensten 
Let op de berichtgeving over of we wel of niet naar de kerk kunnen. Dit ivm 
Coronamaartegelen op bv. de website: www.jacobijner.nl 
 

Als we naar de kerk mogen, dan … 
De morgendienst begint om 10.00 uur. 
We houden ons aan landelijke richtlijnen van zowel de PKN als het RIVM en houden die 
nauwlettend in de gaten. Wij volgen dan ook het advies van de landelijke kerk en de Classis 
Fryslân. Dit betekent dat de overheid van ons blijft vragen onze samenkomsten op 
verantwoorde wijze te blijven houden. Het virus is nog onder ons. Ook nu wij meer ruimte 
krijgen, wordt van ons gevraagd elkaar de ruimte te geven. 
Dat betekent: 
- onder alle omstandigheden gepaste afstand in acht te nemen; 
- de handen te ontsmetten; 
- elkaar geen handen te geven; 
- thuis te blijven als u klachten hebt, ook als dat lichte klachten zijn; 
- alle kerkbezoekers een vaste zitplaats te geven; 
- zo min mogelijk door elkaar in de kerkruimte te bewegen; 
- van harte te zingen, maar met mate en niet uit volle borst; 
- collecteren bij de uitgang in schalen, of zo mogelijk digitaal. 
 

Livestream 
De diensten zijn ook live te volgen via Livestream. 
Kijk verder op www.jacobijner.nl  
De gestreamde diensten worden op omroep LEO herhaald: zondagavond 20.00 uur en 21.30 
uur. 
 

Zondag 16 januari 
2e zondag van Epifanie 
Oecumenische dienst  
 
11.00 uur:  ds. J-J. Stegeman en pastor B. v/d Wal 
Organist:  Lucas Jan Schoonbeek 
Kosters: Bert Dijkstra en Gerard Gremmé 
Kinderoppas: Fimke en Janny  
 
 

Zondag 23 januari 
3e zondag van Epifanie 
Ik schrijf de kopij voor dit nummer van Geandewei op één van de eerste  dagen van het 
nieuwe jaar. Gewoonlijk is dat het moment dat mensen –al dan niet met een wat katterig 
gevoel-verzuchten: “Zo, de feestdagen zijn weer voorbij”. En in zekere zin hebben ze gelijk 
waar het gaat om het doorsneebestaan, geregeerd door kalender en agenda.  
In de kerk ligt dat evenwel anders. Om te beginnen natuurlijk omdat het helemaal geen 
verzuchting is, die feestdagen. Juist in tijden van beperking hebben we dat in ons op afstand 
nabij vieren van de erediensten in de afgelopen weken heel anders  kunnen ervaren. Door de 
inzet van velen, organisatorisch, muzikaal en op wat voor wijze dan ook heeft het, ondanks 
alle beperkingen,  werkelijk feestelijk kunnen zijn. Het was een vreugde dat samen voor Gods 
aangezicht te delen.  
Geen verzuchting over voorbije feestdagen dus, wat mij betreft. Maar ook op een andere 
wijze zijn kerkelijk gezien de feestdagen niet voorbij. In deze lichte weken na Kerst komt het 
feest van Gods bemoeienis met ons aardse bestaan immers pas echt op gang en de 
zondagen vanaf Epifanie getuigen daarvan.  
Zo gaan de feestdagen door. Vierend Gods helende heil. Op zondag 23 januari mogen we 
alweer de derde zondag van Epifanie vieren.  Na het openbaar worden  van Christus(zijn 
“epifanie”) zijn we getuige geweest van zijn doop en daarmee van zijn met ons gelijk worden.  
Centraal in deze weken staat de vereenzelviging van de Heer met de mensen tot wie hij 
gezonden is en dat vanaf zijn eerste optreden. Daarbij valt hem be-Geestering van 
Godswege ten deel. In diezelfde  in-Spiratie mogen wij delen. De leidende lezing voor 23 
januari vindt u in Lukas 4: 14-21. Daar gaat het over de “intreepreek” van de Heer in de 
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synagoge te Nazareth. Dat levert gemengde reacties op en zo resoneert gelijk aan het begin 
van zijn werkzame leven het kruis al mee.  

Ds. A.M. Roest 
 
10.00 uur:  ds. A.M. Roest 
Organist:  Lucas Jan Schoonbeek 
Lector:  Tine Yntema 
Kosters: Bert Dijkstra en Gerard Gremmé 
Kinderoppas:    Jenny 
 
De Jacobijner Noen vervalt. 
 
 

Veertig jaar (s)preken van DE ANDER 
In het stukje bij de diensten verwees ik naar Lukas 4 als de “intredepreek” van Jezus. 
Onwillekeurig gingen bij de voorbereiding mijn gedachten terug naar de ervaring die ik daar 
zelf (afgelopen periode  precies veertig jaar geleden) mee had.  
In november 1981 mocht ik voor het eerst “zelfstandig” een dienst leiden. Ik herinner het me 
als de dag van gisteren. Hoe je voor het eerst de taak op je schouders voelt om de Schriften 
niet alleen te lezen, maar ook uit te leggen en te duiden. Anders dan spreken voor eigen 
rekening, wordt je dan geacht het Woord afkomstig  van DE ANDER te vertolken. Daarin gaat 
de (s)preker niet ónder, maar óp.  
Liturgisch gezien wordt dat naast het klassieke Consistoriegebed gezekerd in het Gebed voor 
het opengaan van de Schriften. Het woordje “voor” betekent daarin uiteraard “vooraf”, maar 
het draagt ook de notie “voorwaardescheppend” in zich. Zonder inspiratie vanwege  de 
ANDER, blijft het een al dan niet meditatief praatje.  
Daarom vinden Schriftlezing en -uitleg binnen de viering vanaf een andere positie plaats dan 
het gebed vanuit de gemeenschap. Het Woord komt van de ANDERE kant. Daarin bepalen 
niet al dan niet interessante particuliere gedachten van de (s)preker de lijn, maar de 
aanspraak van DE ANDER.  
Om dat te symboliseren draagt de voorganger dan ook niet zijn of haar dagelijkse kleding, 
maar is er de albe (het witte gewaad) dat onder meer verwijst naar de kledij van de 
Paasboodschappers in het evangelie. Gedekt door de stola draagt deze (s)preker het “juk” -
waarover theologisch veel te zeggen valt-,  maar waarin altijd het beeld van de Heer wordt 
opgeroepen die zegt “mijn juk is zacht en mijn last is licht”.  
In die zin is veertig jaar bijbels gezien zowel  als een afgeronde periode te duiden als ook als 
een leer- en een overgangstijd. Ik ga met vreugde voorlopig nog maar even door met 
voorgaan en (s)preken van  DE ANDER … 

Ds. A.M. Roest 
 
 

Pastoraat 
 

Veerkracht 
Voor het afgelopen kerstfeest geen nieuwe kleren, eerst maar eens dragen wat er nog 
allemaal in de kast hangt. Toch kon ik de verleiding niet weerstaan om in een winkel voor de 

laatste lockdown een donkerblauwe sjaal met zilveren veren te 
kopen. Zeer verguld met mijn aankoop, mooi en lekker warm. 
 
Bij het verschijnen van de ‘Kryst’ bijlage van de krant, een artikel 
over de kracht van veren. Geschreven in vijf thema’s. Warmte, 
troost, vliegen, schoonheid en schrijven. 
‘Hoop is een ding met veren, dat neerstrijkt in de ziel’, dichtte 
Emily Dickinson in 1861. 
Veren, eigenlijk ook de gehele vogel, geeft veerkracht aan de 
mensen. Groot voorbeeld uit de bijbel is de bekendste hoop 
brengende duif van het verhaal over Noach. In diverse boeken 
richten mensen vogels af en verwerken zo hun verdriet en 
troosten vogels hen. Ook vliegen als een vogel, spreekt tot een 
ieders verbeelding. En als de veerkracht er eens wat uit is, ook in 
het jaar 2022, is bijgaande foto een klein gebedje, dat troost kan 
geven… 

Tineke Plat – van den Berg 
 

 

 
 



Keukentafelspreekuur  
De ervaring leert dat aan de keukentafel goede gesprekken kunnen ontstaan. 
Zoals inmiddels alom bekend  ben ik voor u aan die keukentafel in de Fennen 348  iedere 
dinsdag van 12.30 tot 14.00 beschikbaar voor een inloopspreekuur. U kunt mij dan zonder 
voorafgaande  afspraak treffen in het Adelaar-Regenboog Hûs en binnenlopen voor een 
gesprek.  
Mocht er meer tijd of privacy nodig zijn, dan maken we ter  plekke een afspraak voor 
voortzetting van het gesprek op korte termijn bij u thuis. 
Dus: van harte welkom voor een Keukentafelgesprek op iedere dinsdag van 12.30 tot 14.00 
in de Fennen 348. 

Ds. A.M. Roest 
 
 

In memoriam 
Lolke Koolstra 
Op 20 december is er, na een prachtig leven en een kort ziekbed, een einde gekomen aan 
het leven van Lolke Koolstra. Wat een afspraak was voor een gesprek met de geriater, werd 
een opname in het MCL omdat zijn nieren niet meer goed functioneerden. Daar is hij op 89 
jarige leeftijd, in het bijzijn van zijn kinderen, rustig ingeslapen. Op 26 december gedachten 
we in besloten kring zijn leven in de Noorderhof. Daarna hebben we hem begraven op de 
Noorderbegraafplaats, bij zijn vrouw Sippie. 
Lolke Koolstra werd in 1932 geboren in Leeuwarden. Hij groeide op in een gereformeerde 
gezin met duidelijke regels over hoe het hoorde en die niet zo pasten bij het vrijgevochten, 
nieuwsgierige en levenslustige karakter van Lolke. Zo was hij bijvoorbeeld keeper bij de 
Leeuwarder Zwaluwen. Iets wat door zijn vader gedoogd werd, maar zeker niet toegejuicht. 
Toen hij een keer in het eerste elftal mee mocht doen, besloot hij dat thuis dan ook maar niet 
te vertellen. Toch werd hij op het matje geroepen, zijn vader had namelijk het 
wedstrijdverslag in het Friesch Dagblad gelezen. 
Toen hij zijn vrouw Sippie leerde kennen was het voor hem fijn te ontdekken dat er bij haar 
thuis ruimte was voor eigen meningen en standpunten.  
Samen met Sippie beleefde hij in Amsterdam zijn gouden jaren. Ze kregen daar hun eerste 
kinderen en in die bruisende stad ging er een wereld voor hem open. Ook op godsdienstig 
gebied. Zij waren zeer betrokken bij de Westerkerk, zetten zich daar in voor het jeugdwerk en 
maakten kennis met de ideeën van Huub Oosterhuis en Kuitert. Het was voor beiden dan ook 
erg wennen toen zij in 1962 terug werden geroepen naar Friesland, omdat het familiebedrijf 
Koolstra hem nodig had. Ze vonden het moeilijk om hun draai weer te vinden, ook op kerkelijk 
gebied.  
De interesse in vernieuwing, de betrokkenheid bij allen en alles om hem heen, een helpende 
hand voor mensen die het minder getroffen hadden in het leven, dat alles bleef en kenmerkte 
hem. Hij zette zich, naast het bedrijf Koolstra en haar werknemers, voor veel zaken in, zoals 
de KNVB, CSG Comenius en de wijkgemeente. Hij zorgde ook voor Sippie toen dat nodig 
werd. Toen Sippie in 2008 kwam te overlijden was dat moeilijk voor hem. Hij miste haar, hij 
miste zijn correctietoets, hun gesprekken. In die stille tijd leerde hij opnieuw met haar 
spreken. Luidop, en zo lukte het hem om het leven opnieuw vorm te geven en kon hij zelfs 
zeggen: Sippie is bij mij.  
4 jaar geleden kreeg hij een nieuwe heup. Het was vanwege zijn hart een spannende 
operatie en er werd al afscheid genomen. De jaren die hem daarna toch gegeven waren 
beschouwde hij als bonustijd.  
In die tijd stelde hij de liturgie op voor zijn eigen afscheidsdienst. Het thema moest zijn: het 
woord, dat daad werd, naar het toneelstuk ‘het woord’ van Kaj Munk. Een thema dat denk ik 
paste bij hoe hij zelf in het leven stond, een man van woorden en daden. Een thema dat ook 
bij hem paste omdat het geloof zijn steun en toeverlaat is geweest gedurende zijn leven. Een 
thema ook dat paste bij de tijd van het jaar. De tekst uit Johannes 1, In het begin was het 
Woord, het Woord was bij God en het Woord was God’ hoort immers bij Kerst. Midden in de 
duisternis van onze mensenwereld laat God het licht schijnen. Kwetsbaar als een kind wordt 
Jezus geboren, het Woord is kwetsbaar nog, maar wanneer je het leeft, wordt het sterker en 
blijken er geen grenzen meer te bestaan. Zelfs de dood heeft niet meer het laatste woord. Wij 
mogen over onze menselijke grenzen heen kijken.  
Er is een andere werkelijkheid, want in het Woord was leven en het leven was het licht voor 
de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht 
gekregen.  
Dat wat Lolke Koolstra heeft bezield, alle goeds dat hij gesproken en gedaan heeft, dat alles 
mag voortleven in ieder die hem kende en in ieder die van hem hield. Dat hij in hun 
gedachten mag zijn, zij zijn stem nog zullen horen en zo met hen verbonden blijft, ook over 
de grenzen van de dood. 

Gerda van Brug 
 



 

Aandacht voor……. 
 

Bloemengroet 
Vanuit de Grote Kerk gaan de bloemen uit de kerk als groet van de 

gemeente en ter bemoediging naar een gemeentelid dat verdriet, zorg 
of geluk ten deel is gevallen.  

 
De bloemen gingen als groet van de gemeente op zondag: 

26 december naar: mw. A. Ferwerda – Luimstra 
  2 januari naar:  mw. C. van Hardeveld – Hulsinga 
  9 januari naar: mw. A. Berger-Poortman 
 

 
 

 
 

 
Verjaardagen 
25-01: dhr. T.A. Velsink, Harlingerstraatweg 7,  81 jaar 
 

Algemeen 
 

Wandelen Samenjacobijner 
De nieuwe data voor het wandelen zijn: 
Dinsdag 18 januari 
Dinsdag 15 februari 
Dinsdag 15 maart 
We vertrekken om 13.30 uur bij Eeltsjeshiem in Westeinde. 
Voor informatie: Titia Visser-Oostinga, Tel. 06-14481769 
 

Klimaattafel 
 

Kunt u zich voorstellen dat je van 
iets vies een schoonmaakmiddel 
kunt maken?  
Ik kon dat in ieder geval niet, maar 
onze kleindochter die de opleiding 
Transformation en Design volgt aan 
de kunstacademie in Rotterdam 
vertelde mij erover. Straks geef ik u 
het recept. Of u het gaat 
gebruiken?? 
 
Wat ik bijzonder vind is dat er bij de 
opleiding die ze volgt veel aandacht 
is voor het milieu. Ze krijgen 

geregeld opdrachten die met recycling of vernieuwing te maken hebben. Dat is waar we naar 
toe moeten, steeds nadenken of ons gedrag goed is voor het milieu. Dat kan lastig en 
vermoeiend zijn, maar heel noodzakelijk, omdat het slecht gaat met onze mooie aarde en wij 
zijn als mens de oorzaak van alle ellende. 
 
Wat stapelt bv. ons afval zich op. Vroeger, toen ik een meisje was, in de 40-er, 50-er jaren, 
hadden wij zo’n metalen vuilnisbak, een beetje groter dan een emmer en daar paste het afval 
van een week in van een gezin met 5 kinderen. En nu hebben veel gezinnen niet genoeg aan 
een grote container en hebben we ook nog een aparte container voor het groenafval en een 
voor papier. Er was toen geen plastic, weinig verpakking en veel verpakking werd hergebruikt. 
Verpakte groente was er niet en de melkboer kwam met zijn kar aan de deur en de melk werd 
getapt en rechtstreeks in onze eigen pan gedaan. Dat gebeurde ook met de pap, e.d. Naar die 
tijd kunnen we niet terug, maar we kunnen wel nadenken, hoe we onze hoeveelheid afval 
kunnen verminderen. We zouden het fijn vinden als u ons meldt wat u doet om afval te 
verminderen. Ook andere tips zijn welkom.  
Maar nu nog het recept. Schoonmaakmiddel 
Benodigd: een lepel, zout, baking soda, citroensap of azijn en een hoog bakje om het in te 
doen, liefst met deksel. 



Stap 1: doe een laagje zout in het bakje  
Stap 2: poets je tanden. 
Stap 3: spuug je tandpasta spuug in het bakje. 
Stap 4: voeg nu een laagje baking soda toe 
Stap 5: herhaal 1 t/m 4 elke dag tot het bakje gevuld is 
Stap 6: schep 1 lepel uit het bakje (elk laagje moet op de lepel komen). 
             Breng dat op het oppervlak dat je wilt schoonmaken, bv. de wc. 
Stap 7: doe daar een scheutje azijn of citroensap op, dan gaat het schuimen. 
Stap 8: nu is het tijd om te gaan schoonmaken en sta versteld van het resultaat! 
Een ander had van alles gemaakt van de sinaasappelschillen die in de supermarkt overblijven 
na het persen van sap. Van de oranje schillen, maakten ze o.a. olie, heerlijk geurend, en van 
het wit werd papier gemaakt. Hoe bedenk je het! 
Het is wel een teken dat er heel wat gerecycled kan worden. 
Recycled u wel eens wat, meld het ons. 

Nynke de Vries (nynkenijntje@gmail.com) 
Tine Yntema-Rutgers (tine.yrut@lijbrandt.nl)  

 

Bijeenkomsten 
 

Elkaar zien  
Helaas kon de laatste bijeenkomst in december en de eerste in januari vanwege corona niet 
doorgaan. We hopen dat we in het nieuwe jaar elkaar weer eens in de veertien dagen kunnen  
ontmoeten om met elkaar van gedachten te wisselen. Er zijn veel zaken die de belangstelling 
van de deelnemers hebben. In een vertrouwde sfeer kan iedereen een bijdrage leveren. 
Meestal bereidt een van de groep een onderwerp voor naar aanleiding waarvan er een 
discussie gevoerd wordt. 
Of de eerstvolgende bijeenkomst op woensdag 19 januari om 10.00 uur in de sacristie van de 
Grote of Jacobijner Kerk gehouden kan worden, hangt af van de dan geldende maatregelen.  
Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom. 
 

Kerkenraad 
 

Van de kerkenraad 
Wat hebben we mooie kerstdiensten gehad met prachtige zang en muziek. Ik hoop dat u/jij er 
net zo van genoten hebt als ik. Het was natuurlijk verdrietig dat we er niet zelf bij konden zijn, 
maar ik moet zeggen dat Omrop Fryslân en de jongens van ons eigen streamteam het 
prachtig in beeld hebben gebracht 
De eerste week van 2022 zit er al weer op. Er ligt een heel nieuw jaar voor ons. Wat zal dit 
jaar ons allemaal brengen? Het ligt blanco voor ons en wij mogen de bladzijden beschrijven. 
Dat zal met blijde, mooie maar ook verdrietige momenten gevuld worden. Voor ons als 
wijkgemeente beginnen we dit jaar met twee mooie berichten. Ik meldde eerder in dit blad dat 
we op zoek waren naar een penningmeester voor onze wijkkas. Die hebben we gevonden in 
de persoon van Henk Havinga. Henk is eerder penningmeester van de Diaconie geweest en 
is dus bekend met het beheren van geld. Wij vinden het als kerkenraad heel fijn dat hij deze 
taak over gaat nemen van Aad Poot, die jarenlang de wijkkas heeft beheerd. Aad, heel veel 
dank daarvoor. Ook meldde ik dat we op zoek waren naar een nieuwe voorzitter voor de 
wijkkerkenraad. Die hebben we gevonden: Cornelis van der Hooft volgt Natascha Verweij op. 
In overleg met hem bekijken we op welke datum dit zal plaatsvinden. Ergens in de eerste 
helft van dit jaar. Door de maatregelen in verband met Corona kunnen we nog steeds niet 
met elkaar gemeente zijn zoals we dat graag zouden willen. We zullen de komende weken 
waarschijnlijk nog niet naar de kerk kunnen. Wel gaan we kijken of we een groep zangers 
kunnen vormen die in de diensten de liederen gaan zingen. Op deze manier willen we toch 
de eredienst kleuren met zang en muziek. Rianne Meinardi volgt Jaap de Kok op als cantor in 
onze wijkgemeente. Rianne, veel succes en hopelijk gaan we je vaak zien samen met de 
cantorij.  
 

Meeleven met elkaar 
Vlak voor oudjaar is Gerwin Hoekstra, onze organist, ernstig ziek opgenomen in het 
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Een hele schrik, heel verdrietig voor hem, 
zijn vriendin, zijn ouders en zussen. Er staat hem een zwaar behandeltraject te wachten. 
Gelukkig kon daar direct mee worden begonnen. Voor ons als wijkgemeente De Jacobijner 
betekent het dat Gerwin in ieder geval dit jaar niet kan meewerken aan de diensten als 
organist. Inmiddels is er een rooster opgesteld met organisten die Gerwin gaan vervangen dit 
jaar. Wij wensen Gerwin, zijn vriendin, zijn ouders en zussen en vrienden heel veel sterkte 
voor de komende tijd.  

Ina Brinkman – la Roi, scriba 
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