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Bij de diensten
Zondag 19 juni,
1e Zondag na Trinitatis
10.00 uur:
ds. Jan-Jaap Stegeman en Trees Montvoort
Organist:
Lucas Jan Schoonbeek
Ontvangst:
Bea Halma +kind
Kosters:
Meindert Atema en Bert Dijkstra
Kinderoppas: Antsje
Ontmoeting met koffie, thee en frisdrank
19.00 uur:

Avondgebed

Zondag 26 juni
2e Zondag na Trinitatis
Gelukkig wil dominee Scholtens op 26 juni bij ons voorgaan, nu dominee Ypma deze
morgendienst moest afzeggen. Desirée Scholtens is predikant met een bijzondere opdracht,
zij is vlootpredikant. Ik heb haar gevraagd om in de dienst een verband te leggen met haar
werk; een buitenkans lijkt me om even te ruiken aan dit bijzondere predikantschap. Ook vroeg
ik haar of ze misschien een korte inleiding wilde schrijven op de dienst van 26 juni, het resultaat
leest u hieronder.
Elizabeth de Groot, ‘preekregelaar’

Hallo allemaal,
Ik hoop deze zondag bij u voor te gaan in de Grote Kerk. Sinds 2016 ben ik dominee bij de
Koninklijke Marine in Den Helder (daarvoor in de PKN in Stiens) en ik vind het leuk om mijn
ervaringen bij defensie met u te delen en door de kerkdienst heen te vlechten. Op die manier
ontstaat er een band tussen twee werelden die helaas maar al te vaak gescheiden blijven: die
van burgers en die van militairen. De dienst is dus een gewone dienst, maar met een bijzonder
onderwerp.
Centraal in deze dienst staat Psalm 107. In deze psalm beleven “ze” van alles en gaan “ze”
ook te scheep. Wie die “ze” zijn, blijft in het midden. Het is een psalm die aan de ene kant over
het gewone leven gaat, waarin je van alles kan overkomen. Aan de andere kant is de psalm
niet gespeend van enige humor en dat maakt het een mooie psalm om over na te denken.
Psalm 107 vertegenwoordigt eigenlijk nog een derde wereld tijdens de dienst: die van God.

De titel van deze dienst is “Zeebenen” en ik wil dus een verbinding maken tussen de bijbel,
burgers en militairen en het leven zoals het is. Om u daar een goed beeld van te geven, neem
ik foto’s mee die ik tijdens de dienst op de beamer laat zien - beelden die de boodschap
ondersteunen. Om de dienst te bezoeken zijn echter geen zeebenen vereist ;-) U bent allen
van harte welkom.
Tot die tijd wens ik u fair winds and following seas!
Desirée Scholtens
Vlootpredikant
10.00 uur:
Organist:
Lector:
Ontvangst:
Kosters:
Kinderoppas:

ds. D.A.J. Scholtens, Stiens
Lucas Jan Schoonbeek
Gerrit Jan Vos
Wietske Holkema en Bauwina Drewel
Bert Dijkstra en Gerard Gremmé
Anna

Jacobijner Noen
12.00 uur:
ds. S. Ypma, Franeker
Het thema van dit seizoen is ‘Mijn heilige tekst’. Dit thema werd al door verschillende
predikanten belicht en is steeds weer verrassend. We zijn benieuwd naar de heilige tekst van
ds. Sytze Ypma!
Naast teksten en woorden is er ruimte voor meditatieve momenten en muziek. Organist Lukas
Jan Schoonbeek kiest op basis van de gekozen tekst orgelwerken of maakt een improvisatie.
De Jacobijner Cantorij zingt de vaste onderdelen van de liturgie. De Noen duurt ongeveer 45
minuten en na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting met soep en een broodje.
Wees welkom!
Werkgroep Jacobijner Noen

Zondag 3 juli
3e Zondag na Trinitatis
10.00 uur:
ds. Jan-Jaap Stegeman
Organist:
Peter van der Zwaag
Lector:
Betty Halma
Ontvangst:
Marianne en Gerard Bron
Kosters:
Ina Brinkman en Piet Feenstra
Kinderdienst: Judith en Anke
Kinderoppas: Fimke en Janny
Ontmoeting met koffie, thee en frisdrank

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.

Pastoraat
Keukentafelspreekuur
Het Keukentafelspreekuur is een periode van zomerslaap in tot september. Daarna bent u
weer van harte welkom.
Ds. A.M. Roest

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:
05 juni naar: mw. Betty Boorsma
12 juni naar: mw. de Jong- de Jong

Verjaardagen
05-06: Dhr. J.J. Visser, Jansoniusstraat 4/510 96 jaar
21-06: Mw. E. Faber-Van der Ploeg, De Dulf 224 84 jaar
23-06: Mw. A. Jager-Spieringa, De Bird 109 90 jaar
23-06: Dhr. T. Meines, De Gealanden 128 91 jaar
25-06: Mw. T.A.F. Bakker-Van der Ploeg, Bleekhof 45 88 jaar
29-06: Mw. A. de Boer-Meindertsma, Herenwaltje 4F 85 jaar
29-06: Mw. T.M. Salverda-Van der Molen, Van Harinxmaplein 43 82 jaar
03-07: Mw. H.A. Sikma-Van Ek, Canadezenlaan 410 90 jaar
04-07: Dhr. K. Schuurman, Y. fan der Fearwei 90 85 jaar
05-07: Mw. J.G. Hoogsteen-Van der Wal, J. Winklerwei 165 88 jaar
10-07: Mw. R. Bouma, Mr. P.J. Troelstraweg 46 91 jaar
12-07: Mw. G. Roersma, De Kei 304 83 jaar
13-07: Mw. A.S. Wijngaarden, De Gealanden 40-6 81 jaar

Algemeen
OPA-Bilgaard
Zaterdag 18 juni:
Inzameling oud papier in de wijk Bilgaard.
Volgende data: 16 juli en 13 augustus.

Werving vrijwilligers, duwers, voor 9 augustus 2022 PWA
Ik ben als vrijwilliger al jaren werkzaam bij het Vakantiebureau, dat deel uitmaakt van de
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk PSDV). Met steun van de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN) bieden zij vakantiemogelijkheden aan voor mensen die dat niet op eigen
gelegenheid kunnen, bijvoorbeeld door leeftijd, ziekte, een handicap. De vakanties hebben een
open christelijk karakter en zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond.
Er worden o.a. ook vaarvakanties aangeboden met het vakantieschip de Prins Willem
Alexander.
Op dinsdag 9 augustus 2022 ligt deze boot Prins Willem Alexander in Leeuwarden met
vakantiegangers van het Vakantiebureau. Ligplaats is de Snekertrekweg. Net als andere jaren
wordt er naar vrijwilligers (duwers) gezocht die met de gasten willen passagieren, oftewel even
van boord gaan en de stad in gaan.
Ik doe bij deze een oproep aan de leden van onze wijkgemeente De Jacobijner met de vraag
wie van jullie met de gasten die dat willen, en dat is meestal iedereen, mee willen helpen om
met hen die in een rolstoel zitten de stad in te gaan? (Vandaar de titel van het onderwerp van
dit mailtje) Men vindt het vaak al heel leuk om even op een terrasje te zitten en wat te drinken,
of wat te winkelen, of gewoon even een rondje te lopen.
Om de vrijwilligers die meegaan te ontlasten wordt aan ons gevraagd of we in onze
familie/kennissenkring mensen bereid vinden om dit te doen. Ik weet van gemeenteleden die
eerder hieraan mee hebben geholpen dat het een mooie ervaring is.
Je wordt die middag om 15.00 uur verwacht aan de Snekertrekweg in Leeuwarden.
Ik realiseer me dat het midden in de vakantieperiode valt, maar als je (nog) niet zelf met
vakantie bent is dit misschien een leuke middagvulling. Hopelijk met mooi weer.
Ik zou het fijn vinden als je een reactie wilt geven of je kunt/wilt komen. Dat kan bij voorkeur
via email: ina.laroi@gmail.com of telefonisch via mijn mobiele nummer: 06 37458834. Ik zou
het heel leuk vinden als we met een mooie groep op 9 augustus aan de kade staan om deze
mensen een mooie middag te bezorgen.
Ina Brinkman – la Roi

Bijeenkomsten
Elkaar zien
In de komende zomerperiode gaan de bijeenkomsten van ‘Elkaar zien’ eens in de veertien
dagen door.
De eerstvolgende samenkomsten zijn op de woensdagen 22 juni en 6 juli in de Grote of
Jacobijner Kerk.
Tijd: 10.00 tot 11.30 uur.
Belangstellenden zijn altijd van harte welkom.

Kerkenraad
Nieuws uit de kerkenraad
In de laatste vergaderingen van zowel de Kleine als de Grote kerkenraad zijn een aantal
onderwerpen besproken. Allereerst zijn er werkgroepen bezig om voorstellen te doen in het
kader van het project “Kerk op Orde”. Daarnaast is ds. Jan-Jaap Stegeman met een groep
gemeenteleden bezig plannen op te stellen om een stadsklooster in Leeuwarden te stichten.
Op dit moment is er een verkennend onderzoek bezig en er zijn al een aantal ideeën opgedaan
die zo uitgevoerd kunnen worden in de Grote Kerk. Op 21 april jl. is er een presentatie van al
die plannen geweest voor gemeenteleden in de Refter van de Grote Kerk. Veel van de
aanwezige mensen hebben een positief gevoel bij al deze plannen. Het is nog in een
voorbereidende fase en er is een goede financiële onderbouwing nodig om de plannen te
kunnen uitvoeren. Daar is men nu druk mee bezig en we zullen hier de komende tijd nog wel
meer over horen.

Vacature kerkelijk werker
We zijn als kerkenraad erg blij dat we een opvolger hebben gevonden voor Marianne Beeke.
Doordat we in eerste instantie vorig jaar geen toestemming kregen om deze vacature op te
vullen, heeft het zo lang geduurd. Maar gelukkig kan ik meedelen dat per 1 juni 2022 Gerda
van Brug ons pastoresteam komt versterken. Daar zijn we als kerkenraad erg blij mee. Zij zal
binnen sectie B aan het werk gaan. In de vergadering van de Kleine Kerkenraad van 30 mei
zijn afspraken gemaakt hoe Gerda aan de gemeente geïntroduceerd zal worden.

Vakantieperiode
Veel mensen gaan de komende maanden met vakantie, in binnenland of in buitenland. Maar
er blijven ook veel mensen thuis die er niet meer op uit kunnen in verband met de leeftijd of
ziekte. Laten we met elkaar ook om hen denken en hier aandacht voor hebben. Het
vergaderseizoen ligt ook even stil, de eerstvolgende vergadering van de Grote Kerkenraad
staat gepland op maandag 5 september. Voor iedereen een goede zomerperiode toegewenst.
Ina Brinkman – la Roi, scriba

