GE 14 Jacobijner
[Kopij voor deze rubriek in Geandewei nr.15 t/m Vrijdag 12 augustus 2022, voor 3 weken
20.00 uur, aanleveren bij Piet Feenstra. Telefoon: 058- 2139588. E.mail: kopijjacobijner@geandewei.nl

Bij de diensten
Zondag 31 juli
7e Zondag na Trinitatis
10.00 uur:
ds. H. Vijver (Oss)
Organist:
Peter v/d Zwaag
Lector:
Tine Yntema
Ontvangst:
Tine Bakker en Andries Koepon
Kosters:
Jan Halma en Jan de Vries
Kinderoppas: Antsje
Ontmoeting met koffie, thee en frisdrank

Zondag 7 augustus
8e Zondag na Trinitatis
Op deze zondag vormt de lezing van Lukas 12 vanaf vers 32 ons uitgangspunt. Een bij eerste
lezing wellicht nogal onsamenhangende tekst. Nauwkeuriger bestudering leert hoezeer het
thema van (ver)wachten deze verzen kleurt. Wij zijn gewend dat die thematiek eerder in Advent
dan in deze “groene” periode na Pinksteren en Trinitatis aan de orde is. Toch is dat misleidend.
Als we deze periode beschouwen als de punt-komma (in plaats van de punt…) achter de grote
feesten, dan gaat het om het Geest-rijke vervolg, juist in deze naar het schijnt feestloze tijd. In
onze wereld, zeker ook dezer dagen getekend door geweld, terreur en verdriet, gaat het om
het (ver)wachten van Gods toekomst. De tekst leert dat zulk wachten nooit buiten de wachter
omgaat. Hoe actief zien wij uit en ook: hoe klemmend is het dat wie bekend zijn met de belofte
daar ook naar leven? Het bidden “Uw koninkrijk kome” blijkt een allesbehalve vrijblijvende
frase…
Ds. A.M. Roest
10.00 uur:
ds. A.M. Roest
Organist:
Peter v/d Zwaag
Lector:
Alex Riemersma
Ontvangst:
Gea en Pier Muurling
Kosters:
Bert Dijkstra en Rindert Reijenga
Kinderoppas: Anna
Ontmoeting met koffie, thee en frisdrank

Zondag 14 augustus
9e Zondag na Trinitatis
10.00 uur:
Organist:
Lector:
Ontvangst:
Kosters:
Kinderoppas:

ds. Jan-Jaap Stegeman
Peter v/d Zwaag
Janet Dijkema
Betty Fokkema en Dora Piekema
Ina Brinkman en Andries Engbrenghoff
Eva

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
Het kader met info over pastoraat

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

In memoriam
Op 13 juli hebben we het leven van Sierk Paauw herdacht in de Noorderhof en hem van daaruit
naar zijn laatste rustplaats gebracht op de Noorderbegraafplaats.
Sierk Paauw werd op 6 november 1928 geboren in Hindeloopen als jongste van de 9 kinderen
van Romke Paauw en Nellie Griffioen. Op zijn rouwkaart staat een afbeelding van de
karakteristieke blauwe loods die op de dijk bij de haven in Hindeloopen staat. Tegenwoordig
heeft hij zijn oorspronkelijke functie verloren, maar in de tijd dat Sierk Paauw daar opgroeide
was de blauwe loods de plek waar de reddingboot was ondergebracht en te water werd gelaten
als het nodig was.
In de oorlogstijd verhuisde hij naar Leeuwarden omdat daar meer kansen waren. Daar vond
Sierk werk bij de belastingdienst en ontmoette hij Enna Thobokholt. Ze trouwden op 13 mei
1952 en woonden eerst vanwege de woningnood in bij de ouders van Enna. Daar woonden
ook nog haar zus met man, dus ze waren blij toen ze een eigen woonhuis kregen. In die tijd
kregen ze twee zonen, Wim en Jan. Toen Sierk werk kreeg in Amsterdam en daar in de kost
ging bij een tante, vond hij de stad geweldig en ze besloten te verhuizen. Ze kregen een flat in
Osdorp, waar nog twee jongens werden geboren, Ronald en Eric.
Hij genoot daar van het buitenleven, er op uit in de natuur was zijn grote hobby; hij hield van
vissen, eieren zoeken en het strand. Hij kreeg tuberculose en heeft daar na een operatie lange
tijd van moeten herstellen. Het was een zware tijd. Enna bezocht hem in de weekenden en de
4 kinderen werden dan her en der ondergebracht. Toen het gezin in 1966 terug verhuisde naar
Leeuwarden braken de 7 vette jaren aan, zoals hij dat zelf noemde. Er kwam een auto, een
caravan, een mooi huis in de Ibisstraat en in 1971 werd nog dochter Erna geboren.
We lazen bij zijn afscheid het verhaal van de storm op het meer. Net als in Hindeloopen waren
de mensen in het oude Israël bang voor het water. Het was een bedreigende macht en het
verhaal van Marcus vertelt dat het er daar op de binnenwateren, net als op het IJsselmeer, ook
flink tekeer kon gaan. De storm is hier ook een symbool van de storm die je in je leven kan
overvallen. Stormen die ook Sierk Paauw in zijn leven zijn overkomen. Het vroegtijdig overlijden
van zijn broer Romke, het ziek worden van Enna en Eric en hun overlijden daarna, zijn daar
voorbeelden van. Gebeurtenissen die ook innerlijk voor stormen kunnen zorgen, de emoties
lopen hoog op. Sierk Paauw vond dat moeilijk. Hij was een man die graag zeker wilde weten,
de regie had en controle en juist tijdens een storm komt die behoefte aan zekerheid naar voren.
Moeilijk ook omdat zijn eigen gezondheid achteruitging, hij meer en meer niet meer zelf kon en
afhankelijk werd van anderen. Toch klaagde hij niet en steeds wist hij er het beste van te
maken, een manier te vinden om toch zelf de regie te houden, instructies te geven zodat het
ging zoals hij wenste.
Hij had een groot
vertrouwen in Jezus, die hij zag als helper in nood. Hij had ervaren dat Jezus bij hem was in
zijn levensboot en in de storm. Dat Jezus in het verhaal lag te slapen is geen teken van
onverschilligheid, maar juist van innerlijk vertrouwen. Hij wist dat de golven slechts aan de
oppervlakte aanwezig zijn en dat in de diepte van het meer het altijd stil en rustig blijft. Daar in
de diepte is de dragende kracht van Gods nabijheid, IK BEN is immers zijn naam. In dat
vertrouwen is hij in de vroege ochtend van 8 juli overleden, naar Jezus gegaan, zoals hij zelf
zei. Jezus heeft hem binnengehaald in zijn haven, waar geen land, geen zee en geen storm
meer is.
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:
10 juli naar: mw. J. Fijnje
17 juli naar: mw. Drijver - Deetman
24 juli naar: dhr. S. Tamminga

Verjaardagen
02-08: Dhr. T. Bollema, E. Folkertsmawei 5n, 86 jaar
03-08: Dhr. J. Drijver, Sleutelbloem 54, 85 jaar
05-08: Mw. F. Bruinsma-Van Dijk, Y. fan der Fearwei 64, 101 jaar
05-08: Mw. S. Ybema, De Kei 370, 97 jaar
09-08: Mw. J. de Jong, Pelikaanstraat 1d, 89 jaar
11-08: Dhr. R. Wagenaar, De Fennen 86, 85 jaar

Algemeen
OPA-Bilgaard
Zaterdag 13 augustus:
Inzameling oud papier in de wijk Bilgaard.
Volgende data: 10 september en 8 oktober

Klimaattafel

Excursie naar boerderij
De klimaattafel van de Jacobijner wijkgemeente organiseert, geïnspireerd door Bosk, een
excursie naar de boerderij van ons gemeentelid Anke Edens-Tamminga op zaterdag 3
september 2022 van 10.30 – 12.00 uur.
Opgave voor de excursie kan tot 27 augustus bij Betty Halma: bettyhalma1@gmail.com
Zie ook het artikel onder Activiteiten/Diversen

Bijeenkomsten
Elkaar zien
In deze zomerperiode gaan de bijeenkomsten van ‘Elkaar zien’ eens in de veertien dagen door.
De eerstvolgende samenkomsten zijn op de woensdagen 3 en 17 augustus van 10.00 – 11.30
uur in de Grote of Jacobijner Kerk.
Belangstellenden zijn altijd van harte welkom

De Kerkelijke Leestafel
In de betere boekhandel (en in de gezelligste café’s) vind je vaak leestafels met allerlei min of
meer actuele lectuur. Iets dergelijks hebben we inmiddels ook ingericht in het AdelaarRegenboog Hûs. Allerlei tijdschriften met een kerkelijke en/of maatschappelijke achtergrond
liggen daar op tafel. Wie het Hûs bezoekt kan er ter plekke wat in lezen of bladeren.. Voor
vrijwel al het aanwezige materiaal geldt dat het u vrij staat om wat u aanspreekt mee naar
huis te nemen. Alleen het lopende nummer van Geandewei willen we gedurende de
“geldigheidsduur” graag ter plekke houden. Zo krijgen interessante tijdschriften meer aandacht
en hopelijk ook een bredere verspreiding.
Ds. A.M. Roest

