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Bij de diensten 
 

Zondag 11 september 
13e Zondag na Trinitatis 
Op deze zondag beleven wij niet alleen een dienst van Schrift en Tafel, maar ook het feest van 
de bevestiging van Gerda van Brug tot ambtsdrager met bijzondere opdracht als geestelijk 
verzorger ten behoeve van onze wijkgemeente De Jacobijner. Dat is een hele zin, maar feitelijk 
betekent het dat eindelijk het gat wordt opgevuld dat ontstond met het vertrek van Marianne 
Beeke.  
Gerda van Brug heeft zich inmiddels in dit blad aan u voorgesteld en is sinds 1 juli aan het 
werk, maar we kunnen nu ook in het midden van de gemeente haar aanstelling bekrachtigen 
en haar de zegen op haar werk meegeven. Dat belooft een feestelijk moment te zijn en we 
hopen dat velen van u daarin willen delen. Met een verwijzing naar het hoopvolle lied 605 uit 
ons Liedboek: ‘De toekomst is al gaande’     
 
10.00 uur:  ds. A.M. Roest  
Organist:  Lucas Jan Schoonbeek 
Ontvangst: Marianne en Gerard Bron 
Kosters: Gerard Gremmé en Rindert Reijenga  
Kinderoppas: Jenny 
Ontmoeting met koffie, thee en frisdrank 
 
 

Zondag  18 september 
14e Zondag na Trinitatis 
Een speciale dienst om het seizoen weer te openen, en elkaar, hopelijk uitgerust en 
geïnspireerd, weer te ontmoeten. De dienst heeft de vorm van een ‘Thomasviering’. We starten 
‘gewoon’, maar na de korte (!) overdenking stuiven we uiteen in de Heilige Chaos. Er zijn allerlei 
dingen te doen, waarin u iets van het gemeente-werk kunt proeven. De onderdelen worden 
geleid door diverse gemeenteleden. Denk aan: meditatie, wandelen, de klimaattafel, een 
kinderprogramma en nog veel meer. Bij de ingang kunt u een gekleurd briefje pakken om te 
kiezen welk onderdeel u aanspreekt. 
Na ongeveer een half uur komen we weer samen in de kerk, in een kring, om de dienst af te 
sluiten. 
Daarna is er koffie en iets te eten en alle tijd voor mooie gesprekken. 
 
10.00 uur:  ds. M.A. Roest en ds. Jan-Jaap Stegeman 
Organist:  Lucas Jan Schoonbeek  
Ontvangst: Eelco Visser + Kind(eren) 
Kosters: Meindert Atema en Andries Engbrenghoff  
Kinderoppas: Geert en Eva 
Ontmoeting met koffie, thee en frisdrank tijdens inloop van 9.30 uur én na afloop van de 
dienst 
 

Zondag  25 september 
15e Zondag na Trinitatis 
 
10.00 uur:  ds. Jan-Jaap Stegeman 
Organist:  Lucas Jan Schoonbeek 
Lector:  Nynke de Vries 
Ontvangst: Greetje en Piet Feenstra 
Kosters: Jan Halma en Jan de Vries 
Kinderoppas: Antsje 
 

Jacobijner Noen 
12.00 uur: mw Hannah Westerink  
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In deze Noen zal mevrouw Hannah Westerink uit Groningen voorgaan, zij is predikant in 
opleiding. Een nieuw seizoen betekent ook een nieuw thema. Het thema van het komende 
seizoen zal ‘Mijn testament’ zijn. Naast teksten en woorden is er ruimte voor meditatieve 
momenten en muziek. Organist Peter van der Zwaag kiest op basis van de gekozen tekst 
orgelwerken. 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  
 

Livestream 
De diensten zijn ook live te volgen via Livestream. 
Kijk hiervoor verder op www.jacobijner.nl . Op de beginpagina van onze site staat de groene 
knop ‘online diensten in de Grote Kerk’. Klik daarop en u komt op de kerkdienstenpagina. Klik 
daar op de knop ‘online kerkdiensten’. U komt nu op ons YouTube-kanaal alwaar u zich kunt 
abonneren op de kerkdiensten.   
 

Pastoraat 
 
Het kader met info over pastoraat  
Elke 

dag een nieuwe mogelijkheid van God 
Tijdens een logeerpartij bij mijn mentrix, waar ik een bijzondere klik mee had, stapte ik (als 18 
jarig meisje) het lavet binnen. Daar stond in een boog op de muur geschilderd: ‘Elke dag een 
nieuwe mogelijkheid van God’ 
Nu we na het overlijden van onze moeder allerlei bewaarde teksten, gedichtjes, liedjes, 
krantenknipsels tegenkomen, deed me onderstaand gedicht/vers denken aan bovenstaande 
tekst. 
Er spreekt hoop en bemoediging uit. Kansen en een keuze, die je voor elke nieuwe dag kunt 
maken. 
 

 
 
Waar u woont in deze wereld, tussen bloemen en beton. 
Elke dag is er nieuw leven, elke dag een nieuwe zon. 
Elke dag een nieuwe kans ook om opnieuw uw weg te gaan, 
en te zoeken naar het wonder van de Heer in ons bestaan. 
Waar u woont in deze wereld, tussen bloemen en beton, 
tussen haat of tussen liefde, elke dag een nieuwe zon. 
Elke dag voor u de kans ook, ’t woord van Christus te verstaan. 
Door de ogen van een ander, kijkt de Heer ons steeds weer aan. 
Waar u woont in deze wereld, tussen bloemen en beton, 
tussen twijfel, tussen hopen, elke dag schijnt heus de zon, 
elke dag komt ook die kans weer, samen weer op weg te gaan. 
Samen levend in Zijn liefde, samen levend in Zijn Naam. 
 

Tineke Plat- van den Berg 
 

 

http://www.jacobijner.nl/


Keukentafelspreekuur start weer 
De ervaring leert dat aan de keukentafel goede gesprekken kunnen ontstaan. 
Zoals inmiddels alom bekend  ben ik voor u in de regel aan die keukentafel in de Fennen 348  
iedere dinsdag van 12.30 tot 14.00 beschikbaar voor een inloopspreekuur. U kunt mij dan 
wekelijks zonder voorafgaande  afspraak treffen in het Adelaar-Regenboog Hûs en 
binnenlopen voor een gesprek.  
Vanaf 13 september bent u weer van harte welkom. 

Ds. A.M. Roest 
 

In memoriam  
 
- Margaretha Plat-Put 
Op 17 augustus 2022 is op 92 jarige leeftijd overleden mevrouw Plat-Put. Zij overleed in Sint 
Jozef, maar woonde tot voor kort nog zelfstandig op de Pieter Sipmawei. Op 24 augustus 
hebben we haar leven herdacht in een dankdienst in de Noorderhof en haar daarna naar haar 
laatste rustplaats gebracht op de Noorderbegraafplaats, bij haar man Piet(er). 
Margreet Put werd geboren in Arnhem, groeide daar op en ging naar de HBS. Ze was jarenlang 
de penvriendin van Piet toen hij in Nederlands Indië was en na zijn terugkomst trouwden ze en 
verhuisden ze naar Leeuwarden. Daar kregen ze samen vier zonen: Jan, Dick, Rob en Hans. 
Zoon Hans sprak tijdens de dienst haar levensverhaal uit. Hij vertelde o.a. dat hun moeder 
actief was geweest in de diaconie en vrijwilligerswerk deed bij het Aanloophuis en het inspreken 
van de Blinden Krant. Maar waar ze vooral heel blij van werd waren haar kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Haar liefde voor hen was groot. In haar handtas droeg 
ze, naast allerlei briefjes, gedichten, spreuken, haar adresboekje, ook altijd foto’s van hun met 
zich mee.  
Schoondochter Nynke las Psalm 139 uit de Bijbel in gewone taal. In deze Psalm denkt de 
dichter na over wie God is. Je proeft in de tekst dat de dichter denkt en overweegt: u weet, u 
weet, u ziet, u ziet, ik kan wel dit, ik kan wel dat. Margreet Plat dacht ook na over God. In een 
brief had ze geschreven dat ze een periode twijfels had gehad, maar, schreef ze: zolang je leeft 
blijft God een raadsel, geloven gaat om vertrouwen, vertrouwen dat het goed komt. Dat 
vertrouwen heeft zij met zich meegedragen, als een handtas, als een houvast, dat ze zo de 
belangrijkste dingen altijd bij zich had.   
We mogen in dankbaarheid op haar lange leven terugkijken, dankbaar zijn voor alle liefde die 
zij gegeven heeft. Haar tas was er zwaar van. Ze zal gemist worden, maar haar kinderen en 
kleinkinderen zullen nu haar liefde verder met zich mee mogen dragen. 

Gerda van Brug 
 
- Jan Miedema 
Naar de kinderen zeiden in de dienst voorafgaande aan de begrafenis op de 
Noorderbegraafplaats: de afgelopen jaren ging het tempo van zijn leven wat omlaag. In 2021 
is hij nog aan zijn hart geopereerd, en dat leek wel wat meer energie te geven. Maar hij stopte 
met zijn levenslange hobby: schaken. Hij werd minder mobiel en zijn wereld werd wat kleiner. 
Tegelijk: het leven ging wel door. Niet meer die prachtige vakanties, maar wel werd in 
familieverband kort geleden het Poptaslot in Marssum bezocht. De mooie foto op de kaart is 
daar ook gemaakt: Jan, geboren 1 september 1935, bijna 87 jaar. Er werd elders al een andere 
verjaardag gevierd met de kinderen én de kleinkinderen. Hij genoot. Er leek haast niets 
veranderd te zijn. Zondag 14 augustus maakten zijn vrouw Lieneke en hij samen de dienst mee 
in de Grote Kerk. Woensdag rustig in de tuin, nog wat regelen, 's avonds t.v. Welterusten. 
 
- Maar donderdag 18 augustus was alles anders. Opeens. Jan werd niet meer wakker. Wat 
een schok en verwarring. Er moet een kaart komen, een advertentie, en een dienst voorbereid 
worden na 55 jaar gelukkig getrouwd te zijn geweest. Lieneke deelde met de kinderen en 
kleinkinderen: "Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar voor zijn leven  nemen wij afscheid 
van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa." En dat hebben we op donderdag 25 
augustus met hen, de familie en genodigden ook gedaan in- en vanuit de Noorderhof. 
 
- Hij is naar ik begreep, ondanks de oorlogstijd, voorspoedig opgegroeid op de boerderij. Nam 
die op den duur graag over, en trouwde in 1967 met Lieneke Steegenga. De tekst in de 
bevestigingsdienst was: "Daarom aanvaardt elkaar, zoals Christus u aanvaardt heeft." 
(Rom.15) Gelukkig heeft Jan dat ook mogen ervaren: "goed dat je er bent." Ervaren in geloof, 
in z'n huwelijk, gezin en familie, jong al in besturen, in de kerkelijke gemeente, bij het pastorale 
werk en in de cantorij. Wederzijdse bevestiging was hem niet vreemd, integendeel. Er was in 
deze rustige, sterke man ook Godsvertrouwen. 
 
"Geloof, hoop en liefde" wilde in de praktijk gebracht worden, zoals ook in het kerkenwerk. En 



dat gebeurde, ook in het zingen. - Zoals we dat aan het eind van de dienst hebben mogen doen 
door voor elkaar en voor onszelf te zingen, ook tot steun en sterkte: 
"Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn." (Lied 416:1) 
- Bij het uitgeleide hoorden we het "Pie Jesu..." zingen uit het Requiem van Gabriel Fauré. 

ds. Arend Bouman. 
 

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: 
21 aug. naar:  mw. M. van der Horst 
28 aug. naar:  fam. Dijkstra 
 4 sept.. naar: mw. J. Zijlstra-Stienstra 
 

Verjaardagen 
15-09: Mw. N. de Boer,  De Malus 117  8934 CW   80 jaar 
18-09: Dhr. T. de Jong,  J. Winklerwei 2  8915 GA  91 jaar 
19-09: Dhr. K. Salverda , Van Harinxmaplein 43  8931 DM  85 jaar 
19-09: Mw. J. Dijkstra-Cnossen, Romkeslaan 138  8933 AB  82 jaar 
26-09: Mw. H. v.d. Heide-V.d. Wal, Dekamastraat 39  8917 AC 100 jaar 
 

Algemeen 
 

Ontmoeting en verbinding 
Als Activiteitencommisie van de Grote of Jacobijnerkerk gaan we, nu alles weer een beetje 
normaal is, een gezellige middag organiseren in de Grote kerk, op 5 oktober a.s.  
Het thema is “Ontmoeting en verbinding”. 
De middag begint om 15.00 uur en de koffie/thee staat klaar om 14.30 uur. Einde van de 
middag om 17.00 uur. 
De verhalenverteller de heer Harrie Steenstra, zal een gedeelte van de middag invullen.  
Halen en brengen is altijd mogelijk. 
U kunt zich opgeven bij: 
Alie Kooistra, Pieter Langendijkstraat 22,  tel.  06 2508 7599 
Roely Spoelstra, de Bird 101, tel. 058 266 5668 
Griet Roersma, de Kei 304, tel. 058 266 9886 
Graag opgeven vóór 28 september. 

Activiteitencommissie Grote of Jacobijnerkerk 
 
 
 
 



Israël Zondag   
2 oktober 2022 

 
 
 
Op de eerste Zondag in oktober is het in de Protestantse Kerk In 
Nederland Israëlzondag. Een Zondag waarin speciaal wordt stil 
gestaan bij de plaats van Israël in Gods plan. 
Mogen wij  en voor Israël bidden met de woorden van Psalm 147 
waarin staat: 
De Heer heeft Jakob uitverkoren 
om naar zijn heilig woord te horen. 
Aan Israël heeft Hij ten leven 
zijn rechten en zijn wet gegeven. 
Zo deed Hij aan geen andere volken. 
Laat ons des Heren lof vertolken. 
De kracht, de heerlijkheid, de ere 
zijn Hem, die eeuwig zal regeren. 
 
Na de dienst mag U een krant Israël Aktueel in ontvangst nemen. 

Sjalom 
 

 
 
 
 
 

Klimaattafel 
 

 
(Foto Eva Edens) 
 
- Zie het bericht onder ‘Algemeen’ over de excursie naar de boerderij van Anke Edens – 
Tamminga. 
- Bent u benieuwd naar aspecten van de klimaattafel, ga dan naar www.jacobijner.nl en klik op 
het logo van de klimaattafel. Dit logo vindt u op de startpagina. Dan wijst het zich vanzelf. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jacobijner.nl/


Wandelgroep Samen Jacobijner 
Beste gemeenteleden, 
21 september, de derde woensdag van de maand, gaan we weer wandelen van 19.00-20.00 
uur vanaf Eeltsje’s Hiem in Westeinde.  
 
Vanaf oktober kunt u kiezen tussen twee momenten om een uurtje mee te wandelen. (Beide 
dagen mag natuurlijk ook).  Op de derde dinsdagmiddag van de maand start er een groep bij 
Eeltsje’s Hiem om 14.00 uur.  
Op de derde woensdagavond start er een groep bij de Grote Kerk om 19.00 uur.  
 
Aanmelden voor de wandelingen is niet nodig, maar het mag wel via de WhatsApp van de 
wandelgroep.  U kunt zich hiervoor aanmelden door uw telefoonnummer door te geven tijdens 
de wandeling of door te bellen naar één van onderstaande telefoonnummers.  
 

Graag tot ziens bij de wandeling.  
Mari Joke Veenboer, 058 2160431 

Titia Visser,  058 2133103 
Grieteke Vos, 06-38283895 

 

OPA-Bilgaard  
Zaterdag 10 september inzameling oud papier in de wijk Bilgaard.  
Volgende datum: 8 oktober 
 

Bijeenkomsten 
 

Meditatie Swettehiem  
Woensdagmiddag 14 september in het Swettehiem, Pieter Sipmawei 290.  
Voorganger: ds. J. van der Wiel 
Aanvang 15.30 uur.  
Graag tot ziens 
 

Elkaar zien  
Meer dan tien jaar geleden kwam Marianne Beeke met het initiatief “Elkaar zien’. Voortaan was 
er eens in de veertien dagen een ontmoeting van gemeenteleden om met elkaar van gedachten 
te wisselen en lief en leed met elkaar te delen. Tot haar pensioen heeft Marianne de 
bijeenkomsten begeleid. Haar opvolgster Gerda van Brug neemt deze taak nu op zich. De 
eerstvolgende samenkomsten zijn op de woensdagen 14 en 28 september van 10.00 – 11.30 
uur in de Grote of Jacobijner Kerk. 
Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.  
 

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 Adelaar-
Regenboog 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.  
 
 


