
Palmpasen: zondag 2 april
10.00u
Vespers: maandag 3, dinsdag 4
en woe. 5 april. 19.00u De
Lutherse Kerk
Witte donderdag 6 april 19.30u
Goede vrijdag 7 april 19.30u.
Stille zaterdag 8 april: 21:00u
mmv de cantorij.
Paaszondag 9 april: Paasontbijt
en koffie om 09.00u in de foyer. 
10.00u dienst mmv de cantorij.
Peter van de Zwaag en Rianne
Meinardi ontvangen daarbij als
nieuwe organist en cantrix van 

De komende drie jaar Is Friesland verbonden met Moldavië. 
Gebleken is dat Rusland zijn invloed in de regio wil uitbreiden: ze hebben  
Moldaviers opgeroepen om in opstand te komen tegen de eigen
regering. Naast de dreiging vanuit Rusland hebben de Moldaviërs  meer
problemen. De zorg voor de jeugd en de ouderen omdat een groot deel
van de beroepsbevolking naar het buitenland is vertrokken. De
mantelzorg is weggevallen. Gelukkig zijn er organisaties en de kerk die
deze verantwoordelijkheid op zich nemen. Binnenkort stellen wij de
partners van Kerk in Actie voor in Geandewei.
ZWO Jacobijner wijkgemeente 
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Inhoud
De  Paascyclus

Moldavië

De paascyclus
Moldavië
Paascyclus
In het licht: 
Kerkmuziek: De 
cantorij, Vierstem en 
de nieuwe organist 
Peter van der Zwaag
Nieuws uit 
werkgroepen
Agenda

 

As-woensdag

de gemeente de bedienings-
zegen. Ter voorbereiding op
het Paasfeest organiseren de
Evangelisch-Lutherse
gemeente Leeuwarden en de
Wijkgemeente de Jacobijner
samen Vespers. In deze korte
vieringen staan stilte, inkeer en
vertrouwen in wat komen
gaat, centraal. De vieringen
worden gehouden op
maandag 3, dinsdag 4 en
woensdag 5 april a.s. in de
Lutherse kerk. Nieuwe
Oosterstraat 30,. Aanvang
19.00 uur. Iedereen is van
harte uitgenodigd.

http://www.jacobijner.nl/


Kinderdienst
Kosters
Kerkmuziek
Voorgangers
Diakenen en ouderlingen
Beamercommissie
Koffieschenken
Kinderoppas
Autorijden
Ontvangstcommissie
Tienerdienst
Bloemencommissie
Collectanten

Er gebeurt veel ín onze
Jacobijnerwijkgemeente. We
zetten al deze mensen en
functies in willekeurige volgorde
in het licht. 

Ik ben Rianne, sinds januari
2022 de cantor van de Grote
Kerk. Ik studeer koordirectie
en kerkmuziek in Groningen
en Utrecht. Het is mijn taak
om te repeteren met de
cantorij en fijne, passende
muziek uit te zoeken voor de
cantorij. Hieronder een korte
sfeerimpressie van een
cantorijrepetitie.
Onderweg naar…
Het is vrijdagavond 18:09 en
ik zit in de trein naar
Leeuwarden. In de trein bekijk
ik nog een laatste keer alle
liederen. Eenmaal in de
Waalse kerk in Leeuwarden
aangekomen begint de
repetitie met een lied, dit
keer uitgekozen door Jan.
Iedere keer is het weer
verrassend welk lied er
gekozen wordt. Ank vertelt na
het lied welke leden er
afwezig zijn. Daarna zingen
we in en beginnen we met
het oefenen van een lied
voor de komende dienst. We
oefenen de partijen eerst los
en vervolgens samen. Af en
toe wordt de repetitie
onderbroken door een
grappige opmerking, Vaak
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In het licht De cantorij

Wie, wat & 
waar?

van Harm of Reinder.
Daarnaast wordt er lekker
gewerkt. Op een gegeven
moment is het tijd voor
pauze. We drinken een
kopje koffie of thee (met
wat lekkers!) en kletsen met
elkaar. Na de pauze gaan
we verder met repeteren.
Meestal herhalen we
repertoire waar we de
vorige keer mee begonnen
zijn. Rond 21:00 is de
repetitie klaar. In de trein kijk
ik met een tevreden gevoel
en met een hoofd nog vol
muziek terug op de repetitie.
Er is fijn gezongen samen
en de liederen voor de
volgende keer gaan steeds
mooier klinken. Zo gaan wij
onderweg naar de
volgende dienst.

http://www.jacobijner.nl/


WELKOM

Stekjesruil
9 april 2023

 
 

Paaszondag

Stenen vervangen door groen

Want groen zorgt voor een
positieve stemming en een fijne
leefomgeving. Groen houdt de
temperatuur lager in de zomer
door verdamping en schaduw
Meer groen is goed voor
insecten en biodiversiteit. Met
meer groen is er minder snel
wateroverlast én bladeren
nemen fijnstof en CO2 op. 
Planten kun je kopen. Een duur-
zamer manier om aan nieuwe
planten te komen is stekken en
ruilen. We hopen dat er veel
mensen plantjes meebrengen
op paaszondag. Als u/je niks te
ruilen hebt ben je ook van harte
welkom om een plantje mee
naar huis te nemen voor in de
tuin of op het balkon.

De repetitieavonden  van de Vierstem in de Waalse kerk staan in elk
geval voor twee dingen: in de eerste plaats plezier aan het leren van
koorwerken die eerst nog wat aarzelend maar al snel overtuigender
klinken. Elke keer weer een mooie ervaring. In de tweede plaats ben je
op de repetitieavond deel van een inmiddels hechte groep die de
liefde voor het zingen deelt, maar regelmatig ook lief en leed. Vanaf
14 maart studeert de Vierstem muziek in voor o.a. zondag 14 mei. We
zingen dan samen met de cantorij een Tafelgebed, een Kyrië-Gloria,
een ‘Us Heit’ en een zegenlied. Tenminste vier maal per jaar is er een
bijdrage aan de kerkdiensten. Daarbij  heeft de Vierstem een eigen 

Kerkmuziek -vervolg-

Vierstem

Kinderdienst in de
veertigdagentijd
Ga je met ons mee op
ontdekkingtocht? 2 en 9 april is
er kinderdienst. 2 April gaan we
palmpasen-
stokken 
versieren.
Mocht je thuis
nog een stok 
hebben  van 
vorig jaar, 
wil je die dan
 meenemen?

www.jacobijner.nl

plek naast de cantorij. We
zoeken muziek die ‘net
even anders’ is. Met de
nodige ondersteuning
komt de zoektocht door
dirigent Franske van der
Wal-Giesing bijvoorbeeld
uit bij koorwerken in de
Engelse/Britse traditie,
zoals ‘The Lord bless you
and keep you’ van John
Rutter en onlangs genoten
we van het,  uitvoeren van
‘Klankresten’ van Huub &
Tjeerd Oosterhuis.  Het
zingen in het Frysk neemt 
toe. De ‘Old Irish blessing’ wordt nu voor ons vertaald door Hindrik
van der Meer. Twee gemeenteleden pogen een adventslied van
een Friese tekst te voorzien. Franske houdt ook de kinderen in de
gaten : kunnen ze weer mee zingen? Het gaat vast nog jarenlang
lukken om de Vierstem op dinsdagavonden en . zondagen te
laten zingen.

http://www.jacobijner.nl/
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De organist: Peter van der Zwaag 

 

Welkom bij de eetgroep
op 14 april om 11.30 uur in
de refter. Opgeven bij:
eetgroep@jacobijner.nl

Eetgroep

In het kader van het
jaarthema "Aan tafel' van de
PKN wordt op  Paasmorgen 9
april een  paasontbijt
georganiseerd in de foyer.
Aanvang is 09.00 uur. U bent
van harte uitgenodigd!  Voor
het ontbijt of koffiedrinken
NB: ná de dienst is er geen
koffie.

PAAS
CHALLENGE

Zondag 2 april gaan de
tieners een Paaschallenge.
met elkaar doen. Ze gaan
een interactief 'wie-is-de-
mol'-achtig spel doen
passend bij het jaarthema
'aan tafel'. Daarna eten ze
samen, 

Paasontbijt

PAAS
Ontbijt

DE TIENERSDE TIENERSDE TIENERS

Het thema van deze kerkbrief heeft een goede timing. Het geeft mij de
gelegenheid mij nog wat verder voor te stellen als jullie kersverse
organist. 
Ik ben geboren en getogen in Leeuwaren, maar tijdens mijn studies heb
ik in Groningen gewoond. In 2018 ben ik weer teruggekomen naar
Leeuwarden.
Na een paar jaar keyboardles kreeg ik als tienjarige mijn allereerste
orgellessen op nota bene het orgel in de Jacobijner. Na de benoeming
van Theo Jellema kreeg ik zijn lessen ook weer in de Jacobijner. Tijdens
mijn conservatoriumstudie speelde ik mijn bachelorexamen ook in onze
kerk. Het orgel heeft daarom altijd een speciaal plekje in mijn hart
gehad en ik vind het geweldig dat ik er nu de ambassadeur van mag
zijn. 
De Jacobijner is een plek waar je je als organist en kerkmusicus
maximaal kunt ontplooien. Er zijn veel diensten met een
verscheidenheid aan liturgieën, en in de zomer is er een
orgelconcertserie. Er is in de afgelopen decennia een indrukwekkende
traditie ontstaan die ik in ere wil houden en verder wil ontwikkelen.
Voor de reguliere ochtenddiensten overleg ik doorgaans met de 

predikanten over de lied
keuze en de verdere invulling
van de liturgie. En wanneer
de cantorij een rol vervult
dan overleg ik ook met
Rianne. Het is erg plezierig
dat onze gemeente een
tweede kerkmusicus in
dienst heeft en Rianne is een
prettige sparringpartner. Ik
kijk dan ook erg uit naar de
verdere verdieping van het
contact met haar en de
predikanten. In met name de
‘tweede’ diensten is er veel
ruimte voor (orgel)muziek. 
De orgelwerken die ik daarvoor uitzoek, laat ik dan zoveel mogelijk
aansluiten bij het karakter van de dienst, de liederen en/of het kerkelijk
jaar. Maar het belangrijkste vind ik de gemeentezang begeleiding en
daar haal ik ook de meeste voldoening uit. Er is niets mooiers dan een
flinke groep kerkgangers die optimaal en uit volle borst kan zingen. En
dat in een gebouw waar al ruim 700 jaar lang ter ere van God wordt
gezongen.
Maar er is meer muzikaal talent in onze gemeente. Dat werd onlangs op
29 januari na de dienst weer eens bevestigd bij de Voedselbankactie. Ik
ga mij ervoor inzetten dat dit talent ook vaker ruimte krijgt tijdens de
kerkdiensten.

kerkbrief maart 2023

http://www.jacobijner.nl/
http://www.jacobijner.nl/


Vol .01 Newsletter

werkgroepen e.a.

19 februari en 19 maart waren  
warme truiendiensten: de
kachel stond een graad lager.
Tijdens de eerste dienst
werden wol en breipennen
doorgegeven en breiden veel
mensen een stukje. 19 maart
kreeg Jan Jaap een warme
sjaal omgehangen: het
kleurrijke resultaat van die
inspanning. 
De klimaatwerkgroep denkt
na over duurzaamheid in de
wijkgemeente.  Met pasen
kunnen zoals gezegd stekjes
geruild worden. Verder komt
er gesprek met beheer en
mogelijk een energiecoach
over het gebouw: wat te doen
met het enkel glas, radiatoren
die efficiënter kunnen, etc, etc 
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Klimaatwerk-
groep

Kerkdiensten zijn online te volgen 
via de website, youtube en bij 

Omroep Leo zondags om 20 uur
.

Mailadres doorgeven/wijzigen: 
scriba@jacobijner.nl

D E  W E B S I T E  V A N  D E  W I J K G E M E E N T E

nieuws
 

 

 
AgendaAgendaAgenda

Elke dinsdag: Adelaar /
Regenbooghuis:
Inloopspreekuur ds Roest:   
 om  12.30u-14.00u.  Ook
elke dinsdag: koffie-ochtend 
 om 10u. Elke woe 19.30 u. :
Midweekgebed. Met leestafel.
Om de woensdag van 10-
11.30 uur. 'Elkaar zien' met
Gerda v. Brug. 22 mrt. 5 en
19 april. 
2 april: Palmpasen 10.00u 
3, 4, en 5 april Paasvespers
Lutherse Kerk, 19.00u.
6 april Witte donderdag om
19.30u.
7 april Goede vrijdag 19.30u
8 april Stille zaterdag  Stilte
wandeling 10.30u AR-hûs, 
8 april Kerkdienst 21.00u
9 april Paasmorgen paas-
ontbijt  om 09.00 uur in de
foyer
9 april Paasdienst om 10.00u
14 april eetgroep
LoopLeeuwarden 14 mei
dienst. mmv de cantorij én
vierstem; aanvangstijd....?
hou dit in de gaten!!
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De toekomst is al gaande,
lokt ondank tegenstand
ons weg uit het bestaande
naar eens te vinden land..

De toekomst is al gaande,
een bron in de woestijn
zing tegen het vergaan in.
de dood zal niet meer zijn.

De toekomst is al gaande,
verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is,
een God die draagt en dient.

De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.
Lied 605

http://www.jacobijner.nl/

