
Kopij Webside Marsum febrewaris 2019 
 
BY DE TSJERKETSJINSTEN 
 
Tsjerketsjinsten yn de Pontianustsjerke fan Marsum 
Snein 24 febrewaris  ds. J. Goorhuis (Smelle Ie) 
Snein 24 maart  ds. P. Dijkstra (Grouw)  Fryske tsjinst 
 
 
Werom sjen op de ZWO Oars-as-oarstsjinst fan snein 3 febrewaris 
 
Op zondag 3 februari, de zondag van het Werelddiaconaat, stonden we tijdens de dienst stil bij 
‘Fryslân foar Rwanda’, het nieuwe project van Kerk in Actie voor de provincie Fryslân.  
Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Fryslân zijn uitgenodigd om zich voor een aantal jaren te 
verbinden aan projecten in het Afrikaanse land Rwanda. 
Ook onze gemeente gaat hieraan meedoen. Daarom hadden wij voor deze zondag Evelien Vrolijk, 
regio coördinator Van Kerk in Actie voor onder meer een deel van onze provincie, uitgenodigd om 
‘Fryslân foar Rwanda’ bij ons te introduceren.  
Zij deed dit op een vrolijke en enthousiaste wijze in een ‘Oars-as-oars tsjinst’ in een goed bezette 
Molewjuk.  
 
Vanuit Fryslân gaan wij drie projecten in Rwanda steunen: 

-een project voor de opvang en scholing van weeskinderen 
-een project voor jongerenwerk in de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda 
-en een landbouwproject van de gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda,  
in 1984 opgericht door de zendingsdiaconessen te Amerongen (Nederland) 

  
Met een korte power point presentatie liet Evelien ons kennismaken met de drie projecten en de 
mensen achter deze projecten. 
We luisterden naar een opname van een lied uit Rwanda, dat bij het project voor de weeskinderen 
veel gezongen wordt: ‘Ntawundi wasa na Yesu’ (‘Er is echt niemand zoals Jezus’). 
In de dienst zongen we ook het ‘Fryslân foar Rwanda liet’:  
een lied dat speciaal geschreven is voor dit meerjarige project van de kerken van Fryslân. 
En we besloten de dienst met een Afrikaanse zegen en het zingen van een ‘Amen’ uit Zuid Afrika. 
 
Info Rwanda:  -aantal inwoners 11,9 miljoen 

-bevolkingsopbouw 70% < 30 jaar 
-oppervlakte  ⅔ van Nederland 
-godsdienst  > 90% christelijk 
-export   koffie, thee 
-staatsvorm  democratie 

 
In de komende tijd zult u nog veel meer horen over Rwanda en  ‘Fryslân foar Rwanda’ ! 
 
Hierbij – voor diegenen die deze dienst niet hebben meegemaakt-  
de tekst van het ‘Fryslân foar Rwanda liet’: 
 
Wize: Evangelische Liedbundel nr. 374  
‘O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring de wereld zie die U hebt voortgebracht’ 

 
1 Ferbûn as bern fan God út alle lannen, 
elk is yn tel, net minder as in oar. 



Mei goed ferskaat oan kleur en taal, sa sjonge 
wy it ferhaal fan Jezus mei elkoar. 
Refrein: It is jo trou, o God, dy’t ús ferbynt, 
dy’t hope jout, dy’t útkomst biedt. 
It is jo leafde, God, dy’t oer ús skynt, 
ús leauwen bout, ús libben liedt. 
 
2 Wy gean op paad, as mienskip fan de Heare 
en sjong_yn koar it liet fan syn ferbûn. 
En op de wei dy’t troch in tsjust’re wrâld rint 
skynt ús it ljocht, troch God syn wurd ús jûn. 
Refrein 
 
3 Wy krije krêft dy’t ús ferbynt as minsken. 
Wy gean op reis, as freonen hân yn hân. 
En it ferhaal fan hoop’ en goede winsken 
nimt ús op wei nei Gods beloofde lân. 
Refrein 

 
 
 
Foarút sjen 
 
Op zondag 10 maart komt jongerenwerker Carlijn Niesink uit Berltsum in de kerkdienst iets vertellen 
over de World Servants reis die jongeren uit onder meer Berltsum in de zomer gaan maken naar 
Ghana. Zij gaan daar klaslokalen bouwen. 
 
En noteer ook alvast de Skoalletsjerketsjinst op de kalender: 
op zondag 17 maart zal er een Skoalletsjerketsjinst zijn in de kerk van Bitgummole.  
Deze dienst wordt voorbereid met de leerkrachten en kinderen van Mooitaki. 
Het thema is ‘Mooitaki got talent? Wêr lizze dyn talinten?’ 
Het zal weer een verrassende en vrolijke viering voor alle leeftijden worden! 
Welkom allemaal. 
 
 
 

ÚT DE GEMEENTE 
 
Bliidskip en fertriet 
 
‘Foar elk ding is in oere 
en foar alles ûnder de himel in tiid. 
Der is in tiid om berne te wurden 
en in tiid om te stjerren.’  (Prediker 3 fers 1 en 2a) 

 
Vreugde en verdriet wisselden elkaar af in onze gemeente in de afgelopen tijd. 
Er werden twee kleine meisjes geboren, maar we moesten ook twee gemeenteleden afstaan aan de 
dood. 
 
Op maandag 7 januari werd Janna geboren. Zij is het dochtertje van Dooitze en Ingeborg van den 
Berg, en het zusje van Sido. Op haar geboortekaartje staat:’ 
 



‘Na een aantal jaren dromen 
of er ooit nog een broertje of zusje zou komen 
is het dan eindelijk zover… 
Mijn kleine zusje is er!’ 

 
Haar wiegje staat aan de Langestraat 26 in Bitgummole, en vanuit deze Paadwizer wensen wij 
Dooitze, Ingeborg en Sido van harte geluk met dit lieve kleine meisje.  
Wat mooi dat een lang gekoesterde wens voor jullie eindelijk in vervulling mocht gaan! 
 
Nieuw leven kwam er ook op Dyksterhuzen 12 in Bitgummole, bij Eibert en Ettje Tigchelaar en hun 
kinderen Pieter, Rients en Foke. Daar ligt sinds 20 januari in leaf lyts famke en suske in de wieg:  
Eeke Anneke.  
‘Tankber en wiis’ zijn haar heit en mem met haar geboorte, en zij schrijven over haar: 
 

‘No’t alles sjongt, sjongsto ek mei, 
ús lofliet klinkt aloan en wei 
om it libben dat ús jûn is. 

  
Wat zal het daar een gezellige drukte zijn, op Dyksterhuzen 12, met dit vrolijke klaverblad! 
Ook dit jonge gezin van harte gefeliciteerd mei it lytse famke en suske! 
 
Op dinsdag 15 januari kwam er onverwacht een einde aan het leven van Rinze Zwalua, geboren op 
12 december 1933 aan de Sânwei in Menaam.  
Een aantal dagen eerder was hij opgenomen in het MCL, en niemand verwachtte toen dat er zo snel 
een einde aan zijn leven zou komen. Rinze stond nog midden in het leven, en hij nam volop deel aan 
allerlei activiteiten. Rinze is 85 jaar geworden. 
Op maandag 21 januari deden wij Rinze uitgeleide na een dankdienst voor zijn leven in de bijna volle 
kerk te Bitgummole. We lazen en overdachten Psalm 103, een Psalm die Rinze dierbaar was. Bij de 
overdenking waren het eerste en laatste vers uit de Psalm leidend: ‘Lit al wat yn my is de Heare 
loovje.’  We luisterden naar mooie klassieke muziek, muziek waarvan Rinze een groot liefhebber was. 
Zelf zong hij ook graag. Dat deed hij zelfs nog in het ziekenhuis, waar hij -ziek als hij was- ‘Edelweiss’ 
zong. Dat lied hebben wij daarom ook samen bij zijn afscheid gezongen. 
Na de dankdienst kreeg Rinze zijn laatste aardse rustplaats op de begraafplaats bij de kerk in 
Ingelum. 
Zijn ‘omkesizzers’ en verdere familie en vele anderen zullen deze markante man missen. 
Vanaf deze plaats wensen we hen veel sterkte en Gods nabijheid toe. 
 
Op zaterdag 19 januari, op haar 63e trouwdag,  overleed in het MCL na een lange tijd van ziekte toch 
nog onverwacht Ymkje Marchje Postma-Meester, geboren op 2 november 1929 te Amersfoort. 
Op de rouwkaart schrijft haar man Bertus Jans Postma:  
‘Hja wie myn leafde en libben, hja wie my alles.’  
Ymkje was 89 jaar. Een gezegende leeftijd. Maar je kunt elkaar toch nooit missen.  
Op donderdag 24 januari was de afscheidsdienst in de kerk te Ingelum. 
Een lievelingslied van Ymkje was het lied:  

As de stoarmen om my beare, 
as de nacht sa tsjuster is, 
bin ik, burgen by de Heare, 
altyd fan syn hoede wis. 
Ek al fiel ik my allinne, 
Hy is oeral om my hinne. 
Troch in nacht fan stoarmgebrûs 
bringt de Hear syn bern nei hûs.     (út Lieteboek foar de tsjerken Gesang 445 fers 3) 



Samen met de vele aanwezigen in de kerk hebben dit lied gezongen.  
We lazen Psalm 42, over ‘al Gods weagen en baren’ die over een mens heen kunnen slaan.  
Maar we lazen ook Openbaring 21, over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 
We zongen samen over ‘it Heilân, dêr’t de dyk it lân omklammet’ en over ‘it oare Heitelân’, It lân fan 
kleare ljocht’. 
Buiten, op de begraafplaats van Ingelum, lag sneeuw. 
Toen wij het lichaam van Ymkje aan de schoot van de aarde toevertrouwden, scheen de zon over de 
stille witte wereld rond het geopende graf. Een vogeltje zong het hoogste lied, alsof het zong over ‘It 
hillich lân, dêr’t de hillgen oan Gods hân it hôf fan Eden fûn ha’. 
Ymkje is geborgen in ‘Gods lân fan kleare ljocht’. 
Mag God haar man Bertus nabij zijn, nu het gemis van zijn lieve vrouw zo voelbaar is. 
 
 
Omtinken 
 
Zorgen zijn er om de zieken in onze gemeente en in onze dorpen. Sommigen ondergaan om de 
zoveel tijd een kuur, anderen ondergaan andere behandelingen of onderzoeken, en weer anderen 
zijn herstellende van een operatie of ziekte. 
Wij wensen de zieken en hun familie veel sterkte toe. 
 
 

 
 
 
 

         Time4U                       

 
 

De Time4U-bijeenkomst van vrijdag 25 januari kon helaas niet doorgaan vanwege het overlijden van 
twee gemeenteleden. 
 
Als leiding hebben wij besloten om dit jaar weer mee te doen aan de regionale Klupstriid, die uitgaat 
van de YMCA. Op dit moment van schrijven moet de Klupstriid nog plaatsvinden.  
Volgende keer plaatsen we een verslagje van de Klupstriid. 
Een onderdeel van Klupstriid is ook ieder jaar een inzameling voor een goed doel. 
Het goede doel was vorig jaar, en ook dit jaar, de bouw van een jongerencentrum in Belarus  
(Wit-Rusland). 
 
Op 15 februari gaat de jeugd van Time4U naar de IJshal in Leeuwarden voor een sportief avondje 
schaatsen. Vrijwilligers uit de gemeente zorgen voor het vervoer.  
Vertrek om  19.45 uur van het plein van de Molewjuk, terug op het plein rond 22 uur.  
De intree (5 euro) en een hapje/drankje zijn voor eigen rekening.       
Graag even aanmelden bij ds. Fokje, in verband met het vervoer!  
 
De volgende Time4U bijeenkomsten zijn op: 

-15 februari 
-1 maart 
-15 maart 
-29 maart 

 
Een hartelijke groet aan alle lezers van Ds. Fokje Haverschmidt 


