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G

enthousiaste, leuke, nieuwe

collega’s

ezocht
							 		

		

Wij zijn op zoek naar leuke, enthousiaste, nieuwe collega’s
die vanaf minimaal 5 uur per week parttime beschikbaar zijn.

Wij zoeken personen die:

- positieve instelling
- openminded
- ondernemend
- bereid nieuwe dingen te leren
- beleeft er plezier aan anderen te helpen
- is parttime beschikbaar (min. 5 uur p. w.)
- geen verkooprol
- bereid hard te werken

Wat bieden wij u?

- een resultaatgebaseerd inkomen, dat u door
enige maanden serieus te werken op kunt
bouwen tot een bovengemiddeld hoofdinkomen
met een blijvend karakter.
- leuke, spontane collega’s
- professionele training en begeleiding
- persoonlijke groei

Herkent u zichzelf in bovenstaande punten, aarzel niet en neem contact met ons op!

Miranda Draaisma & Marcus de Boer 06

- 53 14 94 15

of mail uw cv naar info@Mconsulting.me

Ben je op zoek naar een vlotte, veilige en goede
rijschool, waar je je rijbewijs snel kunt gaan
halen...
Weet dan dat:
- Vele Marssumers hun lessen bij onze rijschool
hebben gevolgd.
- Wij lessen volgens de CBR-rijprocedure met een
speciaal en doelgerich lesprogramma.
- Onze theorielessen ook praktijkgericht zijn

Info: Leeuwarden: 058 - 212 60 33
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Rienk Julianus
Rypsterdyk 2

Jaargang 38 | #1
Bankrekeningnummer 31.32.00.076
Verschijnt 10 maal per jaar
oplage 600 stuks
gratis thuis bezorgd

9034 HN Marssum
doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl

REDACTIE
WWW.MARSSUM.INFO

Fetsje Huibers

redactie

058-254 1366

Rienk Julianus

kopij

058-254 1818

Geertje Sikkema penningen 058-254 1881
Hans Wassenaar bezorging

058-254 1384

HUISARTSENPRAKTIJK MARSSUM D.P. Dooren & N.M.A. Meyerink-Heymans
08.00-09.00
Afspraak spreekuur en visites		
058-2542255
tot 10.00
Inleveren lege flesjes en medicijnen
13.00-13.30
Telefonisch spreekuur onderzoeksuitslagen e.d.
16.00-16.30
Medicijnen afhalen
Bij medisch spoedgeval praktijk telefonisch in gesprek? Bel dan
058-2542975
Zie ook http://www.marssum.praktijkinfo.nl
PSYCHOLOGISCHE HULPVERLENING
‘Papilio’ praktijk voor psychosociale therapie, coaching en counseling
Rypsterdyk 2b - 9034 HN Marssum			

058-8431093

MAATSCHAPPELIJK WERK N.W. EN MIDDEN FRYSLAN
Voor dringende gevallen S.O.S. Leeuwarden, dag en nacht bereikbaar
Franeker
Vijfhuizen 1
Dagelijks spreekuur 09.00-10.00
Menaldum
Dienstencentrum. Dinsdags spreekuur 09.00-10.00
Berlikum
Sportlaan 7
Dinsdags spreekuur 10.00-11.00

0517-397484
0518-451547
0518-461741

STICHTGING HULP EN WELZIJN
Sociale Winkel, Eewal 61 Leeuwarden. geopend: ma t/m vr 9 - 12u

058-2348434

N.H. KERK EN
Koster
Dominee
Contactadres
Consistorie

CONSISTORIE
J. Sijbesma, Skoallestrjitte 4 		
d.s. J.F. Kroon
		
Mevr. J.R. vd. Weide-Colmer
Doctor Poptastrjitte 9, 9034 HG Marssum 		
Mevr. N. Castelein
Binnenbuorren 25, 9034 GN Marssum 		
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058-2541408
058-2532652
058-2542041
058-2541241
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ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
M. Hellinga (secretaris)
Dr. Poptastrjitte 3, Marssum
M. Bresser 		
Franjumbuorsterpaed 11, Marssum

058-2541409
058-2541526

PCOB Menaldumadeel
Dhr. S. Zwalua (secretaris)

058-2531494

Menaldum 		

Thuiszorg Het Friese Land Telefoon 24 uur per dag 		
0900-8864
Thuisverpleging en –verzorging * Kraamzorg * Ouder- en kindzorg * Huishoudelijke
hulp * Alfahulpverlening * Voeding- en dieetadvies * Uitleen van verpleegartikelen en
hulpmiddelen * Friese zorgwinkel * Cursussen en themabijeenkomsten * Pluspakket
www.hetfrieseland.nl | info@thfl.nl
Stichting Welzijn Middelsee - Menaldumadeel
Ouderenadviseur Tjik Flameling
Voor informatie en persoonlijk, onafhankelijk advies over wonen, welzijn, zorg en 		
dienstverlening, hulp bij aanvragen van voorzieningen, invullen formulieren etc.
Spreekuur op di en do van 08.00 – 9.30 uur.
t.flameling@welzijnmiddelsee.nl
Ouderen / opbouwwerker Sieta Kuipers
Voor ondersteuning groepen, valpreventie, steunpunt mantelzorg, vorming en 		
educatie.
Aanwezig van ma t/m do van 8.30 – 14.30, wo van 8.30 – 11.15 uur.
s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
Bezoek- en postadres:
Stichting Welzijn Middelsee p/a Het Groene Kruisgebouw
Sportleane 7 9041 EC Berlikum			
0518-460805
Omtinkers Menaldumadeel
Fragen oer soarch, wenjen, wolwêzen en tjinsten.		

0518-452346

Klachten Vliegtuighinder Vliegbasis Leeuwarden 		
Gratis nummer Den Haag 			
Zorgsteunpunt Drenningahof Dronrijp
Hearewei 83, 9035 EK Dronrijp 			
www.paletgroep.nl 			

058-2346700
0800-0226033
0517-233053
06-10015514

Chemisch Afval
Chemisch afval kunt u kwijt bij de Milieustraat
Seerob 23, Stiens 			
Elke dag 13u - 16u, zaterdag 9u - 12u.

0900-2100215

Oud papier 28-09-2011 , 26-10-2011 , 30-11-2011 18.30u

06-43365003

Vereniging Dorpsbelang Marssum
Secr. S. Tigchelaar
Rypsterdyk 45 9034 XA Marssum
Voorz. G. Verf 		
Binnenbuorren 4 9034 GN Marssum

058-2542321
058-2541802

Tussenschoolse opvang
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland 		

0517-380680
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Peuterspeelzaal
De Pikepolle, aanmelding kinderen bij Loes van Doorn		

058-2542179

Kinderdagverblijf Ringeling
(kinderen 0-4 jr) It Heech 9 Dronrijp		

0517-232328

Gastouderburo
St. Kinderopvang N.W. Friesland (kinderen 0-13 jaar) 		

0517-391450

Contactpersoon Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Arend Castlein				

058-2541241

Rabobank Menaldum
Ma. 14-17 uur, Wo. 14-17 uur, Vr. 14-17 uur		

058 2445566

Postkantoor Marssum (Bij tuincentrum de Leeuw)		

058-2541313

Lytse Bieb Marssum
OBS de Pôlle dinsdag
vrijdag

09.00u - 10.00u
17.00u - 18.00u Collectie voor jeugd en volwassenen

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Middelsee
Info en advies over opvoeden en opgroeien bij ouders en kinderen www.cjgmiddelsee.nl

Agenda
17

nov

Tryater: De Presidentes

09

sep

Start MarsumMerke			



12

sep

Einde MarsumMerke			



10

sep

Open Tuin Buitenplaats Schatzenburg (Eastryp 1)

11.00u DR

13

sep

Start Vrouwenvereniging: Koffiedrinken

10.00u CS



14

sept

Start Poptadounsers

09.15u NF



23

sep

Start Klaverjassen SSS’68

20.00u SCU



03

okt

Start 55+ Soos

13.30u NF



01

okt

Rommelmarkt Ons Genoegen

09.00u NF

04

okt

ANBO Bijeenkomst (met three voices)

14.00u BHM 

18

feb

Tryater: De Kanselier

20.00u NF

Doarpskrante fan Marsum

20.00u NF
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Kruierkes
Yn juny hawwe wy de Marsumers frege om harren op te jaan
foar it útsuteljen fan de doarpskrante yn it Marsumer Âldlân.
Dizze útnoeging ferpakt yn in moai ferhaal hat fertuten dien.
Ferskate Marsumers ha reagearre. De earste dy’t reagearre wie
Peter van Erven fan de Skoallestrjitte. Hy sil tenei as fanatike
fytser de bewenners yn it skoandere Âldlân betsjinje.
Dêr njonken reagearre ek Anne de Vries dy’t justjes fierder yn de Skoallestrjitte
wennet. Anne en syn frou hawwe in autistyske soan dy’t sy graach fertroud
meitsje wolle mei it rûnbringen fan post of oare saken yn it doarp. Fansel
ûnder begelieding fan heit. De redaksje woe dizze geste net lizze litte. Wat is
it gefal. Johannes Bouma hie Hans al ris frege om om te sjen nei in opfolger.
Johannes dy’t de tachtich al foarby is wol it wat rêstiger oan dwaan. Om’t hy
noch rint as in ljip hie Hans him oerhelle noch efkes troch te gean. Mar krekt
dizze rûte is poer geskikt foar Anne en Jeroen. En sa sil it barre.
Dus nimme wy ôfskie fan Johannes wêr’t we jierren op fertrouwe koenen. Eltse
moanne skuorde Hans mei opset sa mâl mooglik it hiem op by Johannes, de
twa stiennen guozzen op it hiem krekt net reitsjend. En eltse moanne naaide
it der út dêr oan de foardoar. Sa deun mooglik lâns de muorre oant de foardoar
ta. Allinne it autorútsje hoegde noch mar iepen. Johannes en Hans sille dit
útwrydske momint grif misse.
Der wienen mear Marsumers dy’t harren opjûnd hienen, sa ek Gerard Terpstra
fan de Haven. Trije jier wennet de famylje al wer op de Haven. Wy stelle it op
priis dat ek de nije bewenners harren ynsette wolle foar ús doarp. Wy witte
harren te finen as it der om spant.
It nije sealtsje fan it doarpshûs bout troch frijwilligers is sawat klear. No soe it
âlde mitselwurk yn de Uniastrjitte noch in passend kleurke hawwe moatte om
ien gehiel fan it âlde en it nije te meitsjen.
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Kruierkes
Kinne jim dit plaatsje
noch fan de Nieuwskruier yn juny. Dizze froulju
wienen mei de Fûgelwacht oan it “dauwtrappen””

op

ôfrûne

11

maaie. En fansels leare jo dan ek te fierljeppen. En dizze froulju hienen der sa’n
nocht oan dat ja de middeis al wer yn it fjild te finen wienen. De famkes op
de foto binne : Jennifer Boersma, Hanneke Bos en Serena Hovenga (fan lofts
nei rjochts).
We ha yn de krante lêze kinne dat ús simmers tenei folle wieter wurde sille. Sis
mar sa’n simmer as we no hân hawwe. Prachtich dat de Marsumer Wadi docht
wat der dwaan moat. Piebe en Janet sitte droech. Eins is it gewoan in fiver. No
noch wat fisken der yn en Piebe hoecht net mear de feart út te fiskjen en kin
sa syn boatsje yn de Poptamar skowe.
De puzzels yn de doarpskrante wurde hyltiten populêrder. Dat komt fansels
troch de fergrizing en it feit dat de âlderein skerp bliuwe wol. Mar ek foar al
dy merkefierders dy fuortendaliks nei de merke wer by de pinken wêze moatte
is de puzzel fan dizze moanne in oanrider. In iepen en frije geast is nedich om
de oplossing te finen. Wy binne benijd wa’t de priiswinner wurdt.
Neikommen jeften:
G.K. € 20.00, S.M. € 10.00, G. de J. € 15.00, A.R. € 25.00, J.S. € 18,00.
Tige tank, we kinne wer mei in skjinne lei begjinne.
Ta beslút winskje we jim allegear in noflike merke mei in protte wille en sportive aksje ta, sa dat elts der wer in jier tsjin oan kin sa koart nei de fakânsjes.

Doarpskrante fan Marsum
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Een bank met ideeën.
Duurzaam beleggen.
Coöperatiefonds.
Groenfinanciering.
Rabo Groenobligaties.

Duurzaam investeren in de toekomst.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/lnwf
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Papilio

Praktijk voor
Psychosociale therapie
Coaching & Counseling

Carolien M.F. Kruyt
Psychosociaal therapeut
Rypsterdyk 2
9034 HN Marssum
058 – 843 1 093

www.mijnpsychotherapie.nl
info@mijnpsychotherapie.nl
Aangesloten bij de NFG

Doarpskrante fan Marsum
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Vereniging voor Dorpsbelang
Een nieuw verenigingenjaar voor de boeg. De vakantiemaanden zijn uiteraard
rustiger geweest. Maar verschillende dorpse zaken vroegen om onze aandacht.
In vogelvlucht treft u de belangrijkste hieronder aan:
De LED verlichting bij de vissteiger aan de Rypsterdyk is door de gemeente
vastgezet. Nu de duisternis wat vroeger invalt kunnen we zien dat het goed
zichtbaar is en daarmee de veiligheid ten goede komt.
De Marsumer website verdient een redactie die er voor zorgt dat er geregeld
nieuws op komt. Een viertal inwoners zijn deze samen met Dorpsbelang aan
het opzetten. Er is nog ruimte voor een aantal medewerkers of redactieleden.
Aanmelden kan bij ons (via email g.verf@chello.nl of bij één van onze
bestuursleden).
De groenstrook bij de bushalte aan de Bitgumerdyk wordt geregeld onder
handen genomen door Sybren Rodenhuis. Een tweede Marsumer heeft zich ook
aangemeld voor het onderhoud. We zoeken nog een derde. Volgend voorjaar
zullen de open stukken opnieuw aangeplant worden. Jan de Leeuw geeft ons
advies hierover. Bij de bushalte zijn ook roestvrijstalen buizen geplaatst waar
de fietsen tegenaan gestald kunnen worden. Het lijkt nu al veel beter dan het
was.
In juli bezochten we de voorlichtingsavond in Beetgumermolen over het
NoordWest tangent. We werden bijgepraat over de laatste stand van zaken. De
aannemer gaf aan met het werk te beginnen in september 2011. De aannemer
had zelf nog een aantal technische oplossingen bedacht waarmee de nadelen
van een aantal versoberingen opgevangen kan worden. Klasse! Als alles volgens
plan verloopt, gaat de weg open op 15 november 2013. Als laatste legt de
aannemer de twee rotondes in de weg van Leeuwarden naar Stiens (N357) bij
Jelsum en Koarnjum aan. Deze moeten voor 1 juli 2014 klaar zijn.
Momenteel wordt de aanleg van de Haak voorbereid. Tot de start van de
werkzaamheden, eind 2011, wordt hard gewerkt aan het verleggen van de
kabels en leidingen in en rond de plek waar de nieuwe Haak om Leeuwarden
wordt aangelegd. In december 2014 moet de Haak klaar zijn. Via www.vrijbaan.nl blijft u op de hoogte van de aanleg van alle wegen in en rondom
Leeuwarden.
10
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Ook wordt volop gewerkt aan voorbereidingen van het Dorpsplein bij Nij
Franjum. Nadat de subsidietoezeggingen rond waren is de werkgroep met
de gemeente bij elkaar geweest. We verwachten dan eind september het
werk kan beginnen. We hebben de woningstichting nog benaderd voor een
aanvullende subsidie. De werkgroep zal de details verder nog invullen. In de
volgende dorpskrant zullen we u daar over informeren.
Voor de vakantie hebben we met veel ongenoegen geconstateerd dat het water
veel te lang in de Wadi blijft staan. Nu is het ook wel bijzonder nat geweest,
maar de toezeggingen uit het verleden waren dat de Wadi ook veel regen binnen
24 uur zou kunnen verwerken. Eerder zijn al aanpassingen verricht om het te
verbeteren. Blijkbaar met nog onvoldoende resultaat. De vrees van sommige
omwonenden dat het water te lang zal blijven staan, lijkt bewaarheid te
worden. We hebben dit opnieuw bij de gemeente onder de aandacht gebracht.
Op het moment van het ter perse gaan van deze dorpskrant hadden we nog
geen verdere duidelijkheid hierover. Ook hebben we de gemeente gevraagd
om de aanplant die de droogte in het voorjaar niet overleefd heeft dit najaar
te herplanten.
Op 4 juli zijn we naar een bijeenkomst geweest, georganiseerd door de actieve
woningstichting Wonen NWFriesland. Daar volgden we een aantal informatieve
workshops. Gesproken werd o.a. over krimp, bezuinigingen, investeren in
bestaande woningvoorraad, verkoop van huurwoningen, woningtoewijzing
etc. Zinvolle bijeenkomst. Fijn dat we zo’n goed kontakt hebben met de
woningstichting. Eind september zullen we weer met hen een dorpsschouw
houden. Volgende dorpskrant meer nieuws hierover.
We hebben ons laten informeren over de plannen om een afscheidscentrum in
Nij Andringastate te maken. Op 28 juli werd hierover in Nij Andringastate een
voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Klaas van Wieren verwelkomde iedereen.
Jan Klaas Faber gaf informatie over zijn bedrijf Faber Uitvaartzorg Wommels
en wat zijn plannen voor het afscheidscentrum Nij Andringastate zijn. In het
verlengde van het huidige Nij Andringastate komt een nieuw gebouw in de
vorm van een schuur waarin het afscheidscentrum komt. Hierin komt een
familiekamer, een ontvangstruimte, een aula voor 160 personen en een plaats
voor een oven. In de aula komt een raam met zicht op Deinum. Faber geeft
aan dat er geen ruimte komt om een overledene op te baren. Voor de uitvaart
kan men 4 uur tijd, een dagdeel, nemen waardoor er maar 2 uitvaarten per dag
gepland kunnen worden, één’s ochtends en één’s middags. Faber verzekerde
Doarpskrante fan Marsum



11

de aanwezigen dat er per dag niet meer dan 2 uitvaarten zullen komen en er
dus niet meer dan twee rouwstoeten zullen zijn. Hij gaf bovendien aan dat
een rouwstoet achterhaald is en dat gasten individueel zullen aankomen. Hij is
bereid bomen/struiken aan te planten om e.e.a. aan het zicht te onttrekken.
De kant van de Meneamerfeart blijft open. Het huidige Nij Andringastate zal
gebruikt worden voor condoleance en koffiedrinken e.d.. De parkeerruimte
blijft hetzelfde en op een deel van de golfbaan en op de restanten van het
vroegere Andringastate, komt een soort heuvel/terp. Een aantal bewoners
gaven aan moeite er mee te hebben dat er een afscheidscentrum komt in het
huidige Nij Andringastate. Als dorpsbelang bespreken we dit in onze september
vergadering. Op voorhand zien we liever de huidige voorziening gehandhaafd
omdat we dat beter vinden combineren met de toekomstige kleine jachthaven
die daar geprojecteerd is. Maar we realiseren ons ook dat niet al onze wensen
door anderen ingevuld kunnen worden. Volgende maand meer hierover.
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 september vinden de open dagen plaats van de
Luchtmacht op vliegbasis Leeuwarden. Deze data is gepland in overleg met de
omliggende dorpen. Wij zullen kontakt opnemen met de vliegbasis en met de
gemeente om te bevorderen dat het voor ons dorp zo goed mogelijk verloopt.
Uiteraard zullen we benadrukken dat het vele busverkeer door ons dorp heel
langzaam dient te rijden.
We zijn blij dat het voortbestaan van de lytse bieb is veiliggesteld. Eerder
berichten we u over de mogelijke gevolgen van de bezuinigingsplannen in
de bibliotheekvoorzieningen. We zijn blij dat het aanvankelijke voorstel is
bijgesteld. Wethouder en gemeenteraad dank daarvoor.
We hebben bij de politie melding gedaan van vernielingen op het schoolplein
in de vakantieperiode. Een tiental dakpannen was gebroken en het slot van het
hek was vernield. Jammer. Het kost zo weer een paar honderd Euro. Geld wat
beter op een andere manier in onze school of dorp gestoken kan worden. We
hebben een aantal jongeren hierover benaderd. Niet om de daders te krijgen,
maar wel om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen. Verzoek aan ouders om
het ook thuis eens bespreekbaar te maken. Van alle kanten moeten we laten
weten dat vernielingen uit de boze is. Verzoek aan omwonenden om ons te
tippen als er weer jeugd op het dak zit.
“Zout is Fout”. Met deze tekst begint een nieuwsbrief van de werkgroep Zout
Skingen-Slappeterp. Het dorpsbelangbestuur is solidair met deze werkgroep
12
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en steunt hun actie tegen het winnen van zout onder land van harte. De
nieuwsbrief is een reactie op de recente plannen van Minister Verhagen, Frisia
Zout alle ruimte te geven de zoutwinning onder land te kunnen voortzetten
tot 2021. Frisia krijgt bovendien 10 jaar de tijd om de mogelijkheden van
boringen onder het Wad zowel technisch als vergunningtechnisch voor elkaar te
krijgen. De bewoners van het wingebied zullen de dupe worden van verzilting
én verzakking door bodemdaling omdat het bedrijfsrisico van dit particuliere
(Duitse) bedrijf onvoldoende is afgedekt en gefinancierd. Zie voor verdere info
op www.Marrsum.info.
En tenslotte wensen we alle medewerkers van de zgn tentencombinatie en de
Merkecommissie veel werkplezier toe bij alle voorbereidingen van de Marsumer
Merke. En alle deelnemende straten voor de vrijdagavond veel inspiratie met
de voorbereidingen voor hun presentaties. We hopen weer op een prima kermis
2011.
Tot de volgende keer
Het bestuur van Dorpsbelang Marsum

Hjirby wolle wy Jo betankje foar de grutte
en waarme belangstelling nei it ferstjerren
fan myn leave man, ús soarchsume heit en
ûnferjitlike pake.

Jan Bijlsma
It hat ús tige goeddien
Tramstrjitte 34
9034 GV Marsum, Juny 2011
Hes Bijlsma - Donia
Bern en bernsbern

Doarpskrante fan Marsum
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Puzzel: Sudoku

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden
Oplossing Juninummer:
Winnaar:
Jitske Schaaf-van Essen
Menaam

14
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Marsum Merke 2011
Allereerst willen wij heel Marsum (in het bijzonder de collectanten) heel erg
hartelijk bedanken voor de giften tijdens onze jaarlijkse collecte. Zonder deze
collecte zouden wij geen activiteiten kunnen organiseren. De Merkekommisje
ontvangt namelijk geen subsidie van de gemeente of andere instellingen. Het
dorp Marsum maakt zijn eigen activiteiten mogelijk. Dit kan mede door het feit
dat organisatie van de activiteiten door vrijwilligers gebeurt. Zo krijgen wij dit
jaar ondersteuning van de damesbiljartclub Touché voor de organisatie van de
Oud Hollandse Spelen en voorgaande jaren hulp van de volleybalploeg en de
brandweer. We kunnen dan ook met trots zeggen: Waar een klein dorp groot in
kan zijn, elkaar helpen!
Maar vrijdag 9 september a.s. is het zo ver dan barst de Marsum Merke van
2011 los.
Zoals bekend is het thema van de merke van 2011 is Rock’n roll
Vrijdagmiddag is het tijd voor een ouderwetse BINGO! Alle prijzen worden door
bedrijven en inwoners uit Marsum aangeboden. Kleine inleg, grote prijzen.
De muziek zal deze middag woorden verzorgd door Kobus (bekend van de
Wiko’s) en er zal een rock’n roll demonstratie worden gegeven.
Om 18.00 uur maakt het korps Ons Genoegen een rondgang door het dorp. Dit
jaar zal achter het korps aan weer een optocht zijn van versierde fietsen en
skelters voor kinderen.
Alle deelnemende kinderen ontvangen bij de start een attentie en aan het
einde van de rit ook nog een verrassing. De start is bij het dorpshuis en de
kinderen hoeven zich hiervoor niet op te geven. Graag de Friese vlag tijdens
de optocht uithangen.
De vrijdagavond zal een echte rock’n rollavond te worden, want het is weer
16
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tijd voor de good old Playbackshow met muziek uit rock’n rolltijd. Dus de oude
platen kunnen weer uit de doos worden gehaald. De heupen kunnen worden los
geschud met hoela hoepen. En de potten gel kunnen groot worden ingekocht.
En haal de rolschaatsen uit het vet.
Dus geef je op voor de rock’n roll playbackshow samen met je vrienden,
buurtgenoten enz.
Dresscode: rock’n roll, pettycoats, leren jasjes, strakke spijkerbroek, polka
dots.
Op zaterdagmiddag worden er in samenwerking met damesbiljartclub Touché
Oud Hollandsche Spelen georganiseerd. De ‘Spelen’ zijn voor iedereen vanaf
13 jaar en een maximumleeftijd is er niet aan verbonden, dus elke volwassene
kan mee doen. Het gaat niet om kracht, lenigheid, maar om rust bewaren, slim
zijn en behendigheid.
Teams bestaan uit 4 personen. Dus goed oefenen met vrienden of buren om
goed voorbereid voor de dag te komen.
Maandagmiddag na de lunch zal er op veler verzoek met borden worden gegooid.
Dus niet afwassen, maar borden naar elkaar toegooien over een schutting en
dan vangen. Opgave in tweetallen ter plaatse
We hebben geprobeerd er weer een mooi programma van te maken en rekenen
dan ook op veel deelname en natuurlijk nog meer publiek.
Opgave voor 7 september en informatie over alle activiteiten:
- marsummerke@hotmail.com
- Afke Tadema (06-23409942) en Marijke Julianus (06-51540882).
We wensen alle Marsumers een gezellige Marsum Merke 2011 toe.
De merkekommisje
Doarpskrante fan Marsum
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Programma Marsum Merke 2011
Vrijdag 9 september:
13.15 uur
programma voor groep 1 t/m 4 van de basisschool,
rock’n roll workshop door Eijer producties (verkleed komen)
14.15 uur
programma voor groep 5 t/m 8 van de basisschool,
rock’n roll workshop door Eijer producties (verkleed komen)
15.30 uur
Bingo met muziek van Kobus (van de Wiko’s)
16.00 uur
Opening kermis
18.00 uur
Rondgang door dorp door korps “Ons Genoegen” en optocht
van versierde fietsen en skelters voor kinderen. Start vanaf
dorpshuis, einde bij de tent. Opgave niet nodig
20.00 uur
Rock’Roll Playbackshow
Kledingcode: polka dots, vetkuif, pettycoats, leren jacks enz.
22.00 uur
Muziek: Billy Rock and the Gamblers
Zaterdag 10
11.00 uur
14.00 uur
16.00 uur
22.00 uur

september:
KNKB Dames Hoofdklasse kaatspartij
Oud Hollandse Spelen i.s.m. damesbiljartclub Touché
Prijsuitreiking ‘Oud Hollandsche Spelen’ in de tent
met muziek van Grytz & Grize
Muziek: Van Wieren en Special Treatment				
voor 22.00 uur gratis entree

Zondag 11 september:
11.00 uur
KNKB Heren Hoofdklasse kaatspartij
17.00 uur
Muziek: Stageline en Kobus v/d Wiko’s met Marian Giesing
Maandag 12 september:
10.00 uur
A. van der Kooi Ledenpartij. Opgave via info@kv-foarut.nl of
persoonlijk op het veld tot 9 uur maandagochtend
De koffie staat klaar
10.00 uur
Spelletjes basisschooljeugd
Na afloop eten in de tent
12.30 uur
gezamenlijke lunch: Benny’s Burgers and Bauke’s Bowl
Na de lunch borden gooien. Opgave in tweetallen, ter plaatse
17.00 uur
Matinee met Rintje Kas
18.00 uur
BBQ
Opgave activiteiten t/m 7 september via: marsummerke@hotmail.com of
Afke Tadema, 06-23409942 Marijke Julianus, 06-51540882
Tijdens de gehele Marsum Merke graag de (Friese) vlag uithangen!

18
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Tekenen en schilderen
in Marsum?
Half september 2011 gaat de cursus tekenen en schilderen bij Rudi Stuve weer van

start. In het ruime atelier aan de Sasker van Heringawei 16d wordt op donderdagavond
van 20.00 uur een cursus gegeven. In mijn cursussen geven de cursisten zelf aan wat
ze willen, of dat nu een stilleven aquareleren is of model tekenen (naar foto). Alles is
mogelijk. Individuele begeleiding zorgt er voor dat je je eigen weg kunt volgen. Wil je
met een vriendengroepje een cursus volgen, dan kan een tijdstip naar eigen wens afgesproken worden. Al vanaf 7 personen is maatwerk mogelijk. Heb je bijvoorbeeld met
zijn zevenen zin om op dinsdagochtend te schilderen, dan is dat mogelijk.
De kosten zijn 150 euro voor 10 cursusdagen/avonden exclusief materiaal.

Heb je belangstelling, neem dan contact op met Rudi Stuve,
telefoon 06-55 868 745 (werk) of 058-21 31 887 (privé)
of rudi@rudistuve.nl
Doarpskrante fan Marsum
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Neem nu een schotel installatie voor de beste beeld en
geluidskwaliteit. En de prijs valt reuze mee!

Ook bij ons verkrijgbaar:
Digitenne sets met of zonder abonnement
Schotelsets voor op de camping

Informeer nu naar de mogelijkheden van S.G. Buren
Digitenne en satellietontvangst bij:

S.G. Buren
De Swingel 10
9036 PG MENALDUM
Telefoon: 0518-451474
Officieel Dealer:

20
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Doarpskrante fan Marsum
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Huisartsenpraktijk Nij Franjum
Apotheekhoudend

D.P. Dooren en N.M.A. Meijerink- Heijmans
Franjumbuorsterpaed 10 9034 GZ Marssum
tel: 058-254 22 55 fax: 058-254 23 41
U kunt uw herhaalmedicatie vanaf nu ook telefonisch bestellen via de receptenlijn of via de website www.marssum.praktijkinfo.nl
Receptenlijn
Bel met (058) 254 20 99
Spreek na de pieptoon duidelijk
uw naam, geboortedatum en de
gewenste
herhaalmedicatie
in.
Wilt u aangeven of u gebruik wilt
maken van de bezorgdienst voor de
omliggende dorpen van Marssum? U
kunt uw bestelde herhaalmedicatie
de volgende werkdag ophalen
tussen 16.00-16.30 uur.

Website
Ga naar
www.marssum.praktijkinfo.nl
Klik op Herhaalrecepten in de
linkerkolom U dient zich eenmalig te
registreren op de website met uw
gegevens. Vervolgens kunt u aangeven
welke herhaalmedicatie u wenst. Wilt
u aangeven of u gebruik wilt maken
van de bezorgdienst voor de
omliggende dorpen van Marssum?
U ontvangt een email wanneer de
aangevraagde herhaalmedicatie is
goedgekeurd.
U kunt uw bestelde herhaalmedicatie
de volgende werkdag ophalen tussen
16.00-16.30 uur.

Astmafonds
Namens het astmafonds wil ik iedereen nog heel hartelijk bedanken voor de
financiële bijdragen. Ook de collectanten: heel erg bedankt!
Opbrengst: € 953,Geweldig!
Jikke Faber

22
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Even een berichtje van vrouwenkoor "Nocht en Wille"
Na een zomerpauze van drie maanden staan wij weer te trappelen om aan ons
nieuwe zangseizoen te beginnen!
Vindt U het leuk om te zingen en wilt U de gezelligheid van een groep
beleven,kom dan naar onze repetitieavond. Wij repeteren op maandagavond
in o.b.s. De Pôlle van 19.30 uur tot 21.30 uur.Onze dirigent is de heer Doeke
van Wieren uit Wommels en we worden op de piano begeleid door de heer
Johan Mooijweer uit Menaldum.
De eerste repetitie is op MAANDAG 5 SEPTEMBER. Aarzel niet en kom een keer
vrijblijvend langs!
De opbrengst van de collecte voor het Prins Bernard Cultuurfonds in mei van
dit jaar was 395 euro.Deze collecte werd samen met het korps gehouden.Alle
gevers heel hartelijk bedankt!
Namens het bestuur,
Jenny Boomsma-Eppinga(secr.)
55+ Soos
Een bericht voor de Marssumers zowel mannen als vrouwen. Wij gaan op 3
oktober weer los. Bij deze bent u van harte welkom.
De hoofdzaak is klaverjassen maar er kan ook gebiljart worden.
Schroom niet en kom.
De koffie is rond 14.30u klaar.
(Begin soos is 13.30u)
Het Bestuur
Bedankt allemaal
Beste dorpsgenoten, vrienden, kennissen en familie. Vanaf deze plaats wil ik
iedereen van harte bedanken, voor uw medeleven tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis en bij mijn thuiskomst, in de vorm van fruit, bloemen, kaarten en
telefoontjes.
Het was overweldigend, ook namens mijn vrouw willen wij u nogmaals hartelijk
bedanken voor uw belangstelling.
Groetjes Anne Monsma
Doarpskrante fan Marsum
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Muziekvereniging ‘Ons Genoegen’ organiseert een

ROMMELMARKT
met veiling per opbod

Zaterdag 1 oktober
09:00 - 12:00
dorpshuis ‘Nij Franjum’

vrijdag 30 september

Op
komen wij
vanaf 13:00 langs om de spullen op te halen die u
aan de rommelmarkt geeft.
Wilt u het zo dicht mogelijk bij de voordeur neerzetten?

Tot ziens op 30 september en 1 oktober!
Kijk voor het laatste nieuws op www.onsgenoegenmarssum.nl
Doarpskrante fan Marsum



25

VOOR EEN NOFLIKE
TOCHT DOOR NOORD
WESTFRIESLAND

S. van Heringawei 16d
9034 GD Marssum
T 058-2160403.
www.rudistuve.nl

R O N D VA A R T M I D D E L S E E
Fam. Middelkoop
Ritsumasyl 13-15
9033 WB Ritsumasyl
tel/fax: 058-2541456
w w w. r o n d v a a r t l e e u w a r d e n . n l

Foar in
Gearkomste
Kursus
Brulloft
Kofjetafel
Buffet
nei

U bent van harte welkom!
Tillefoan
058-254 1439
Foar ôfspraken 058-254 1724
(Winke van Wieren)

oog voor schoonheid

Tineke Reitsma-Foekema
It Harspit 8
Deinum
Tel. 254 22 22

Doarpshûs Marsum
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PEUTERSPEELZAAL DE PIKEPÔLLE te Marssum
(in het gebouw van OBS De Pôlle)
Als uw zoon of dochter 2 jaar is dan mag hij of zij op maandag- en
donderdagmorgen naar de peuterspeelzaal. U kunt uw kind vanaf 1 jaar
opgeven bij Loes van Doorn, telefoonnummer: 058-2542179.
Voor extra informatie over de
peuterspeelzaal kunt u bellen met juf
Ilona: 06-22552380.

U kunt met haar ook een afspraak maken
om eens een kijkje op de peuterspeelzaal
te nemen.
De Pikepôlle valt onder Stichting Welzijn Middelsee.
Op www.welzijnmiddelsee.nl is ook de nodige nuttige informatie te lezen.

Doarpskrante fan Marsum
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Vacature Preventief HuisBezoek (PHB) Menameradiel
Project:
In het najaar en winter van 2011 en voorjaar 2012 zullen in de gemeente
Menameradiel alle geïnteresseerde inwoners van 65 jaar en ouder bezocht
worden.

Vrijwilligerscentrale Middelsee is op zoek naar diverse vrijwilligers of
mensen die met behoud van uitkering willen meewerken aan het preventief
huisbezoek in de gemeente Menameradiel. Doel van dit huisbezoek is om
in kaart te brengen wat oudere inwoners van de gemeente nodig hebben
om zo zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Daarnaast willen we
graag met de mensen in gesprek over hun eigen mogelijkheden om iets bij
te dragen aan de leefbaarheid in de gemeente.
Inhoud:
Iedereen wordt begeleidt door een professional van Stichting Welzijn Middelsee
Voordat de bezoeken van start gaan, wordt men getraind door een ervaren
trainer
Gedurende het project vinden regelmatig intervisiebijeenkomsten plaats,
zowel individueel als in een groep
Vrijwilligers leggen gemiddeld 5 bezoeken per maand af
Profiel:
De vrijwilliger moet goed contact kunnen leggen
Beheersen van gespreksvaardigheden
Affiniteit met 65+ers
Vanaf september minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar zijn voor het afleggen
van een bezoek, deel te nemen aan trainingen of intervisie bijeenkomsten.

Heeft u belangstelling voor deze vacature en wilt u een bijdrage leveren
aan de leefbaarheid in uw gemeente? Neem dan contact op met :
Vrijwilligerscentrale Middelsee
vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl
0518 462363
www.welzijnmiddelsee.nl/vrijwilligerscentrale
28
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Doarpskrante fan Marsum
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Alkimon A6 liggend advertentie

12-05-2010

Richard Kienstra

16:24

Pagina 1

T 0611 91 84 98
F 0517 23 28 99
E r.kienstra9@chello.nl

Frederik Alberda
T 0611 91 84 99
Doarpskrante fan Marsum
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Geachte leden en belangstellenden,
Na de zomervakantie beginnen we met de activiteiten van
het komende seizoen.
Er staat weer van alles te gebeuren. Hieronder staat het
overzicht met data en de activiteit erbij. LET OP: de datum in oktober is
gewijzigd in 4 oktober!
Zat. 4 okt:		 Gezamenlijke bijeenkomst met het PCOB.
		 Optreden van het muzikale trio “Voices”.
		 In de Black Horse, Menaam; aanvang 14.00 uur.
Zat. 12 nov:		 Mevr. Bartol geeft een lezing over haar sledehonden-tocht door
		 Lapland. Ze neemt één van de honden mee.
		 In de Black Horse, Menaam; aanvang 14.00 uur.
Di. 13 dec:		 Kerstbingo.
		 In de Black Horse, Menaam; aanvang 14.00 uur.
Zat. 14 jan:		 Nieuwjaarsborrel en etentje.
		 In de Black Horse, Menaam; aanvang 14.00 uur.
Zat. 11 feb:		 Shantykoor “Skipfaertsjongers” ut Garyp.
		 In de Black Horse, Menaam; aanvang 14.00 uur.
Zat. 24 mrt:		 Skotsploech Ljouwert uit Leeuwarden.
		 In de Black Horse, Menaam; aanvang 14.00 uur.
Zat. 21 apr
of di. 24 apr: Jaarvergadering en . . . . . . . . . . . .
		 In de Black Horse, Menaam; aanvang 14.00 uur.
We rekenen weer op uw komst en natuurlijk zijn belangstellenden ook welkom.
(niet-leden betalen wat meer entree dan de leden)
Waarom lid worden van de ANBO ?
Ieder lid heeft een eigen reden om lid te zijn. De een is lid uit solidariteit met de
doelstellingen van ANBO. De ander om ervoor te zorgen dat zaakjes straks goed
geregeld zijn: toegankelijk openbaar vervoer, of voldoende en goede woon- en
zorgvoorzieningen, een toereikend inkomen, geen leeftijdsdiscriminatie.
Weer anderen sluiten zich aan vanwege de activiteiten van de meer dan
500 plaatselijke ANBO-afdelingen: cursussen, bijvoorbeeld computer en
internet, of activiteiten. Van fitness en fietstochten tot theaterbezoek, reizen
of leeskringen. Of vanwege de drukbezochte gezellige ontmoetingen en
informatieve bijeenkomsten. Én vanwege de mogelijkheid om zelf actief te
zijn als vrijwilliger.
Aanmelden als lid bij:
M.Hellinga, tel. 0517-234595, email.mj.hellinga@kpnmail.nl
32
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De opbrengst van de WOM-collecte 2011 was € 5812,91
Eénmalig schonk de WOM een deel van de opbrengst aan:
Klussen in Kacuni, Dronryp (opknappen school in Bosnië)
€ 1500,Diensthuis, Deinum, Boksum, Blessum (bijdrage vervoerskosten Hongarije)
€ 1000,Onderwijs in Mooitaki in het binnenland van Suriname, Bitgum
€ 500,Werkgroep Sinmiclaus, Menaam (studiekosten één jaar één student) € 600,Meer info over de collecte en andere activiteiten van de WOM:
www.menameradiel.nl

Doarpskrante fan Marsum
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		Tryater
		De Presidintes

In keukentafelkomeedzje mei in grimmitich rantsje
Yn de wenkeuken fan in trochsnee hûs, yn in trochsnee doarp, sitte trije
trochsnee froulju by mekoar. Se prate oer it libben, oer harren noeden en
soargen en oer eangst en lilkens. It gelok wurdt harren net sa mar gund. Erna
libbet fan de AOW en hat soargen oer har soan en it neiteam dat mar net
komme wol. Greta hat lykwols in pensjoentsje, mar kin it net goed fine sûnt
har dochter út har libben fuortrûn is. En Marytsje... ach, sy is tefreden mei
har wurk as toiletjuffer. As it húske ferstoppe is, dan libbet se op en pakt se de
boel mei beide hannen oan.
Erna en Greta dreame lûdop. Yn harren fantasy meitsje se it libben nijsgjirriger
en moaier. Se dreame fan in wrâld dêr’t sy as presidintes fan in sprankeljend
libben, mei genôch bier en woarst, elkenien oan harren fuotten lizzen ha.
De trije froulju rattelje en rabje en hawwe spul oer hoe’t it libben wêze kin.
Se laitsje en fantasearje frijút: brutaal, wreed, hilarysk en grinsleas. Want
harren langstme nei werkenning en weardichheid is grut. Oant Marytsje te fier
giet...
Zie het vervolg in dorpshuis Nij Franjum op 17 november 2011 om 20.00 uur
Kaarten te bestellen bij W. van Wieren 058 – 254 1724
34
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Volksdansgroep “De Poptadounsers”
Na de zomerstop begint onze dansgroep weer op
woensdag 14 september in dorpshuis Nij Franjum.
Aanvang 9.15 uur tot ca. 10.45 uur
Wij staan al 35 jaar onder de gezellige leiding van Anneke van der Schaaf .
Nieuwe leden zijn van harte welkom (vanaf 50 plus).
Stap op woensdagmorgen eens over de drempel van het dorpshuis, kom kijken
of doe mee. Het verplicht tot niets.
Hopelijk tot ziens.
Bestuur “Poptadounsers”
Secr. T. Muller tel. 2542107.
Dorpsgenoten,
Wij, de Bazarcommissie , willen nog even de komende bazar onder uw aandacht
brengen. Heeft u nog goederen die wij kunnen gebruiken en u wilt deze wel
kwijt, wilt U ze dan voor ons bewaren? Alvast onze dank.
In de volgende dorpskrant meer over de bazar.
Ook willen wij graag
het volgende onder uw aandacht brengen;
Het nieuwe winter programma is weer klaar! Dames van Marsum kom toch
eens bij ons door de deur, u bent van harte welkom, en nieuwe leden kunnen
we wel gebruiken!
Ons programma ziet er als volgt uit;
13 sept. Koffiedrinken 10 uur in de consistorie
27 sept.
Mevr. Tolsma vertelt over sterrenbeelden
11 okt.
Dhr. Gorter vertelt ons over Boeddhisme
25 okt.
Support for Home Hills
5 nov.
Bazar
8 nov.
Uitslag bazar, met bingo en leuke prijsjes. (Unicef)
22 nov.
Mevr. A Bartol vertelt over haar Poolse honden.
6 dec.
Vieren we Sinterklaasfeest met pakjes
20 dec.
Viering van het Kerstfeest.
Januari 2012 vertellen we graag wat de Bazar heeft opgebracht, en het verdere
winterprogramma.
Een fijne merke gewenst, oant sjen.
Bazarcommissie.
Doarpskrante fan Marsum



35

Uw Groenteman

Transport & Containerbedr.
K. van Wieren
Snelle levering & scherpe tarieven!

Douwe Offringa
Voor al uw aardappelen
groente en fruit, kunt u
elke woensdagochtend
van 9.00u tot 11.30u
bij ons terecht op de
standplaats tegenover
slagerij Stornebrink.

Tot Ziens!
36



• Diverse containers voor allerlei afval voor
bedrijven en particulieren.
• Levering van diverse soorten producten
zoals: grond, zand, grind, species, etc.
• Verhuur van opslag/zeecontainers.
• Verrichten van diverse transporten.
• In bezit van een autolaadkraan.

Bel voor meer informatie:
058 - 212 91 90
of ga naar www.kvanwieren.nl
Nieuwskruier Septimber 2011

Voor de
nieuwste
trends op
gebied
van kapsels,
visagie en
modefotografie

Leeuwarden

©copyright: fotopaulkingma

Kapsalon Kingma
(winkelcentrum westeinde) Pieter Sipmawei 7 8915 DZ Leeuwarden tel. 058-2155479

Doarpskrante fan Marsum
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Doarpskrante fan Marsum
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Buter, Brea en Kulinêr mei Geartsje

Paprikasoep
4 pers

3 sjalotten, fijngesneden
3 oranje paprika’s, in blokjes
2 el olijfolie
175 gr tomaten, in stukken
1 takje tijm
1 blaadje laurier
3 dl groente- of kippenbouillon
zout/peper
1 ½ dl créme fraiche, losgeklopt.
1 ½ el fijngesneden basilicum of bladpeterselie
Bak de sjalotten en de paprika’s 6-8 minuten in de olie.
Voeg tomaten,tijm ,laurier en bouillon toe en kook alles 20 minuten op een
zacht vuur tot de groenten zacht zijn.
Pureer de soep en zeef hem eventueel.
Breng op smaak met zout en peper.
Voeg aan tafel een schepje créme fraiche toe aan de soep.
Bestrooi met basilicum.
Lekker met een kaaskletskop van oude kaas of
een stukje stokbrood met geraspte oude kaas, even in de oven onder de grill
tot de kaas gesmolten is.

Naar eigen smaak soepballetjes of/en blokjes paprika toevoegen.

Doarpskrante fan Marsum
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Shortgolf
arrangementen
Restaurant Partycentrum Nij AndringaState is dé plek om kennis te maken met shortgolf. Op een
18holes baan leert u hoe dit spel dat uit Engeland is overgewaaid uw familiedag tot een succes kan
maken. Maar ook een saaie vergaderdag krijgt een sportieve invulling die de deelnemers niet snel zullen
vergeten, zeker niet als u de dag invult met een van de onderstaande arrangementen!

Dagarrangement Shortgolf
(vanaf 20 personen)

Shortgolf in combinatie met een rondvaart.
10.30 uur ontvangst met koffie en oranjekoek
11.00 uur rondvaart
13.00 uur lunch bestaande uit:
Rijk gevulde soep
Diverse soorten brood
Diverse soorten beleg, vleeswaren en kaas
Salade
Warm gerecht
Melk en karnemelk
Fruitmand
14.30 tot 16.30 uur shortgolf
of nostalgisch Biljartspellencircuit
17.00 uur Barbeque of dinerbuffet bestaande uit:
Rijk gevulde soep met stokbrood en kruidenboter
Diverse vleesgerechten
Diverse visgerechten
Diverse aardappelgarnituren en groenten
Diverse salades
IJs met slagroom

Shortgolf in combinatie
met vergaderarrangement
Restaurant Partycentrum Nij AndringaState
is ook uitstekend geschikt als vergader
accommodatie. Vergaderen in combinatie
met diverse arrangementen behoort
natuurlijk ook tot de mogelijkheden.
Prijzen op aanvraag. Informeer naar de
mogelijkheden.

Shortgolf
9 of 18holes, ongeveeer 2 uur durend

Kosten 10,00 p/p
kinderen tot 12 jaar

7,50 p/p

Kosten 70,00 p/p
All-in, incl. consumpties
(Hollands assortiment)

Doarpskrante fan Marsum
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- Coniferen
- Heesters
- Vaste planten
- Kruiden
- Tuingrond
- Tuinturf
- Compost
- Gedroogde koemest
- Groentezaden
- Bloemzaden
- Bielzen
TUINCENTRUM

DE LEEUW
Bitgumerdyk
Marssum
tel. 058 254 13 13
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KERKNIEUWS
Kerkvoogdij N.H.K.

Diaconie MoW Bitgum e.o
Restauratiefonds N.H.K.

bank:
giro:
bank:
bank:

MARSSUM
31.32.04.195
955.230
34.17.31.048
31.32.00.777

Koster N.H.K.: J. Sijbesma, Skoallestrj. 4
Tel : 058 - 2541408

Waarom is er zoveel lijden als God liefde is?
De afgelopen zomer had ik een paar weken studieverlof. Net als vorig jaar
las ik enkele boeken waarin natuurwetenschappers en filosofen hun geloof in
God verdedigen. Maar ook een paar studies waarin wetenschappers uitleggen
waarom ze juist niet in God geloven.
De moeilijkste vraag voor het geloof blijft toch wel de vraag die boven dit
stukje staat. Waarom overkomt mij verdriet? Waarom is er zoveel lijden in de
wereld? Dat kan toch niet, als God liefde is? Waarom doet God er niets aan?
Nu is die vraag naar het lijden en het kwaad niet alleen voor gelovigen
moeilijk. Ook ongelovigen hebben er een probleem mee. Als je immers niet
in God gelooft, is deze zichtbare wereld de enige wereld die er is. Maar hoe
kom je er dan bij om iets ``kwaad’’ te noemen? Waar haal je dat vandaan? De
dingen zijn toch immers zoals ze zijn? Er bestaan toch alleen maar materiële
deeltjes? Waarom is iets slecht? Voor iemand die nergens in gelooft, is het in
feite onmogelijk om die vraag te beantwoorden!
Maar ook voor iemand die wel gelooft, is de vraag naar het kwaad heel moeilijk.
Wat kun je erop zeggen?
Misschien kun je eerst eens luisteren naar anderen, die er ook mee hebben
geworsteld. Zoals mensen in rampgebieden, of mensen die een oorlogstijd
meemaakten. Of luisteren naar mensen die ziek werden. Zij zeiden: ``God
heeft me door de moeiten heen toch gedragen’’. Of: ``In alles wist ik toch:
God is er, Hij ziet me’’. Of: ``Wat mij is overkomen heeft ondanks alles iets
goeds uitgewerkt. Je moet niet te snel een oordeel over iets vellen. Achteraf,
na jaren heb ik namelijk iets geleerd, over mijzelf, en ook over God.’’
In al die antwoorden klinkt door dat God niet ver weg blijft. En zo spreekt de
Bijbel er ook over. Het blijft opmerkelijk dat in de Bijbel de moeilijke vragen
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niet worden weggestopt. Integendeel, open en eerlijk praat men over twijfels.
Is er wel een God? Is er wel iemand die mij hoort? Je blijft soms twijfelen. Maar
aan de andere kant: er is ook die geschiedenis van Israël. En de geschiedenis
van Jezus. Hij leeft middenin deze wereld vol chaos en lijden. De weg naar het
Koninkrijk blijkt niet een simpele, rechte lijn te zijn. Maar een weg die door de
diepte gaat en langs het kruis voert. Waar is God in het lijden? Daar, aan het
kruis! En – drie dagen later, als het Pasen wordt.
Onze wereld is niet alleen maar “goed’’. Zeker, ieder mens verlangt naar
een betere wereld, waarin geen onrecht, onderdrukking en geweld meer
voorkomen. Waarin niet meer wordt geroddeld en gepest en kwaadgesproken.
Waar we leven in harmonie met de natuur. Maar hoe kan het toch, dat het
ons maar niet lukt om dat voor elkaar te krijgen? Ligt dat soms toch ook aan
onszelf?
Dat is ook een moeilijke, confronterende vraag. Je raakt er niet over uitgedacht.
Maar als christen geloof ik dat God tegen het kwaad is, en dat Hij het bestrijdt.
Niet met een knip van zijn vingers, maar langs de moeizame weg van het kruis.
Langs de weg van de liefde.
ds.J.F.Kroon

Kerkdiensten
4 september
11 september
18 september
25 september
2 oktober
9 oktober

Bitgum
Bitgummole
Marsum
Bitgummole
Bitgum
Bitgummole

Ds.J.F.Kroon
Ds.P.Beintema Fryske tsjinst
Ds.J.F.Kroon
Ds.J.F.Kroon Startsnein
Ds.J.F.Kroon
Ds.J.F.Kroon

INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 20 September bij:
Henk Dyk (paadwizer@gmail.com)
of K vd Meystrjitte 8, 9045 PZ te Beetgumermolen, Tel: 058-2532043
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(Ver)bouwen
met karakter
Kwaliteit en ambachtelijkheid zijn zaken die tegenwoordig
regelmatig het onderspit delven bij het (ver)bouwen van een pand,
of dat nu een huis of een bedrijfsgebouw betreft. In het kader van de
kostenbesparing wordt beknibbeld op materialen of constructie.
Bij Bouwbedrijf Julianus zijn kwaliteit en ambachtelijkheid juist de instrumenten
tot het leveren van een deugdelijk eindproduct. Vele tevreden klanten gingen u voor...
Bel voor een offerte of kennismaking: 058-2541252.
• Renovatie (bedrijfs)gebouwen • Verbouw (bedrijfs)gebouwen • Woningen naar eigen ontwerp • Periodiek onderhoud •
• Calamiteitenservice • Timmerwerkplaats • Groot onderhoud • Geluidsisolatie • Beglazing • Interieurbouw •
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