De Nieuwskruier
Doarpskrante fan Marsum

NJOGGENentritichste jiergong	

FEBREWARIS 2013

• traditioneel schilderwerk
binnen en buiten
• wandafwerking
• decoratief schilderwerk
• Earthcote wandafwerkingen
• kalei techniek voor buitengevel

Voor meer info.
kijk op marcusdeboer.nl of bel:

• huisstijlen

06 - 533 99 661
- logo - visitekaartje - website
- briefpapier - envelop enz.

• ﬂyers - folders - posters
• geboorte-, bruiloft- en andere gelegenheidskaartjes
Voor meer info. mail contact@MBD-design.nl of bel
M.B. Draaisma 06 - 53 14 94 15

De ontmoetingsplaats voor Marsum en wijde omgeving.
Franjumboarsterpaed 12
9034 GZ Marsum
Tel: 058 – 2541439
www.nijfranjum.nl

reservering:
Gerrit Julianus
058 - 2541252
gerrit@julianus.nl

vergadering – feest – buﬀet – receptie – cursus – tentoonstelling –
uitvoering – workshop – koﬃetafel – teambijeenkomst – lezing – repetitie
zalen voor: 16 – 20 – 60 – 100 – 200 personen
geluidgeïsoleerde oefenruimte voor bands 45 m²
wiﬁ – beamer – piano – geluidinstallatie

KOPIJ MAART INLEVEREN

COLOFON

VÓÓR DONDERDAG 21 FEB

NIEUWSKRUIER FEBRUARI 2013

Rienk Julianus

Jaargang 39 | #6

Rypsterdyk 2

Bankrekeningnummer 31.32.00.076

9034 HN Marsum
doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl

Verschijnt 10 maal per jaar
oplage 600 stuks
gratis thuis bezorgd

REDACTIE
Fetsje Huibers

redactie

058-254 1366

Rienk Julianus

kopij

058-254 1818

WWW.MARSUM.INFO

Geertje Sikkema penningen 058-254 1881
Hans Wassenaar bezorging 058-254 1384
HUISARTSENPRAKTIJK MARSUM 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
Dietist Sonja Methorst - Spreekuur in Huisartsenpraktijk Marsum
Dinsdag 13.00-17.00 http://www.sonjamethorst.nl 		
06-50449520
VERLOSKUNDIGE Myriam Haverkamp - van Warmerdam
Homecare Verloskunde - www.homecare-verloskunde.nl

058-2542631

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 0517-397484
Menaam
Dienstencentrum. Dinsdags spreekuur 09.00-10.00
0518-451547
Berltsum
Sportlaan 7
Dinsdags spreekuur 10.00-11.00
0518-461741
STICHTGING HULP EN WELZIJN
Sociale Winkel, Eewal 61 Leeuwarden. geopend: ma t/m vr 9 - 12u 058-2348434

Doarpskrante fan Marsum
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N.H. KERK EN CONSISTORIE
Koster
J. Sijbesma, Skoallestrjitte 4 		
Dominee
d.s. J.F. Kroon 		
Contactadres
Mevr. J.R. vd. Weide-Colmer
		
Doctor Poptastrjitte 9, 9034 HG Marsum
Consistorie
Mevr. N. Castelein Binnenbuorren 25, 9034 GN Marsum

058-2541408
058-2532652
058-2542041
058-2541241

ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
M. Hellinga (secretaris)
De Terp 82, Dronryp
0517-234595
M. Bresser 		
Franjumbuorsterpaed 11, Marsum 058-2541526
PCOB Menaldumadeel
Dhr. S. Zwalua (secretaris)

Menaam		

Thuiszorg Het Friese Land Telefoon 24 uur per dag
www.hetfrieseland.nl | info@thfl.nl

058-2531494
0900-8864

Stichting Welzijn Middelsee - Menameradiel
Ouderenadviseur Tjik Flameling
Wonen, welzijn, zorg en dienstverlening
t.flameling@welzijnmiddelsee.nl
Ouderen / opbouwwerker Sieta Kuipers
Ondersteuning groepen, valpreventie, mantelzorg, vorming en educatie
				
s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
Bezoek- en postadres:
Stichting Welzijn Middelsee p/a Het Groene Kruisgebouw
Sportleane 7, 9041 EC Berltsum		
0518-460805
Omtinkers menameradiel
Fragen oer soarch, wenjen, wolwêzen en tjinsten.		
Klachten Vliegtuighinder Vliegbasis Leeuwarden
Gratis nummer Den Haag 			
Zorgsteunpunt Drenningahof Dronryp
Hearewei 83, 9035 EK Dronryp 			
www.paletgroep.nl 			
Chemisch Afval
Chemisch afval kunt u kwijt bij de Milieustraat
Seerob 23, Stiens 				
Elke dag 13u - 16u, zaterdag 9u - 12u.
Oud papier 27-2-2013, 27-3-2013, 24-4-2013

18.30u

0518-452346
058-2346700
0800-0226033
0517-233053
06-10015514

0900-2100215
06-43365003

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

058-2542321
058-2541802

Tussenschoolse opvang
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland 		

0517-380680

Peuterspeelzaal
De Pikepolle, aanmelding kinderen kan op de website.
Gastouderburo
St. Kinderopvang N.W. Friesland (kinderen 0-13 jaar)

www.middelsee.nl
0517-391450

Contactpersoon Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Arend Castelein				
058-2541241
Rabobank menaam
Ma. 14-17 uur, Wo. 14-17 uur, Vr. 14-17 uur		

058 2445566

Postkantoor Marsum (Bij tuincentrum de Leeuw)

058-2541313

Lytse Bieb Marsum
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
www.cjgmiddelsee.nl
Info en advies over opvoeden en opgroeien bij ouders en kinderen.

Agenda
5

feb

Gezamenlijk stamppot eten

17.30u NF

7

feb

Jaarlijkse koffiemorgen 55+

10.00u CS

10

feb

Eredienst in de kerk

14.00u NHK >

21

feb

Ledenvergadering Uitvaartvereniging Marsum

20.00u NF

>

1

mrt

Afscheid Ds. J. Kroon - in de Molewjuk

20.00u		

>

17

mrt

Uitvoering Vrouwenkoort “Nocht en Wille”

15.00u NF

>

27

mrt

Ledenvergadering dorpsbelang

20.00u NF

>

Doarpskrante fan Marsum

>
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Kruierkes
De bledside “Op Strjitte” is dizze moanne folskreaun troch
Jan Kuppens út namme fan de stichting ‘De Krobbe der út’.
Fol mei wichtich nijs foar ús as Marsumers. Lês mar efkes
goed troch.
Mar eltsenien mei syn slach slaan op dizze side. In foto, in
ferhaaltsje, beide of wat dan ek, as it mar net kwetsend is.
Skreau de lege “Op Strjitte” side fol, goai it “Op strjitte” en pak dizze kans.
De manlju fan de iisklup dreame fan sa’n winterke. In protte iis mar gefaarlik
reedriden op’e feart en dus pakt it bestjoer syn kâns. Tige warber ha hja
ferskate aktiviteiten organisearre; koarte baan estafette riden foar jong en
âld, iishockey, prikslide wedstriden en ta beslút in iishockey- klinyk. En faaks
wie der muzyk op de baan. Gean sa troch, yn’e winter dan fansels.
De earste gegadigde foar in lisplak yn’e haven hat him oanmeld. No wolle wy
dat graach troch jaan oan de noch te beneamen havenbehearder mar der is
ûndertekene mei Willem van Wieren. Hy hat in skip fan 5,5 by 2 meter. Wa
kin ús helpe om út te finen wa fan de trije Marsumer Willem van Wieren’s de
echte eigner is fan in boat. Om jim te helpen kinne we noch fertelle dat it wol
ôfhinget fan’e priis dy’t der foar in lisplak betelle wurde moat, grif in sakeman
dus.
Jeften
L.H. € 15.-, A.B.-F. € 15.-, H.K. € 15.-, A.K. € 50.-, A.v.E. € 10.-. Mei-elkoar €
105.-. Tige tank, ús tekoart is no noch € 460,50.
Wy ha twa back-pakkers yn ús doarp. Brecht Wassenaar sit al in moanne yn
Tanzania. Earst hat sy mei in team frijwilligers yn in weeshûs wurke. In lân
wêr’t HIV in protte slachtoffers makket. No reizget sy poer allinne troch
Tanzania. Miskien giet se de Kilimanjaro noch beklimmen. Wolle jim mear lêze
sjoch dan op www.brechtinafrika.waarbenjij.nu om te lêzen wat sy dien hat.
De oare Marsumer dy’t de wrâld oer strúnt is Rients Julianus. Hy is út ein
setten in Guatamala. Hy besiket earst it Spaansk ûnder de knibbel te krijen. En
ek hy sil noch oan de slach as frijwilliger mar wat dat is wit hy sels noch net.
Hy kin kieze út ferskate aktiviteiten, syn sin leit no by it les jaan.

6
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Kruierkes
Der binne hyltiten mear frjemde fûgels yn ús doarp. De
soarte wêr’t wy it oer ha is it giele pindakaasvinkje. Hjir
noch nea hearder sjoen. Wat is it gefal; it gielboarstje fret
net mear fan de tradisjonele fetbollen of pinda’s. It liket wol
at se wat bedoarn binne. Hja tale der net mear nei. Mar dy
pindakaaspotten geane der yn as bûter mei in pindasmaakje.
We ha de vinkjes efkes goed observearre en it liket wol oft de snavel ek wat
stomper is. In skerpe snavel om de pinda iepen te brekken is ommers net
mear nedich. Natuerlike seleksje hyt soks. Der binne dus twa soarten te
ûnderskieden. It skerpe pindakaasvinkje en it stompe pindakaasvinkje. LET
DER MAR RIS OP.
We hawwe der wer in selsstannige by yn it doarp. Andre Boersma is foar him
sels begûn. Hy hat jierren erfaring op dien yn’e stoffearders wrâld. Hy sit
op’e Hoeke (Buorren, Bitgumerdyk) en sil in Webwinkel yn flierbedekking,
gerdinenen, sinneskermen ensfh. opsette. Surf nei www.solanowonen.nl
Teambuilding is in fenomeen wat yn alle profesjonele organisaasjes opgong
dien hat. No docht it fenomeen him ek al foar yn’e semy- profesjonele sektor.
Ús brânwachtlju dy’t leare om te gean mei risiko’s, stress en gefaren moatte
foar elkoar en de boarger ynstean by brân, ongelokken ensfh. No ha de manlju
in grut risiko nommen om mei syn allen der op út te gean en ús helpleaze
boargers yn ûngerêstens efter te litten. De manlju binne oan it skyen west
en foaral troch de nivo-ferskillen en de stimulearjende middelen wie it soms
kantsje board. Mar sûnder al te folle ynhâldlik praat ha hja rêstich wurke om
de ûnderlinge bân te fersterkjen. De manlju kamen entûsjast en wurch werom.
Sy ha harren persoanlike grinzen in meardere opsichten opskowe kinnen en dit
hat de teamgeast tige goed dien, sa goed dat se it oare jier wer op paad gean.
In aardige bykomstichheid is dat se no miskien wer wat nij frijwilligers fine
kinne want dat skynt hjoed de dei lêstich te wêzen.

Doarpskrante fan Marsum
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Samen bereik je meer
dan alleen
De VN heeft 2012 uitgeroepen tot het Jaar van de Coöperatie en onderstreept daarmee
het belang van de coöperatie voor de wereldeconomie. Coöperaties kennen geen
aandeelhouders, maar leden die samenwerken en met elkaar de koers van hun bedrijf
uitstippelen. De Rabobank is met 1,8 miljoen leden de grootste coöperatie van Nederland.
Die leden bankieren bij ons, ze kunnen meedenken en meebeslissen over de koers van
hun lokale Rabobank. Want samen bereik je meer dan alleen.

r
ne
t
r
e
-pa an d e
N
V r v ati
Jaa öper
Co

Rabobank: partner
van de Verenigde Naties
Rabobank. Een bank met ideeën.

Voor meer informatie:
www.rabobank.com
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum
De afgelopen maand vroegen verschillende dorpse zaken weer onze aandacht.
In vogelvlucht hieronder de belangrijkste:
Marsum aan het Water
De laatste maanden is er in prima samenwerking met de gemeente gewerkt aan
het project om Marsum weer aan open vaarwater te krijgen. Deze kans krijgen
we maar één keer. Door de aanleg van de Haak zullen de gronden ten zuiden van
Marsum opnieuw ingericht moeten worden. Hier zijn gelden voor gereserveerd.
Daarnaast koppelen de gemeente en provincie verschillende projecten slim
aan elkaar, waardoor kostenbeperking kan plaatsvinden. Eind maart zal de
aanbesteding zijn van deze werken. Eind februari komen de plannen in de
gemeenteraad. We hopen en verwachten een positief resultaat. We hebben
de provincie verzocht om de hoogte van de nieuwe duiker onder de Haak- A31
op de provinciale norm van 2.40 meter te brengen. Marsum is dan ook voor
kruisers bereikbaar. Om de plannen te realiseren hebben we medewerking
nodig van de Poptastichting. In het door ons onlangs gehouden overleg met
hen en de gemeente,toonden zij zich bereid om in principe medewerking te
verlenen. Op onze ledenvergadering van 27 maart meer nieuws hierover.
Bewonersinzet bij openbaar groen:
In een zevental straten willen we het komend voorjaar starten met het betrekken
van omwonenden bij het onderhoud van openbaar groen. Voor een goede start
is het nodig dat vele perkjes opnieuw ingeplant worden. Sommige perken
verdienen ook nieuwe grond. Een eenmalige uitgave die wel in de duizenden
Euro’s loopt. We hebben daarvoor verschillende subsidiegevers verzocht
om hieraan bij te dragen. Bij de KNHM hielden we een presentatie. De jury
beoordeelde ons project positief en was vooral te spreken over het innovatieve
karakter. In de nieuwe tijd kan de gemeente al zijn taken niet meer uitvoeren
zonder daadwerkelijke hulp van de bewoners. Dorpsbelang Marsum neemt
daarin een pro actieve houding in aldus de KNHM. Na de uitvoering kunnen
we op hun financiële steun rekenen, net zoals op die van het Duintjerfonds
dat een verdubbeling van de bijdrage van de gemeente heeft toegezegd.
Wonen NW Friesland heeft ook een bijdrage toegezegd. Prachtig. We hebben
het project ook aangemeld bij het Oranjefonds als klus. En uiteraard leggen
we zelf ook geld bij. Maar het allerbelangrijkste is uw hulp. Zonder dat durven
we het niet aan. Gelukkig hebben we al veel positieve toezeggingen gekregen.
Meer hulp is altijd welkom. We gaan er vanuit dat we dit voorjaar met vele
dorpsbewoners samen de schep in de grond kunnen steken.
10
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Gedeputeerde Poepjes op werkbezoek:
Op 28 januari hebben we samen met burgemeester van Mourik de gedeputeerde
Poepjes ontvangen in Marsum. Ze wilde zich graag, i.v.m. haar voorzitterschap
van de COVM, laten informeren over de geluidshinderproblematiek. En
dan met name vanuit het bewonersperspectief. We hebben haar via een
beamerpresentatie de nodige info gegeven en haar gevraagd mee te werken aan
het realiseren van een permanent geluidsmeetnet. Ook hebben we aandacht
besteed aan de acties die lopen om de leefbaarheid te bevorderen en onze
rol daarin. We hebben haar medewerking gevraagd om het project Marsum
aan het water te kunnen realiseren. Daarna hebben we een rondwandeling
gemaakt langs de baankop en zijn we op bezoek geweest bij een bewoner.
Somalisch gezin met 8 kinderen niet naar Marsum
Het Somalische gezin met 8 kinderen komt niet op de K.N. Kuperusstrjitte 10
te wonen. De vrouw die met haar kinderen tijdelijk in Nieuwe Pekela verbleef
in afwachting van woningtoewijzing, heeft bij het COA aangegeven dat ze
liever naar Rotterdam wil, omdat haar man die al 6 jaar lang in Nederland
verblijft, daar ook woont. De stap naar Marsum is dan ook wel een heel
verschil. Fijn dat het COA met haar/hun logische wens rekening houdt. Het
COA heeft de woningstichting Wonen NW Friesland wel gevraagd de woning te
willen vasthouden voor de opvang van een nieuw gezin. Het merendeel van
de bewoners van de Kuperusstrjitte ziet liever dat de woning in de verkoop
gaat, zoals eerder door de woningstichting werd aangegeven. De vraag is of
dat gehonoreerd zal worden, omdat de gemeente een taakstelling heeft in de
opvang van vluchtelingen. Menameradiel liep achter op het schema en moet
dus nog een asiel gezin opnemen. De huizen aan de KN Kuperusstrjitte behoren
tot de grootste woningen die de woningstichting kan aanbieden. Dorpsbelang
stelt zich op het standpunt dat als in Marsum een gezin komt, de voorkeur
uitgaat naar een gezin met kinderen. Dit zou de integratie van het hele gezin
kunnen bevorderen en het past in het beleid om het leerlingenaantal op de
Pôlle op peil te houden. De school moet ook in de toekomst uit de gevarenzone
blijven van sluiting t.g.v. de financiële problemen bij scholenorganisatie Fier.
Dorpsbelang heeft voor de gezinsopvang al een oproep gedaan om vrijwilligers
te werven. Zowel op school, als thuis. Hier hebben zich enkele mensen voor
aangemeld. Gelukkig, want dat is van groot belang voor een goede integratie.
En verder:
• Houden we onze jaarlijkse ledenvergadering op 27 maart. Noteert u de
datum vast in uw agenda? Er is veel nieuws te bespreken.
Doarpskrante fan Marsum
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•
•
•

•
•
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•

We hebben veel dorpse zaken die aandacht vragen. Sommige zaken blijven
zelfs nog liggen of krijgen te weinig aandacht van ons. We proberen daarom
ons bestuur uit te breiden van 7 naar 9 bestuursleden. We zijn momenteel
in gesprek met twee potentiële kandidaten.
Hielden we kascontrole bij de website. Alles werd in orde bevonden.
Hebben we met de gemeente en vier andere dorpen overleg gehad over de
oplossing van het hondenpoepprobleem. Later meer.
Ontvingen we enkele meldingen over overlast door jongeren. Met name
verlaat afsteken van vuurwerk werd als storend ervaren. Elke klacht werd
onderzocht door Margaret de Jong en ons bestuur en er werd passende
actie ondernomen. Ook hebben we bijgepraat met de politie.
Zijn we nog op zoek naar enkelen die ons helpen om de agenda bij te
houden van de activiteiten op het dorpsplein.
Zien we tot ons genoegen dat het aantal unieke bezoekers per dag op
www.Marsum.info voortdurend stijgt. Van 50 naar 250 (in 2012) en begin
2013 zit op ca 400. Er zijn dagen bij met meer dan 700 bezoekers per dag.
Compliment voor de websiteredactie die veel nieuws plaatst.
De toenemende aandacht voor sociale media en website doet je de vraag
stellen wat de toekomst is van de dorpskrant. Qua actualiteit kan die het
natuurlijk nooit winnen. Maar ook mensen zonder pc moeten op de hoogte
gehouden worden.
Ontvingen we van de Protestantse Gemeente i.w. een uitnodiging voor een
eredienst op 10 februari 2013 om 14.00u. In de St.Pontius Kerk te Marsum
wordt daarbij het eigendom van de Kerk en al haar bezittingen overgedragen
aan de Stichting “De Krobbe der ut”. Een bijzonder innovatief project. Een
primeur die zonder meer landelijke aandacht verdient. We komen hier
later vast nog uitgebreid op terug.

Tot de volgende maand
Het bestuur van Dorpsbelang

Uitvoering vrouwenkoor Nocht en Wille
17 maart jubileum uitvoering Vrouwenkoor “ Nocht en Wille”.
m.m.v. Amusementsorkest “Andante”.
Aanvang 15.00 uur Ny Franjum.

12
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Fitnesscentrum CCM Menaam staat voor:

Sport
voor alle leeftijden
Fitness
150 m2, meer dan 40 toestellen
Groepslessen Callanetics, body balance, buikspier plezier, vecht- en
verdedigingssporten, Nordic walking, latinfun danceparty,
streetdance, bodypump.
Gezondheid
fit, lenig, sterk, goed gewicht
Ontspanning sauna, zonnebank, hotstonemassage, gezellige sfeer
Herstel
fysiotherapie, beweeggroepen, (hart, COPD, obesitas)
Voor meer informatie: 0518 - 452215 of www.fitnesscentrumccm.nl

Doarpskrante fan Marsum
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Regionaal kinderdagverblijf in Deinum bestaat 2 jaar
Sinds 2 jaar is in Deinum het kinderdagverblijf Heemhuys
Rozenhofje gevestigd. Het is een vertrouwde plek
geworden voor kinderen uit Deinum en wijde omgeving.
Het kinderdagverblijf is kleinschalig van opzet. In de
huiselijke omgeving van de vaste leidster, tevens
eigenaar van het kinderdagverblijf, worden maximaal
4 kinderen per dag opgevangen.
Heemhuys Rozenhofje is een bijzondere vorm van opvang: de professionaliteit
van een kinderdagverblijf met de huiselijkheid van opvang thuis.
De pedagogische visie van het kinderdagverblijf is er opgericht ieder kind een
veilige plek te geven. Een plekje in een herkenbare, huiselijke omgeving waar
het kind zichzelf in alle rust kan ontwikkelen.
Doordat er 1 vaste leidster is, krijgt het kind de kans vertrouwd te raken met
diegene die hem verzorgt en voelt het zich thuis in Heemhuys Rozenhofje.

Het hoogwaardige speelgoed is van hout of ander natuurlijk materiaal en
is afgestemd op de optimale ontwikkeling van het kind. Iedere dag gaan de
kinderen naar buiten om te wandelen, te spelen, of de kalfjes te aaien. In de
liedjes die worden gezongen, horen de kinderen terug wat ze buiten met het
wisselen van de seizoenen zelf iedere dag ervaren. Nu in de winter worden
liedjes gezongen over sneeuwvlokjes, schaatsen en de arrenslee.
Bent u opzoek naar goede kinderopvang, neem dan gerust contact op. Heemhuys
Rozenhofje is bereikbaar op telefoonnummer is 06-18748094. Of kijk op hun
website voor meer informatie.
www.heemhuysrozenhofje.nl
14
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UITVAARTVERENIGING MARSSUM
Tramstrjitte 23
9034 GS Marsum. Tel. 058-2542326
*********************************
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
JAARVERGADERING
donderdag 21 februari 2013 in Nij Franjum te Marsum.
Aanvang 20.00 uur
AGENDA:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslagen secretaris: -Jaarvergadering 1 maart 2012
-Jaarverslag 2012

4.
5.
6.
7.

Financieel verslag 2012 van de penningmeester
Verslag kascommissie
Benoemen nieuw lid kascommissie
Voorstel verhoging ledenbijdrage over 2013
Toelichting verhoging ledenbijdrage: Op basis van het Actuarieel Rapport van
Voois per 31-12-2011 hebben wij onze ledenkorting in 2012 verhoogd van €1000,00
naar €1100,00. Deze verhoging was alleen verantwoord als de renteopbrengst
van ons vermogen minimaal gelijk is aan de 3,5 % rekenrente. Gezien de huidige
renteontwikkelingen bij de banken is dit niet haalbaar. Wij stellen voor om de
ledenbijdrage van 2013 te verhogen van € 13,50 naar € 15,00. De laatste verhoging
was in 2002 van € 12,50 naar € 13,50. De ledenkorting bedroeg toen € 600,00.

8. Vaststellen tegemoetkoming bij sterfgeval in 2013
(een tegemoetkoming in de kosten wordt uitsluitend verleend indien de uitvaart
daadwerkelijk door/via ons wordt verzorgd).

9. Vaststellen begroting 2013
10. Bestuursverkiezing:
Aftredend: Adriana Breuker - herkiesbaar
Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering schriftelijk melden
bij de secretaris

11. Rondvraag
12. Sluiting
Het bestuur

Doarpskrante fan Marsum
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Puzzel: Buitenberoepen

Berggids		Huis-aan-huis-verkoper		Risico
Bloemenventer		Imker				Schilder
Boer			Jager				Spoorwegarbeider
Buitenlucht		Kapitein			Stratenmaker
Colporteur		Landmeter			Tuinbouwer
Contacten		Matroos				Veehouder
Douaneambtenaar
Offshore			Veiligheid
Druivenplukker		Opzichter			Venter
Geitenhoeder		Parkeerwachter			Voetballer
Hitte			Project				Warm
Hondenuitlater		Projectbewaking		Werk
Houtvester		Regenkleding			Winter
Hovenier
De overgebleven letters vormen een zegswijze.

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden
16
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Oplossing Januari-nummer

Winnaar:

Dhr. J. Tuinman
K.N. Kuperusstrj. 21

Kinderdagverblijf Deinum
Heemhuys Rozenhofje is een
kleinschalig kinderdagverblijf in
Deinum.
Wij bieden een vertrouwde
plek voor uw kind met de
aandachtige verzorging van een
vaste leidster.

Belt u voor een kennismaking
met Renske Olthof.
Tel: 06-18748094
www.heemhuys-rozenhofje.nl

Doarpskrante fan Marsum
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DIERENARTSENPRAKTIJK
NOORD-WEST FRIESLAND
HOOFDVESTIGING:

DEPENDANCE:

DEPENDANCE:

Het Want 4

Ljochtmisdyk 2 E

Franekereind 30

8802 PV Franeker

9036 VP Menaldum

8861 ED Harlingen

Alles op afspraak dus geen lange wachttijden!
ma t/m vr 8.00-17.45 en daarbuiten voor spoed op

0517-392100

www.dapnoordwestfriesland.nl
Gastgezinnen gezocht
De internationale organisatie voor interculturele uitwisselingen AFS is op zoek
naar gastgezinnen voor een aantal buitenlandse scholieren in de leeftijd van
15-18 jaar gedurende 10 maanden. Deze scholieren komen binnenkort naar
Nederland en gaan begin 2014 weert terug naar huis. Ze zijn allen afkomstig
van het zuidelijk halfrond, b.v. Nicole uit Argentinië (16), Andres uit
Colombia (15), Suzanna uit Australië (16) of Javier uit Costa Rica (17). Ze
staan allemaal te popelen om Nederland en Fryslân te ontdekken, de taal
te leren en alles te weten te komen over onze gewoontes en gebruiken. In
ruil daarvoor bieden ze hun gastfamilie een kijkje in hun eigen cultuur, zodat
beide kanten een ervaring rijker worden. Om dit allemaal te kunnen doen
hebben deze scholieren een gastvrij gastgezin nodig die ze gedurende hun
verblijf hier een liefdevol plekje in hun gezin willen bieden om gezamenlijk
deze ontdekkingstocht te ondernemen. De gastgezinnen en de scholieren
krijgen uiteraard begeleiding van de vrijwilligers van AFS en tevens worden er
gedurende het uitwisselingsjaar een aantal activiteiten voor de scholieren en
de gastgezinnen georganiseerd. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer
weten over AFS en/of het gastouderschap? Kijk eens op www.afs.nl of neem
contact op met AFS Fryslân via afsfryslan@hotmail.com of 0512-841750.
Doarpskrante fan Marsum
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Naar aanleiding van de mededeling van de kerkrentmeesters op de
Aldjiersoertinking j.l. wil ik graag het een en ander uitleggen daar er nogal
verschillende reacties los kwamen.
Per 10 februari aanstaande zal de Stichting de Krobbe der út de kerk, de
pastorie, de consistorie en het kerkhof overnemen van de kerkelijke gemeente.
Zie de uitnodiging voor alle Marsumers elders in deze dorpskrant voor deze
bijzondere samenkomst.Dat wil dus zeggen dat deze gebouwen straks niet
meer van de kerkelijke gemeente zijn maar van het dorp. Dit gaf de voorzitter
van de kerkrentmeesters al aan op Aldjiersjûn.
De kerkelijke gemeente blijft de kerk wel gewoon gebruiken voor de
zondagsdienst volgens hun rooster maar hoeft daar niet voor te betalen. Maar
ook de Kerstzangdienst en de Aldjiersoertinking zullen gewoon voortbestaan.
De Stichting de Krobbe der út zal deze gebouwen beheren en onderhouden
tot in lengte der dagen om ze zo voor het dorp te behouden, ze horen tot
de geschiedenis van ons dorp. De kleiner wordende kerkelijke gemeente zag
het onderhoud van 4 monumentale kerken in de toekomst zorgelijk tegemoet.
Daarom hebben de kerkrentmeesters naar een oplossing gezocht, voordat
er financieel helemaal geen mogelijkheden meer zouden zijn. Nu heeft de
Stichting de Krobbe der út nog vermogen en land meegekregen om een deel
van het onderhoud te bekostigen. Onze begroting is niet helemaal sluitend,
want als we zoveel vermogen gekregen zouden hebben dat we daar alles van
zouden kunnen betalen, dan had de kerkelijke gemeente deze gebouwen niet
hoeven afstoten.
U moet het zo zien dat de Stichting de Krobbe der út zowel de plaatselijke
kerkelijke gemeente op deze mannier te hulp schiet, maar ook het dorp. Wij
als bestuursleden van de Stichting de Krobbe der út zien het wel zitten om op
deze wijze deze gebouwen te bewaren en met uw hulp en die van Fondsen
zullen wij proberen om onze begroting sluitend te krijgen.
Onze bedoeling is om jaarlijks op de dorpsbelangvergadering verantwoording
van ons reilen en zeilen af te leggen.
20
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De bestuursleden van de Stichting de Krobbe der út zijn:
Voorzitter:

Grietje Sijbesma-Travaille

Secretaris:

Jan Kuppens

Penningmeester:

Johannes v/d Weide

Lid:

Jan Posseth

Lid:

Jelle Hogenhuis

Lid:

Ineke Hogenhuis-Ramaker

Lid:

Hiske Miedema

Protestantse Gemeente i.w.
Bitgum – Bitgummole - Ingelum – Marsum

UITNODIGING
Voor alle inwoners van Marsum
tot het bijwonen van de bijzondere eredienst
op zondag 10 februari 2013 om 14.00 uur in
de kerk te Marsum, waarin de buitengewone
gebeurtenis plaats vindt dat de St. Pontianus
Kerk van Marsum wordt overgedragen aan de
Stichting De Krobbe der út.

Plechtigheid bij de overdracht van de Nederlands Hervormde Kerk
aan de stichting “De Krobbe Derút” in Marsum
Zondag 10 februari 2013
• 14.00 uur aanvang van de dienst in Marsum
• binnenkomst kerkenraad
• woord van welkom door Hans Nauta, bestuurder van de stichting “De Krobbe
Derút”.
• mededeling door de kerkenraad
• dienst des Woords, voorganger ds. Kroon, medewerking van muziekensemble
van “Ons Genoegen”
• korte toespraak door Jan Kuppens, voorzitter van het college van
kerkrentmeesters
• overdracht van de kerk aan de stichting, onder leiding van de notaris
• afsluiting door Hans Nauta
Doarpskrante fan Marsum
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Bêste allegearre,
De tsjerkerie hat, yn oerlis mei dûmny Kroon, besletten om de mienskip op freed
1 maart o.s. De gelegenheid te jaan om ôfskied te nimmen fan de famylje Kroon.
Dit ynformele ôfskied sil plak fine yn de Molewjuk fanôf 20.00 oere.
Elk dy 't wat sizze,fertelle sjonge of spylje wol op dy jûn, kin dat kinber meitsje
by:
Libbe en Reintsje Dijkstra, Berltsumerdyk 5 yn Bitgum.
Tillefoannûmmer 058 253 1705
email: libbereintsje@hotmail.com
Mei freonlike groetnis,
Feike Sijbrandi en Aebe Palsma
P.S.
It formele ôfskied sil plak fine yn de earetsjinst op snein 3 maart yn de tsjerke
fan Bitgummole.

Uitnodiging
De jaarlijkse koffiemorgen, van de kerk, zal op donderdag 7 februari worden
gehouden in de consistorie van Marsum.
Naast de koffie is er een mooi verhaal, misschien een spelletje o.i.d. Het
beloofd weer een gezellige morgen te worden.
De koffie staat klaar om 9.45 uur. Alle 55 plussers van harte welkom.
Marijke Posseth
Grietje Sijbesma

tel. 058 - 2541265
tel. 058 - 2541408

Voor vervoer kan worden gezorgd.
Welkom.

22
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hlrilllrilgll wllr
llvlld
MaakMaak
uw uw
herinneringen
weer
levend
en zet
zezlop
DVDllof
Blu-Ray
ll zll
lpCD,
CD, DVD
Blu-Ray
Dia scannen vanaf € 0,11 Negatieven scannen vanaf € 0,25

Dia lcallllFoto
valal
€ 0,10 Nlgatilvll
lcallll
of Document
digitaliseren vanaf
€ 0,30valal € 0,25
Flll
Dlcullll digilalillrll
€ 0,30
LP ll
of Cassettebandjes
digitaliseren valal
voor € 6,50
(S-)VHS(-C),
Mini-dv of HI8 banden
digitaliseren
voor
€ 9,-LP ll Calllttllaldjll
digilalillrll
vllr
€ 6,=
Alle
formaten
8mm
film
op
dvd
voor
€
0,90
per
minuut
(S-)VHS(-C), Mili-dv ll HI8 laldll digilalillrll vllr € 8,50
Alll llrlalll
8ll ﬁll lp dvd vllr € 0,85 plr liluul
In februari en maart 8 mm film overzetten voor:
Niluw Baldrlclrdlr
lplllll
lvlrzlttll
vllr € 6,= plr uur
€ 0,80 ipv
€ 0,90
per minuut

en bij meer dan 30 minuten dvd gratis

Kijk vllr alll llgllijkhldll ll prijzll lp www.bd-scanservice.nl
Kijk voor alle mogelijkheden en prijzen op www.bd-scanservice.nl
lllllllllllllll0518-452185
of bel met ons 0518-842326

Doarpskrante fan Marsum
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VOOR EEN NOFLIKE
TOCHT DOOR NOORD
WESTFRIESLAND

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

Huidverzorgingsstudio Brigitta
De Harke 3, 9033XX Deinum

058-2890054
Voor heerlijke huidverzorgende en
huidverbeterende behandelingen.

Februari / Maart –aanbieding:
De inmiddels bekende Valentijnsbehandeling
met een warm chocolademasker en een
heerlijke handpakking met sinaasappelolie
van € 62,50 voor € 57,50

Kennismakingsbehandeling (1½ uur,
zie website) voor € 37,50!!
Zoekt u nog een origineel
geschenk? Maak iemand blij met
een kadobon!
Zie voor al mijn behandelingen,
aanbiedingen en prijzen op:

(dit alles met een geheel vernieuwde
gezichtsmassage!)
U bent van harte welkom bij

oog voor schoonheid

www.huidverzorgingbrigitta.nl
24



Tineke Reitsma-Foekema
It Harspit 8
Deinum
Tel. 254 22 22
www.schoonheidssalonkallos.nl
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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
Als uw zoon of dochter 2 jaar is dan mag hij of zij op maandag- en
donderdagmorgen
naar
peuterspeelzaal.
Pikepôlle
onder
donderdagmorgen naar
dede
peuterspeelzaal.
U De
kunt
uw kind valt
vanaf
1 jaar
Welzijn
Middelsee. 058-2542179.
opgeven bij LoesStichting
van Doorn,
telefoonnummer:
U kunt
uw extra
kind vanaf
1 jaarover
opgeven
Voor
informatie
de via
hun
site
www.welzijnmiddelsee.nl
peuterspeelzaal kunt u bellen met juf
Op deze Ilona:
site is 06-22552380.
ook de nodige nuttige
informatie te lezen.
U kunt voor informatie over de
Upeuterspeelzaal
kunt met haar ook
een afspraak
maken
eventueel
ook contact
omopnemen
eens eenmet
kijkje
de peuterspeelzaal
jufop
Cornelia
v.d. Hoek.
te nemen.
Dit kan op maandag of donderdag tussen 9:00 en 11:00 uur
via telefoonnummer: 06-22540012

Doarpskrante fan Marsum
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“Ik ga elke week naar
het dagcentrum van Palet”
En wie verzorgt de huishouding? Ook dát doet Palet.
Je blijft jezelf met Palet.
Bel (0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)
Wij zijn altijd in de buurt. Maak eens kennis met Palet.
Bezoek ons woonzorgcentrum Nij Statelân, Nijlân 25 in
Menaam, het zorgsteunpunt Berltsum, Hofsleane 30a,
of het zorgsteunpunt Dronryp aan de Hearewei 83.

Palet, altijd in de buurt
www.paletgroep.nl
Doarpskrante fan Marsum

thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening
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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
28
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GEVRAAGD
Medewerkers Dagbesteding M/V
Met (recht op) PGB/ ZIN
Voor het maken van onze eigen cadeauartikelen welke op diverse markten en
braderieën worden verkocht. Natuurlijk ook verkrijgbaar op de dagbesteding.
Kom eens langs op de dagbesteding aan het Skilpaed 1.
Werkzaamheden zijn o.a.:
• Werkzaamheden voor (moes) tuin
• Productie werk (divers)
• Maken van schilderijen
• Houtbewerking (maken van diverse producten)
• Taart bakken en decoreren
• Creatieve / decoratieve cadeaus maken
Belangstelling ? Kijk voor meer informatie op www.tuorrebout.nl of mail je naam
en adres naar info@tuorrebout.nl. Of bel 06 44030627
KOOKWORKSHOPS
Via PGB / ZIN
Zelfstandig (gaan) wonen, maar nog niet echt lekker kunnen koken ?
Leer dan nu stap voor stap koken, voor jezelf en voor anderen.
Nieuwsgierig ? Bel even of kom gewoon even langs om te kijken.
Tijden: Elke donderdag van 16.30 – 19.30 uur
Plaats: Dagbesteding Menaam | Skilpaed 1
Info: www.tuorrebout.nl | Tel: 06 44030627
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Marsum Bedankt!
Dat ik Marsumer van het jaar mocht worden is een hele eer. Dat mij, Arend
Castelein dit overkwam, misschien stiekem eens gedroomd. En dan sta je daar,
opeens, omdat je zoveel doet. Bij het leven in een dorp hoort dit er bij, er zijn
voor elkaar. Een Marsumer voor de Marsumers.
Bedankt, voor alle felicitaties, kaarten enz.
Arend, Nel en de kinderen.

Huurwoning beschikbaar!
M.i.v. 1 maart is de huurwoning Skoallestrjitte 60 weer beschikbaar!
Voor info:
Rienk Julianus
058-2541818 of 06-20975171

Zoekt u een hulp in de huishouding?
Voor een dag of dagdeel, morgen of middag
Bel 06-10851643
M.vr. gr. Sietske Postma

Winterconcert met Gerrit Breteler yn De Weme Zondag 3 maart
Gerrit Breteler (Enschede, 1954) verhuisde in 1967 naar Friesland. In 1975
studeerde hij cum laude af aan de Academie voor Beeldend Kunstonderwijs
Minerva in Leeuwarden. Tegenwoordig maakt Breteler poëtische Friestalige
liederen die hij zelf zingt en hij wordt begeleid op piano door Clara Rullmann.
Als musicus is Breteler al lang actief. Hij was ooit zanger in Kneppelfreed. Hij
speelde samen met Ernst Langhout op fluit, gitaar en viool in Haggis en was
accordeonist, fluitist en zanger in The Hones. Verder stond hij als zanger, gitarist
en toetsenist aan de wieg van Fling.
Wanneer
Hoe laat
Prijs		

: zondag 3 maart 2013
: 16.00 u.
: € 10,-- (Voorverkoop) € 12,50 aande kassa)

Kaarten zijn te bestellen bij: Peter Rinsma tel. 0518 - 451668.
Doarpskrante fan Marsum
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Iisklup “Ritsuma”
sekretariaat
K.N. Kuperusstrjitte 21
9034 GP Marssum
tel. 058 - 2541678

Voor het vijfde achtereenvolgende winterseizoen kon er op onze ijsbaan worden
geschaatst; in de geschiedenis van Ritsuma is dat niet eerder voorgekomen. Op
woensdag 16 januari kon het toegangshek open en de hele middag en avond
stroomden de schaatsliefhebbers binnen. Het was erg druk, ondanks de koude
wind. De volgende dag was het nog veel drukker, waarna zes dagen volgden met
weliswaar minder bezoekers, maar er was toch nog een behoorlijke opkomst.
Op het mooie gladde ijs kon op zaterdagmiddag 19 januari een kortebaanestafette voor kinderen van 6 tot en met 15 jaar worden verreden. De 10
tweetallen van een oudere en een jongere schaats(st)er bij elkaar, maakten
er een mooie wedstrijd van. De overwinning werd in de wacht gesleept door
Amarins Rump en Jesse Kuperus. De tweede prijs was voor Moos Leegstra en
Mark Wiggers, de derde prijs werd gewonnen door Lotte del Grosso en Wessel
Rinsma. De medailles en een geldbedrag mochten zij allen in ontvangst nemen
op het Ritsuma-erepodium.
’s Avonds konden 21 ijshockeyers, verdeeld over 4 teams van 9 tot en met 16
jaar, zich uitleven in een toernooi. Zij trotseerden de felle kou en streden
dat het een lieve lust was, erg sportief overigens. Ieder kreeg een deelnamevaantje en de winnaars Jenno Beek, Anko Bleijinga, Thymen van der Bijl, Tim
van Lunzen en Stan van Tuinen kregen een geldprijs. Net zoals voorheen ook
ditmaal weer een prachtig toernooi.
Tot het moment dat deze tekst werd geschreven, 23 januari, lag er steeds
een baan met sterk glad ijs waarop in ruim een week meer dan 1100 mensen
afkwamen. Tevredenheid alom. Daarbij nog aangetekend dat we op maandag
21 en dinsdag 22 januari met twee ijsmachines en enkele vrijwilligers met
schuifborden wel veel sneeuw moesten verwijderen.
Op dit tijdstip waren de weersverwachtingen dat het nog drie dagen aardig
koud zou zijn en daarna de dooi zou intreden. Hoe dan ook, tenminste een
ruime week hebben velen met veel plezier kunnen schaatsen en hebben de
toeschouwers kunnen genieten van fraaie ijstaferelen. We wachten maar rustig
af of Kening Jûkelburd nog iets in petto heeft de komende tijd.
Het bestuur
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De Âldjiersploech Marsum wil een ieder bedanken die er weer een geslaagd
oud en nieuw van heeft gemaakt.
Volgend jaar weer? Bankrekeningnummer: 37 15 53 725

Dennis Dak en Zinkwerk

Bauke Rekker Groente en Fruit

Het Grauwe Paard

Stansz environment systems

Achterdyk Produksje

Tuincentrum de Leeuw

T. Larooi timmer en ondh. werk

De Bôlekoer

Autobedrijf Venema

G. Janzen timmer en ondh. werk

Kapsalon Wiepie

Motorenrevisie Wiering

Huisartsen Praktijk Nij Franjum

W. van Wieren

Autoservice v/d Baan

Villa Thyme te huur op Lombok

Rondvaart Middelsee

Technisch bedrijf Sijbrandij

Max Totaal

Douwe Offringa,

Julianus Ambachtelijke bouwers

Klus Marsum.nl

FWT Trading

De schilder Geert v/d Baan

Axon Fysiotherapie

Infodocs

Slachterij Stornebrink

Jan Postma Machine Verhuur

All American Limousines

Auttek v.o.f. Berlikum

Klussenier Mark Flekzer

De Boer Decoratiespecialisten

Frisian Yacht Club

Solano Wonen

Dorpshuis Nij Franjum

Keukencentrum Marsum

Animus Tjitske Sybesma

Henk Vellinga

Haarmode Cobie

K. van Wieren Containervervoer

J. N. Schuurmans vuurwerk

Installatietechniek Dijkstra BV

Rudi Stuve Vormgeving

Dressuurstal Feitsma & Van Hall

Herman Aalders Motorservice

Jet Koeriers

S. Wierda Transporten

Snackgigant Postma

Doarpskrante fan Marsum

klus en onderh. Bedr.

Uw Groenteman
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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

- KLEIN ONDERHOUDSWERK IN EN ROND UW WONING
- VOOR UW BADKAMER EN KEUKEN RENOVATIE
- METSEL-, VOEG- EN TEGELWERK
- BESTRATING

NU OOK LEVERING EN INSTALLATIE
VAN WATERONTHARDERS
EEN KALKAANSLAG MEER OP TEGELS, KRANEN EN
*G
DOUCHESCHERMEN
ANGERE LEVENSDUUR VAN CV KETELS EN
* LHUISHOUDELIJKE
APPARATEN

GEEN ZOUT EN GLANSSPOELMIDDEL MEER
* 50%
MINDER SCHOONMAAKMIDDELEN
* BESPARING
OP DE ENERGIEREKENING
* 10 JAAR VOLLEDIGE
GARANTIE!
*
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open van di. t/m vrij 8.30-17.45 en zaterdag 8.00-12.45 (maandag gesloten)
heren knippen niet op afspraak.

Doarpskrante fan Marsum
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KERKNIEUWS MARSSUM
Kerkvoogdij N.H.K.

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

bank:
giro:
bank:
bank:

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 slaapt Jezus?
Sommige mensen kunnen tijdens zwaar stormweer heerlijk slapen. Het voelt
dan zo veilig in je warme bed. Buiten raast de storm, maar binnen ben je
beschermd.
Anderen liggen de hele nacht wakker bij noodweer. Het gehuil van de harde
wind om je huis, een dakpan die ergens van een dak afwaait, de kreunende
takken van de bomen – je hoort alles. Pas als de storm gaat liggen, als het weer
stiller wordt, kun je zelf ook rust vinden.
In Marcus 4 gaat het ook over een zware stom. De discipelen zitten midden op
het water, en hun schip is een speelbal van de golven. Het loopt al vol water,
nog één golf en het slaat om. Maar wat doet Jezus? Hij doet niets, Hij slaapt.
Voor de discipelen een verbijsterende ervaring. Ze staan er alleen voor en
voelen zich machteloos.
Is dit herkenbaar voor mensen van 2013? In elk geval weten veel mensen:
wie achter Jezus aan gaat, komt zo nu en dan in zwaar weer terecht. Want
rondom Jezus kan zomaar een storm opsteken. De storm van de machten die
het op Hem voorzien hebben, die Hem onderuit willen halen. Het geweld van
de krachten die Hem geen rust gunnen, totdat Hij in het graf ligt. En die storm
gaat ook aan jou niet voorbij, als je om Jezus geeft. In allerlei situaties raast
hij om je heen. Het is niet altijd zo gemakkelijk om trouw te blijven aan de
Heer.
En wat doet Jezus dan? Doet Hij wel iets? Op het kritieke moment lijk je er
alleen voor te staan. Geen hand, die je afschermt. Geen woord, dat je troost.
Een Jezus, die slaapt. Hij merkt het niet eens, zo lijkt het!
Maar waarom slaapt Jezus eigenlijk? Hoe kan dat? Het kan alleen maar, omdat
Hij zo zeker is van zijn overwinning. Hij weet van de macht van zijn liefde, die
zelfs door de dood niet kan worden verslagen.
Doarpskrante fan Marsum
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Wie dat gaat beseffen, die begint zelf waarschijnlijk ook al een beetje anders
tegen de storm aan te kijken. Hoe erg het noodweer ook is, er is een macht
die sterker is, en dat is de macht van Jezus. Hij staat straks op en brengt de
storm tot zwijgen. Ja, Hij is opgestaan, zelfs de dood en het graf moeten Hem
gehoorzamen! En dat geeft een vrede in je hart, die niemand van je afnemen
kan!
Ds.J.F.Kroon

Kerkdiensten
aanvang 9.30uur.
3 febr.
10 febr.

Bitgum
Da.De Schiffart-Spoelstra.
Overdracht van 3 kerken in stichtingen, 3 diensten.
Bitgum
Ds.J.F.Kroon aanvang 9.15 uur.
Ingelum
Ds.J.F.Kroon aanvang 11.00 uur.
Marsum
Ds.J.F.Kroon aanvang 14.00uur.
Voor Marsum zie uitnodiging elders in de Nieuwskruier.
17 febr

Bitgummole Ds.J.F.Kroon.
in deze dienst vieren we de fusie van de
Herv.Gem.Marsum,de Herv.Gem. Bitgum-Ingelum
en de Geref.Kerk Bitgum e.o.
24 febr. Bitgum
Da.R.B.Nijendijk-Cnossen.
3 maart Bitgummole D.s.J.F.Kroon. afscheidsdienst van D.s.J.F.Kroon.
10 maart Bitgummole Skoalle/tsjerketsjinst.

Bloemengroet
30 dec.
20 jan.

Eddy en Petra Boersma - Andringastrjitte 2a.
Wouter Daane - Binnenbuorren 27.
Fam.Herrema - R.Veemanstritte 20
Kees en Maartje Postma - Andringastrjitte 11.

LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 20 februari bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)
OF
Henk Dyk (paadwizer@gmail.com)
of K vd Meystrjitte 8, 9045 PZ te Beetgumermolen, Tel: 058-2532043
38
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er kan er maar
1 de beste zijn!
• De beste kwaliteit
• De beste keus
• De beste prijs
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Hegedijk 3, Marsum - Tel. 058 - 254 22 25 - Eigenaar: Siep Postma en dochters
Open: Ma. t/m za. 10.00 - 17.30 uur, do. koopavond.

www.keukencentrum-marssum.nl

MARSSUM
IN - VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S
SPUITERIJ EN HERSTEL / PLAATWERK
RDW ERKEND APK KEURINGSSTATION
BANDEN
PERIODIEK ONDERHOUD

MAAR OOK:

VERHUUR VAN LIMOUSINES EN
TROUWAUTO’S
KIJK HIERVOOR EENS OP ONZE WEBSITE
WWW.AALIMO.NL

UITLATEN
REMMEN / SCHOKDEMPERS
AIRCO SERVICE
COMPUTER ANALYSE

MAAR OOK VOOR:

TAXIVERVOER IN DE WEEKEINDEN
KIJK HIERVOOR EENS OP ONZE WEBSITE
WWW.TAXIHUMMER.NL

RYPSTERDYK 32 - 9034 HN

- MARSSUM - 058-254 14 91

(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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