De Nieuwskruier
Doarpskrante fan Marsum

IENENfjirtichste jiergong

oktober 2014

• 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 NOVEMBER INLEVEREN
VÓÓR DONDERDAG 23 OKTOBER

COLOFON

NIEUWSKRUIER OKTOBER 2014

Rienk Julianus

Jaargang 41 | #2

Rypsterdyk 2

Bankrek.nr. NL69RABO0313200076

9034 HN Marsum
doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl

Verschijnt 10 maal per jaar
oplage 600 stuks
gratis thuisbezorgd

REDACTIE
Fetsje Huibers

redactie

058-254 1366

Rienk Julianus

kopij

058-254 1818

Geertje Sikkema penningen 058-254 1881

WWW.MARSUM.INFO

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
Sint pontianus KERK EN CONSISTORIE
Koster
J. Sijbesma, Skoallestrjitte 4 		
Predikant
Vacant
		
Contactadres
Mevr. G. Sijbesma-Travaille
		
Skoallestrjitte 4 Marsum		
Doarpskrante fan Marsum

058-2541408

058-2541408
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Consistorie
Mevr. N. Castelein Binnenbuorren 25, 9034 GN Marsum

058-2541241

Stichting De Krobbe der Út
Dhr. J Hogenhuis Buorren 57, 9034 HJ Marsum		

058-2133968

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. D. v/d Schaaf 		
mevr. R. Runia-Wiersma

Bitgummole
		
Berltsum 		

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

058-2531264
0518-461888
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 29-10, 26-11
SNOEIHOUT

		

18.30u

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

4



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

0900-2100215
06-43365003

058-2542321
058-2541802
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Tussenschoolse opvang
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland 		
Peuterspeelzaal
De Pikepolle, aanmelding kinderen kan op de website.

0517-380680
www.middelsee.nl

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

0517-391450

Contactpersoon Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Arend Castelein				
058-2541241
Xandrijn de Jager				
058-8795816
Rabobank menaam
Gesloten. Alleen pinnen totdat nieuwe locatie wordt geopend.

058 2445566

Postkantoor Marsum (Bij tuincentrum de Leeuw)

058-2541313

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

Agenda
3
31
1

okt
okt
nov

Oars: Dansavond
Oars: Pompoenen uithollen
Bazaar vrouwenvereniging

19.00u NF
19.00u NF

Vliegbasis Leeuwarden start het seizoen avondvliegen
2014/2015 op maandag 8 september 2014. In de weken
37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 50 en 51 wordt in
principe gevlogen van maandag tot en met donderdag
tot uiterlijk 23.00 uur. Op vrijdag wordt alleen overdag
gevlogen. Uitzondering hierop is vrijdag 10 oktober, dan
wordt er ook tot in de avonduren gevlogen.
Doarpskrante fan Marsum
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum

De afgelopen maand hadden verschillende dorpse zaken onze aandacht. Een
aantal noemen we hieronder.
Geen vernielingen school meer
In de laatste nieuwsbrief van basisschool de Pôlle lazen we het volgende positieve
bericht geschreven door directeur Lucas Wolda.
Afgevaardigden van ‘Klankbord jeugdgroep Marsum’ hebben onlangs
belangstellend gevraagd hoe het op dit moment staat met mogelijk vandalisme
rondom de school. Antwoord: “Geen vandalisme”. Voor de vakantie was het
nodige vernield. Alle sloten moesten worden vervangen, speeltoestellen
waren aan vernieling onderhevig en een groot drie laags gelaagd raam van het
speellokaal was kapot. Ik heb toen aangifte gedaan bij de politie. In die periode
waren in het dorp meer vernielingen gaande. De camerabeelden zijn door mij
bekeken en ik heb gefundeerde informatie van derden ontvangen. Dit alles is met
dhr. Haven – wijkagent van Marsum doorgenomen en vastgelegd. Conclusie: Een
en ander was veroorzaakt door jeugd uit de leeftijd categorie 6 tot 16/17 jaar. Zeer
divers dus. Op dat moment is mijn bemoeienis gestopt. De politie heeft het verder
overgenomen en goed blijkbaar. Sinds die tijd zijn er geen nieuwe vernielingen
geconstateerd. Ook niet tijdens en na de zomervakantie. Fantastisch toch! Dit
komt overigens mede door dat ouders / verzorgers / buurtbewoners de jeugd op
een vriendelijke manier aanspreken als er iets mis dreigt te gaan. Deze wijze van
elkaar aanspreken valt goed bij de jongere- en oudere jeugd. Elkaar (jeugd en
volwassenen) op een respectvolle manier benaderen blijft toch vaak een goede
keuze. Prima zo.
Burendag
Onze complimenten aan het bestuur van Nij Franjum en stichting Welzijn
Middelsee voor het organiseren van de geslaagde Burendag. Een bijzonder leuk
initiatief met veel bezoekers. De Burendag werd zo een leuk begin van het nieuwe
verenigingenseizoen. Vele verenigingen konden zich hier laten zien. Zo waren er
presentaties van: Volksdansen, Vrouwenkoor Nocht en Wille, Koersballen, Soos,
Ismakogie, Floralia, Vogelwacht, Quiltgroep, Jeu de Boeles, Aldjiersploech, de
Krobbe der ut, de Kaatsclub, Dorpsbelang, jeugdclub Oars, DJ Meint en diverse
anderen. Na afloop konden de aanwezigen genieten van een barbecue en diverse
salades. Zowel de entree als het eten en koffie/thee werden gratis aangeboden.
Prima gedaan. Op www.Marsum.info een serie foto’s die een impressie van deze
middag geven.
6
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En verder:
• Kijken we terug op een goed geslaagde kermis. Dank aan de vele tientallen
vrijwilligers die dit weer hebben geregeld.
• Doen we een herhaalde oproep aan buurt- en straatverenigingen hun
contactpersoon aan ons door te geven. g.verf@chello.nl of tigchelaar@
dierenarts.nl ; Dan kunnen wij sneller informatie, die in het algemeen belang is,
rondsturen.
• Heeft de gemeente ons gevraagd om de openbare zitbanken in onderhoud
over te nemen. We zoeken nog enkele vrijwilligers hiervoor.
• Gaan we binnenkort een aantal inwoners vragen mee te denken over
de herinrichting van de gronden die vrijkomen als de weg naar Deinum
verwijderd wordt. Liefhebbers kunnen zich ook bij ons aanmelden.
• Zijn we op 2 oktober aanwezig geweest op een avond van Streekwurk
Friesland in het Grauwe Paard. We dachten mee over toekomst plannen van
NoordWest Friesland. Er is 2 miljoen beschikbaar. Voorwaarde is dat er eerst
heldere visie en ontwikkelingsstrategie voor de periode 2015 – 2020 opgesteld
gaat worden. Vragen die aan de orde kwamen: Welke (ontwikkel)kansen zien
we voor de streek Noardwest Fryslan? Waarin is de streek sterk? Hoe spelen
we in op de veranderende samenstelling van de bevolking in Noardwest (meer
ouderen, minder jongeren)? Wat zijn de kansen voor de streek en je eigen
woonomgeving? Heb je projectvoorstellen of zie jij kansen voor projecten?
Laat het ons weten. We brengen ze alsnog in.
• Lag de Marsumer website er geregeld uit op de dagen na de kermis. Oorzaak
was dat deze druk bezocht werd. Prima. Toch hoorden we tijdens de Burendag
dat er nog Marsumers zijn die wel over een pc beschikken, maar slechts
sporadisch op de site kijken. Wilt u op de hoogte blijven van de dorpse zaken,
neem dan geregeld een kijkje. Bijna elke dag komt er weer een nieuw artikel
op.
Tot de volgende maand
Het bestuur van Dorpsbelang

Doarpskrante fan Marsum
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TE HUUR

Te Huur voormalig woongedeelte van Lunia State, Bigymerdyk 87 Marsum.
In overleg eventueel ook in gedeeltes.
Inlichtingen bij Wim de Vries. Telefoon 058-2542138

Hertlik tank
Wy wiene ferrast dat sa mannechien ús lokwinsken stjoerden by ús 50 jierige troudei.
Allegearre hertlik tank dêrfoar.
Tineke en Gosse Muller.

Klankbord Jeugdgroep Marsum
Afgevaardigden van ‘Klankbord jeugdgroep Marsum’ hebben onlangs belangstellend
gevraagd hoe het op dit moment staat met mogelijk vandalisme rondom de school.
Antwoord: “Geen vandalisme”. Voor de vakantie was het nodige vernield. Alle sloten
moesten worden vervangen, speeltoestellen waren aan vernieling onderhevig en een
groot drie laags gelaagd raam van het speellokaal was kapot. Ik heb toen aangifte
gedaan bij de politie. In die periode waren in het dorp meer vernielingen gaande.
De camerabeelden zijn door mij bekeken en heb gefundeerde informatie van derden
ontvangen.
Dit alles is met dhr. Haven – wijkagent van Marsum doorgenomen en vastgelegd.
Conclusie: Een en ander was veroorzaakt door jeugd uit de leeftijd categorie 6 tot 16/17
jaar. Zeer divers dus. Op dat moment is mijn bemoeienis gestopt. De politie heeft het
verder overgenomen en goed blijkbaar. Sinds die tijd zijn er geen nieuwe vernielingen
geconstateerd. Ook niet tijdens en na de zomervakantie. Fantastisch toch! Dit komt
overigens mede door dat ouders / verzorgers / buurtbewoners de jeugd op een
vriendelijke manier aanspreken als er iets mis dreigt te gaan.
Deze wijze van elkaar aanspreken valt goed bij de jongere- en oudere jeugd. Elkaar
(jeugd en volwassenen) op een respectvolle manier benaderen blijft toch vaak een
goede keuze. Prima zo.
8
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GARAGEBOXEN TE KOOP in Marsum
Er zijn nog enkele garageboxen beschikbaar.
Heeft u belangstelling of vragen?
ETHIEKWIJZER bemiddelt en begeleidt in opdracht de verkoop.
Contactpersoon: Dhr. A. Elsinga
Zuiderplein 39
8911 AP Leeuwarden
Tel: 06 - 46 37 23 22
Email: info@ethiekwijzer.nl

Bedankt
Graag wil ik iedereen bedanken voor alle kaarten, telefoontjes,
bloemen enz. die ik heb ontvangen na mijn ongelukkige val.
Vriendelijke groet, Aukje Hiemstra

Wie wordt de Marsumer fan it jier 2014??
Op 31 december 2014 houden we 's avonds weer de traditionele Aldjiersoertinking. Dit
jaar voor de 25e keer. Dus noteer het nu alvast in de agenda of op de kalender en mis
deze mooie avond met sprekers, oude foto's & filmbeelden, lekkere muziek en leuke
sketches niet.
Bij zo'n speciale avond hoort natuurlijk ook een speciale Marsumer fan it jier.
Daarom roepen we iedereen op om ons te laten weten wie er volgens u/jou die mooie
titel verdient. Dus: wie wordt -als het aan u/jou ligt- de eerstvolgende Marsumer fan it
jier?
Suggesties kunnen worden gemeld bij één van de onderstaande Kommisjeleden of via
een mailtje naar ellydeleeuw@chello.nl
Geert Verf
Jakoba Helbig
Elly de Leeuw

Doarpskrante fan Marsum
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NIEUW BESTUUR

Sinds maandag 18 augustus heeft onze vereniging een
volledig nieuw bestuur mogen begroeten, bestaande uit:
- voorzitter
- secretaris
- penningmeester
- algemeen lid
- algemeen lid
- algemeen lid
- algemeen lid

- Gerard Hiemstra
- Gerard Bleijinga
- Jornt Anema
- Hendrikus del Grosso
- Theo Kramer
- Minne Hellinga
- Auke Drost

Wilt u in contact komen met onze vereniging, dat kan via:
secretariaat@SSS68.nl of u kunt zich persoonlijk wenden tot
één van onze bestuursleden.

“Van het dorp, voor het dorp”
Per 25 september is Bert Alma aangesteld als de nieuwe
hoofdtrainer van onze vereniging. Bert woont in Leeuwarden
en is de zoon van ‘oud’ topvoetballer Pier Alma.

JEUGD

Willen voetballen?

10



Heeft u een zoon of dochter van 4 of 5 jaar die wel eens een keer wil
voetballen, dan kunnen ze vrijblijvend mee trainen op woensdagmiddag van 18.15 tot 19.15 uur. Ook kinderen vanaf 6 jaar zijn natuurlijk
van harte welkom om vrijblijvend een keer mee te trainen. Voor meer
informatie: Auke Drost, Uniastraat 25, tel. 06 - 537 607 80.

GROTE CLUBACTIE

Ook dit jaar komen onze jeugdleden in samenwerking met de
gymnastiekvereniging weer bij u aan de deur met loten voor de
Grote Clubactie, steunt u ons dit jaar ook weer?

Wist u dat:

SENIOR

UPDATE SSS’68

Een van onze motto’s:

- Iedere zaterdagochtend vanaf 9:30 uur Jeugdwedstrijden
en ‘s middags altijd een seniorenwedstrijd.
- SSS’68 nu ook te volgen is via Facebook. LIKE ons en blijf o.a.
automatisch op de hoogte van de wedstrijdprogramma’s.
- Maandag 17 november is er een Algemene Ledenvergadering.

GEZOCHT:

NIEUW voetbaltalent - SENIOREN en 35+ club!!!!!!
Train een keer vrijblijvend mee.
Informatie: mail naar secretariaat@sss68.nl

Nieuwskruier Oktober 2014

Uw Groenteman
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!

Doarpskrante fan Marsum
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MaakMaak
uw uw
herinneringen
weer
levend
hlrilllrilgll wllr
llvlld
ll zll
lpCD,
CD, DVD
Blu-Ray
en zet
zezlop
DVDllof
Blu-Ray

Dia lcallll valal € 0,10 Nlgatilvll lcallll valal € 0,25
Flll ll DlcullllNieuw:
digilalillrll valal € 0,30
LP ll Calllttllaldjll digilalillrll vllr € 6,=
SUPER8
smalfilm
naar
breedbeeld
Full
HD.
(S-)VHS(-C),
Mili-dvoverzetten
ll HI8 laldll
digilalillrll
vllr
€ 8,50
Alll llrlalll 8ll ﬁll lp dvd vllr € 0,85 plr liluul
Nu voor de kennismakingsprijs van € 1,25 per minuut.
Niluw Baldrlclrdlr lplllll lvlrzlttll vllr € 6,= plr uur
KijkKijk
vllr
alll llgllijkhldll ll prijzll lp www.bd-scanservice.nl
voor alle mogelijkheden en prijzen op www.bd-scanservice.nl
lllllllllllllll0518-452185
of bel met ons 0518-842326

Voor al uw verbouwingen

Ook buiten uw woning!

Voor het vervaardigen, leveren, monteren en onderhoud van o.a.
Kozijnen - Ramen - Deuren - Erfafscheidingen
Maar ook voor Schilderwerk - Timmerwerk
EPDM Dakbedekking - Onderhoud aan dakgoten
*Vrijblijvende offerte

Mark Flekzer

Uniastraat 10, 9034 GX Marssum
Tel. 058 - 844 93 99, Mob. 06 - 53 85 01 52
m.flekzer@klussenier.nl, www.klussenier.nl
12



*Deskundig advies
*Geen voorrijkosten
*12 Maanden garantie
Nieuwskruier Oktober 2014

Kom naar Oars!
2014:
3 oktober
31 oktober
22 november
12 december
13 december

Dansavond
Pompoenen uithollen (alle jeugd)
Sinterklaas intocht
Kerstversiering maken (alle jeugd)
Kerstboom optuigen op dorpsplein

2015:
16 januari
13 februari
13 maart
17 april
mei

Disco
Carnaval (alle jeugd)
(activiteit nader te bepalen)
(activiteit nader te bepalen)
Lege flessenactie (datum volgt)

Locatie: Nij Franjum
19:00-20:30 uur groep 3 t ̷ m groep 6
20.30-22:00 uur groep 7, 8 en jeugd t ̷ m 15 jaar
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
14
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Huidverzorgingsstudio
Brigitta		
058-2890054
Voor heerlijke huidverzorgende en
huidverbeterende behandelingen.

1½ uur kennismakingsbehandeling al
voor € 39,--!
Zie voor al mijn behandelingen,
aanbiedingen en prijzen op:
www.huidverzorgingbrigitta.nl

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

Introductie aanbieding
Hyaluronic reinigingsset € 49,95
Bevat cleansing mousse en tonic mousse
en een elektrische gezichtsreinigingsborstel
voor een grondige reiniging en een stralende,
gladde huid!
Maak een afspraak in de salon voor
een heerlijke gezichtsbehandeling met de
hyaluronic producten, voor een direct
verstevigend en liftend effect
€ 56,10

VAN HARTE WELKOM!

oog voor schoonheid

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

www.schoonheidssalonkallos.nl

Doarpskrante fan Marsum
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Puzzel: Zinspelen
In de blokjes hieronder staan de woorden van 5 spreekwoorden verhaspeld. Elk woord
mag maar één keer gebruikt worden.

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

Oplossing September-nummer:

Winnaar:

16



Jikke Faber
R Veemanstrjitte 18

Nieuwskruier Oktober 2014

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.
De Pikepôlle valt onder Stichting Welzijn Middelsee.
U kunt uw kind vanaf 1 jaar opgeven via hun site www.welzijnmiddelsee.nl
Op deze site is ook de nodige nuttige informatie te lezen.
U kunt voor informatie over de peuterspeelzaal ook contact opnemen met juf
Cornelia v.d. Hoek telefoonnummer: 06-22540012.

Doarpskrante fan Marsum
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Bijna....
Inmiddels zit ik in het 6e jaar van mijn studie Klassieke Homeopathie en mag ik allerlei
klachten behandelen onder begeleiding van een ervaren homeopaat.
In juni 2014 heb ik de theorie afgerond en nu rest mij nog om consulten te doen.

Om te kunnen afstuderen ben ikdus op zoek naar mensen die homeopathisch behandeld
willen worden. Er zijn wel kosten aan verbonden die afhankelijk van uw verzekering
(gedeeltelijk) vergoed kunnen worden.
Mocht het u/jou wat lijken dan kunt u telefonisch contact met mij opnemen voor meer
informatie of om een afspraak te maken, een e-mail sturen mag natuurlijk ook.
Jolanda Froon
J.H. van Aismawei 3
9045PE Bitgummole
Tel.nr. 058-2532542 (evt. uw naam en telefoonnummer inspreken, dit is mijn
privételefoonnummer) of mailen naar jolandafroon@gmail.com
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te BitgumBitgummole-Ingelum-Marsum is blij u te kunnen uitnodigen
voor het bijwonen van de eredienst, waarin ds. F.
Haverschmidtals predikant aan onze gemeente verbonden zal
worden. De verbintenis zal geleid worden
door ds. J. Miedema uit Oosterbierum, waarna ds. F.
Haverschmidt haar intrede zal doen.
Deze feestelijke eredienst wordt gehouden op D.V. zondag 19
oktober 2014 om 14.30 uur in de kerk te Bitgummole.
Tijdens de eredienst is er één collecte, deze is bestemd voor een drinkwaterproject op
het eiland Nias in Indonesië.
Na afloop bent u van harte welkom om koffie/thee te komen drinken in het
mienskipsintrum “de Molewjuk”.
Daar krijgt u de gelegenheid om ds. F. Haverschmidt en haar man geluk te wensen.
Namens de kerkenraad van de Prot. Gemeente te Bitgum e.o.
G. Sybesma-Travaille, voorzitter
Æ. Palsma, scriba
18
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Geachte Dorpsgenoten,
Zoals U weet, houden wij op zaterdag 1 November a.s. onze Bazar.
Wij beginnen om 10 uur! De koffie staat voor U klaar.
Heeft U misschien nog goede bruikbare spullen voor ons?
Daar zijn wij heel blij mee. U kunt brengen op donderdag 29 Oktober,
’s morgens van 10 tot 12 uur en ’s middags van 2 tot 4 uur.
30 Oktober ’s morgens van 10 tot 12 uur.
U komt toch ook even snuffelen bij ons? Of een kop koffie drinken?
U bent allen van harte welkom! De deur gaat open om 10 uur.
Vrouwenvereniging “Samenwerking”.
Hartelijke groet, Bazarcommissie.

Wy wolle eltsenien tige tank sizze foar it meilibjen nei it ferstjerren fan myn
man, ús heit, pake en oerpake.

Jan van Wieren
It hat ús tige goed dien. Ús hertlike tank dêrfoar.
Winke van Wieren-Wieling
Aafke en Willem
Anneke en Johannes
Thomas en Fien
pake- en oerpakesizzers
Marsum, septimber 2014

Doarpskrante fan Marsum
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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.

17.00

20
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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
22
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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

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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- 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!
*

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
26
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KERKNIEUWS
Pontianuskerk te Marsum.
Bankrek.de krobbe der Ut,
Bankrek.Kerkelijke Gemeente,
Bankrek. Diaconie,kerk.gem.

Relatie(s) (2).

MARSSUM
NL57RABO 0313200777.
NL53RABO 0341704008
NL92RABO 0341731048

Koster Pontianus Kerk : J.Sijbesma, Skoallestrjitte 4
Tel. 058-2541408
0627243464.

Eén van de verhalen in het eerste bijbelboek heeft me altijd verbaasd. En dat is Genesis
32 vanaf vers 23. In oudere vertalingen staat dat God of de engel Gods met Jacob vocht.
En dat Jacob won… Hoe kan dat nou? Je kunt toch niet van God winnen?Lees het maar
eens na. In de Gudulakerk in Lochem (Achterhoek) hangen een dozijn schilderijen
die het leven van Jacob uitbeelden. Op het eerste schilderij is te zien hoe Jacob in de
buik van Rebekka de hiel van Esau vasthoudt. Jacob doet zijn naam eer aan – de naam
betekent hielenlichter of bedrieger. Enkele schilderijen later zien we Esau de linzensoep
eten en Jacob(samen met Rebekka) bedroog zowel Izaäk als Esau .(Er is zelfs een
prachtig spreekwoord van: Bij Jacobs stem moeten geen Esaus handen zijn.) Hij deed
zijn naam wel “eer” aan. Maar later wordt de bedrieger meermalen zelf bedrogen.
Schoonvader Laban kon er ook wat van. Verderop het schilderij over het gevecht. Het
laat een schimmige gedaante zien die Jacob achtervolgt en dreigt hem te doden. In de
nieuwere vertaling staat dat Jacob in gevecht raakt met een “ander”.“Iemand worstelde
met hem”. Wat is er aan de hand? Schrikt Jacob bij maanlicht van zijn eigen schaduw?
Gaat hij op de loop voor zijn eigen schaduw? Of komt Jacob tot inkeer? Hoe hij omgaat
met mensen. De ander bedriegen was gewoonte geworden. Maar hoe kan het dan dat
hij na deze geschiedenis mank liep? En dat de Israëlieten tot op de dag van vandaag de
28
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heupspier niet eten? Staat er niet in Spreuken dat wie zichzelf kent sterker is dan wie
een stad inneemt. Volgens mij is hier een metafoor gebruikt om duidelijk te maken dat
Jacob met zichzelf overhoop ligt. En anders wil/moet gaan leven. Het duistere “ ik” in
Jacob dreigde de overhand te krijgen. En Jacob onderneemt actie. Gaat er tegen vechten
aan de oever van de rivier de Jabbok. Immers Esau gaat z’n gram halen (denkt Jacob) en
Jacob valt door dit denken in zijn eigen valkuil. Hij gaat er gemakshalve van uit dat Esau
net zo denkt als hij. En dat is nu helemaal niet het geval .Esau is juist vergevingsgezind
. De vroegere hielenlichter probeert met geschenken zijn broer te paaien. En die zere
heup dan? Waarschijnlijk is Jacob in het donker gevallen bij het oversteken van de rivier
en liep daarbij een behoorlijk “blauwe plek”op. Maar , hij overwon zichzelf. Lees maar
het hoofdstuk erna. Jacob profileert van die dag af zich als de dienaar en Esau noemt
hij “heer”. Een zelfoverwinning. Over je eigen schaduw heen stappen, zoals dat zo mooi
gezegd kan worden. Toen kwam de “ware”Jacob naar boven! En inderdaad , we lezen
geen vreemde fratsen meer die Jacob uithaalt. Zijn kinderen echter wel. Op één van de
schilderijen in de Lochemse kerk staat Jacob afgebeeld met de bebloede resten van de
mooie jas van Jozef in zijn handen. Weer bedrogen. Ik moest denken aan wat iemand
eens zei :” âlders leare bern praten, mar soms leare bern âlders swijen”. Dat overkwam
Jacob ook. De relatie met God kwam eerst alleen van de kant van de Almachtige. Jacob
begreep dat wanneer je wel om zegen en voorspoed vraagt, maar zelf niet in actie komt
of tegenwerkt, je soms jezelf lelijk kunt tegenkomen. Tijd om de relatie met wie ook
tegen het licht te houden.Voor Jacob onvergetelijk. Zijn pijnlijke heup herinnerde hem
elke dag aan bovengenoemde gebeurtenis.
Sjoerd D. Schaaf
Doarpskrante fan Marsum
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Kerkdiensten
Aanvang 9.30 uur.
5 okt.

Marsum

pastor Mevr.Reino
Greidanus v.d. Velde,
Bolsward.

12 okt.

Bitgum

Mevr.J.T. de Schiffart –
Spoelstra, Drachten.

19 okt.

Bitgummole

Ds.J.Miedema
Oosterbierum/ Ds.F.
Haverschmidt, Bitgummole.

Bevestiging/Verbintenis
dienst, Ds.F.Haverschmidt.
Aanvang 14.30 uur.
Zie ook art.elders in de N K.
Moarns is der gjin tsjinst.

26 okt.

Bitgummole

ds.K.Visbeek,Westereen.

Fryskt. Tsjinst.

2 nov.

Marsum

5 nov.

Ingelum

Ds.F.Haverschmidt

9 nov.

Bitgum

Ds.J.Goorhuis, Smelle IE.

16 nov. Bitgummole

Ds.F.Haverschmidt.

Ds.Korteweg,Ferwert.

Tankdei 19.30 oere.
Hillich Nachtmiel.

Bloemengroet
De bloemen zijn met een groet van de gemeente gegaan naar;
7 sept. Mevr. Aukje Hiemstra. Poptastrjitte 2c
Dhr. Frits Hovenga
Haven 9.
Foar meer Tsjerke nijs, sjoch ek op us Weblog www.pkngemeentebitgum.blogspot.nl

LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 21 oktober bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)
30
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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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