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Waar twee of drie 
 
Waar twee of drie in uw naam 
geloof delen, 
hoop koesteren, 
liefde schenken, 
elkaar de hand toesteken, 
elkaars zwakte dragen, 
elkaar levenskracht geven, 
dáár bent U in hun midden 
als bron van leven. 
 
Met maar twee of drie durft u het aan 
een nieuw begin te maken, 
een andere weg te wijzen, 
de toekomst te openen 
voor het gedeelde brood, 
voor het levende water, 
voor de klare wijn. 
Zó verandert U eenlingen  
tot een volk dat samengaat. 
 
Geef dat ik met die twee of drie 
mij op weg durf te begeven, 
mij van harte wil inzetten, 
mij persoonlijk geroepen weet 
uit honger naar recht en rede, 
uit dorst naar echte vrede, 
om waarheid te doen en te spreken. 
Wil zo tastbaar aanwezig zijn 
als bron van mijn leven.                
 
Alfred C. Bronswijk 
 
 
 
Informatie over onze gemeente kunt u vinden op onze website:  www.pkn-dlg.nl  

http://www.pkn-dlg.nl
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Voorwoord 
 
Voor u ligt weer een nieuw informatieboekje van de Protestantse Gemeente “De Lege Geaën” te Gauw. 
Het is bedoeld voor nieuw ingekomen gemeenteleden in onze streek maar dient ook als naslagwerk voor alle 
gemeenteleden. We raden u aan om dit boekje te bewaren totdat  er weer een nieuw exemplaar verschijnt. 
 
Dit informatieboekje wil een indruk geven van de gemeente en u de benodigde informatie geven over de 
organisatie en het functioneren van de gemeente. De meeste geledingen die worden genoemd in dit boekje 
vallen onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.  
Ook worden er verenigingen genoemd die hierbuiten vallen, maar wel onze belangstelling hebben. 
 
U vindt in dit boekje van ieder onderdeel een beknopte beschrijving met naam, telefoonnummer en email adres 
van de contactpersoon van deze geleding. 
 
Verder vindt u in dit boekje een overzicht van de samenstelling van de kerkenraad, het college van 
kerkrentmeesters en het moderamen, met het rooster van aftreden.  
Worden er nieuwe ambtsdragers bevestigd dan kunt u deze zelf in deze schema’s aanpassen tot er een nieuw 
informatieboekje uitkomt. 
Let hiervoor op de berichtgeving in het kerkblad ‘BIJEEN’.  
 
We hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.  
 
Namens de kerkenraad, 
 
 
Pieter Fokkens, kerkelijk bureau 
 
Sibbel de Jong–Schootstra, scriba         

          
De kerkelijke gemeente 

Op 23 augustus 2015 is in de Nikolaas-tsjerke te Gauw in het bijzijn van notaris mr. R.E. Troost uit Bolsward 
de fusie akte ondertekend van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in De Lege Geaën en de 
Hervormde Diaconie en de Gereformeerde Diaconie in De Lege Geaën.  

Met ingang van 24 augustus 2015 werd deze akte van kracht en gaan we samen verder als Protestantse 
Gemeente “De Lege Geaën” te Gauw. 

De leden van de kerkelijke gemeente komen uit de vijf dorpen Gau, Goaiïngea, Offenwier, Sibrandabuorren en 
Tersoal. Daarnaast komen leden uit de dorpen Raerd, Dearsum, Poppenwier, Jirnsum en enkele 
buurtschappen gelegen tussen deze dorpen.                                                                                                    
De Protestantse Gemeente “De Lege Geaën” heeft op peildatum 01-11-2020 totaal 570 leden waarvan 221 
belijdende leden, 276 doopleden, 35 niet-gedoopt leden,18 mee-geregistreerd lid en 20 vriend-leden.  
De kerkenraad wordt bestuurd door 21 ambtsdragers.  

Sinds juli 2011 is ds. Jur (Jurjen Geert) Majoor uit Sneek verbonden aan de Protestantse Gemeente              
“De Lege Geaën” te Gauw.                                                                                                                                
Met ingang van 01 februari 2020 is ds. Jur Majoor met Emeritaat en niet meer in vaste dienst van onze 
gemeente. 

Vanaf 01 september 2020 tot 22 augustus 2021 is ds. Gerrit Groeneveld uit Bolsward onze WAARNEMEND 
Predikant.                                                                                                                                                      
Vanaf 22 augustus 2021 is ds. Michiel van Blanken verbonden aan de Protestantse Gemeente   “De Lege 
Geaën” te Gauw.                                                                                                                  
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Het karakter van onze gemeente 

De kerkenraad gaat uit van de regenbooggedachte, dat wil zeggen: ‘ieder mens heeft recht op zijn/haar eigen 
kleur’. We onderscheiden ons door verschillende godsdienstige en politieke overtuigingen en houdingen maar 
we voelen ons in naam van Christus met elkaar verbonden. Sterker nog, we proberen juist het gesprek over 
ieders visie op geloof open te benaderen in catechese, kringwerk en andere kerkelijke activiteiten. 

In gemeenteopbouw gaan we uit van de missionaire gedachte, een open en betrokken houding en 
belangstelling naar rand- en buitenkerkelijken. In de eredienst volgen we het Oecumenisch leesrooster dat 
aansluit bij het blad ‘Kind op Zondag’, dat door het “Bernewurk” wordt gebruikt. Verder vieren we vier keer 
per jaar avondmaal en daarbij zijn zowel volwassenen als kinderen van harte welkom.  

Tijdens de adventsperiode en de 40-dagentijd volgen we in de dienst een speciaal project. 

De Kerkenraad 
De Kerkenraad vergadert ongeveer zes keer per jaar over onder andere de lopende zaken en het te volgen 
beleid in onze gemeente. De kerkenraad bestaat uit predikant, ouderlingen, diakenen, jeugdouderlingen, 
jeugddiakenen en twee ouderling – kerkrentmeesters.                                                                                                                     
De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen. Het moderamen bestaat momenteel uit: de 
voorzitter, de scriba, de predikant, een ouderling, een diaken en de voorzitter van het college van 
kerkrentmeesters. De diaconale en pastorale raad en het college van kerkrentmeesters vergaderen ieder 
afzonderlijk gemiddeld zes keer per jaar. 
De gemeenteleden worden één keer per jaar uitgenodigd voor een gemeenteavond. 

Commissie Beleidsplan 
Voor het functioneren van de kerkelijke gemeente is het essentieel dat zij heldere keuzes maakt over wie zij wil 
zijn en wat zij daarvoor wil doen. Ook onze gemeente heeft een beleidsplan, dat op 22 april 2014 door de 
kerkenraad is vastgesteld.                                        
Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2019 - 2022 en zal in de loop van 2021 beschikbaar 
zijn.                                                                                                                               

De Commissie Beleidsplan heeft als opdracht: 
• er op toe te zien dat de gemeente wordt gekend en gehoord over voorgenomen wijzigingen en aanvullingen, die 
daarna door de kerkenraad (al of niet geamendeerd) worden vastgesteld. 
• de vastgestelde wijzigingen/aanvullingen in het beleidsplan aan te brengen en de gemeente hiervan op de 
hoogte te stellen. De houders van een exemplaar van het beleidsplan krijgen, op verzoek, de 
wijzigingen/aanvullingen schriftelijk, zodat zij hun exemplaar up to date kunnen houden. 
• er voor te zorgen, dat nieuwe ambtsdragers en contactpersonen beschikken over een beleidsplan. 
Een exemplaar kan worden besteld via uw wijkouderling of via een lid van de commissie beleidsplan. 
Contactpersoon: Anneriek Sijperda, Goaiïngea tel. 0515-422510                                 
anneriek.sijperda@gmail.com 

 

mailto:anneriek.sijperda@gmail.com
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Het College van Kerkrentmeesters 
Deze commissie is verantwoordelijk voor de stoffelijke belangen van de kerkgemeenschap.                                                
Dit houdt in dat zij onder meer zorgen voor: 
- het beheer en onderhoud van onze twee kerkgebouwen en begraafplaats. 
- het beheer van het land en de geldelijke en andere bezittingen van de kerk 
- het salaris en de vergoedingen van predikant, gastpredikanten, kosters en organisten.  
Ook dragen ze zorg voor de actie 'Kerkbalans' en alle activiteiten die hierbij horen.     
email: KRM.pkndlg@gmail.com            

De Boekhouding  
Het opstellen van de diverse jaarrekeningen en begrotingen wordt verzorgd door Twijnstra Administraties te 
Grou. Door het College van Kerkrentmeesters is Siebren Bakker, Koaiwei 5 8626 GJ Offenwier, aangewezen 
om te functioneren als penningmeester van de kerk en de opdrachten van diverse betalingen door te geven 
aan het administratiekantoor.                                                                                                                             
De boekhouding van de Diaconie en ZWO wordt verzorgd door Lenie Abma-de Lange, Durk Dijkstrastrjitte 17 
9014 CC Tersoal.                                                                                                                                             
email: diaconie.dlg@gmail.com 

Kerkelijk Bureau 
Onze ledenadministratie wordt bijgehouden door het Kerkelijk Bureau. Hier worden de mutaties van de Leden 
Registratie Protestantse Kerk (LRP) per computer verwerkt. 
Bij het kerkelijk bureau kunt u terecht voor het doorgeven van verhuizingen, zowel binnen als buiten 
de gemeente, geboortes, doop, belijdenis, overlijden, wijzigingen gezinssamenstelling, 
voorkeurslidmaatschap e.d.                                                                                                               
Het Kerkelijk Bureau is te bereiken via Pieter Fokkens, Aesgewei 46 8647 SG Sibrandabuorren      
tel. 0515-521625  email: pknleden.dlg@gmail.com                                                                              
  
Afkondigingen 
Aan het begin van elke eredienst worden er door de ouderling van dienst afkondigingen gedaan. Wilt u graag 
dat een blijde of droeve gebeurtenis wordt afgekondigd, dan kunt u dit vóór vrijdagavond 18:00 uur melden bij 
de scriba Sibbel de Jong–Schootstra, Goaiïngea, tel. 06-18110181 of via email: scriba.dlg@gmail.com                                                              
Dit geldt ook voor ziekenhuisopnames of een melding van een kerkelijke activiteit. 

Pastorale zorg 
Hebt u behoefte aan pastorale zorg dan kunt u ook contact opnemen met uw wijkouderling of scriba. 

Preekvoorziening 
Het informeren van gastpredikanten voor de betreffende zondag wordt verzorgd door:     
Sibbel de Jong-Schootstra, Goaiïngea  tel. 06-18110181                                                                                                                                  
email: sibbeldejong@gmail.com  
Gemeenteleden die namen willen aandragen voor gastpredikanten kunnen met haar contact opnemen. 

Planningscommissie 
De planningscommissie probeert de diverse diensten zo te organiseren dat rekening wordt gehouden met 
andere activiteiten. Ook wordt er door deze commissie een preek- en gebouwenrooster gemaakt. De 
contactpersoon van de Planningscommissie is Sibbel de Jong-Schootstra, Goaiïngea  tel. 06-18110181          
email: sibbeldejong@gmail.com 

Beamerteam  
De bemensing achter de knoppen zijn Simon Buma, Sybren Abma, Jan Huisman, Hans Molenaar. Zij zorgen voor 
beeld en geluid in de ‘Nikolaas-tsjerke’ van Gau en de ‘Westerein-tsjerke’ van Tersoal. Hiervoor moet het 
liturgisch materiaal tijdig aangeleverd worden om verwerkt te worden met het programma “videopsalm”.    
De gastpredikanten worden van deze mogelijkheid op de hoogte gebracht middels de informatiebrief. 
 
 
Bezoekadressen bij avondmaal                                                                                                                                                                                             
Het is gebruikelijk dat er vier keer per jaar, aansluitend bij een avondmaaldienst, enveloppen worden uitgereikt 
met daarin een adres van een gemeentelid. Dit gemeentelid wordt dan in dezelfde week bezocht of er wordt  
contact opgenomen op voor een afspraak.  
De selectie van adressen alsmede het gereed maken van de enveloppen is in handen van                            
Sibbel de Jong-Schootstra, Goaiïngea  tel. 06-18110181  email: sibbeldejong@gmail.com 
 
 
 

 

mailto:KRM.pkndlg@gmail.com
mailto:diaconie.dlg@gmail.com
mailto:pknleden.dlg@gmail.com
mailto:scriba.dlg@gmail.com
mailto:sibbeldejong@gmail.com
mailto:sibbeldejong@gmail.com
mailto:sibbeldejong@gmail.com


 
 

7

 

 

Liturgiecommissie 
Deze commissie heeft als opdracht om vernieuwend bezig te zijn met de liturgie, naar vorm en inhoud. Er is 
volop ruimte voor gevarieerde vormen van religieuze vieringen die aansluiten bij het levensgevoel van mensen 
in deze tijd. Doel: de veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking brengen en te laten komen in de diverse 
onderdelen van de eredienst en in de variatie van de erediensten en de bijzondere vieringen. Daarnaast heeft 
ze specifieke taken zoals het maken van het leesrooster, het zorgen voor kaarsen in de projectweken en 
andere praktische zaken die met liturgie te maken hebben. De commissie fungeert ook als stuurgroep, dit 
houdt in dat zij mensen of groepen in de gemeente kunnen vragen om een viering te organiseren.                 
De commissie staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 
Contactpersoon: Joukje Greidanus-Rondaan, Tersoal  tel. 0515-521943  email: h.j.greidanus@hetnet.nl  

Liturgieën   
Voor het laten maken van liturgieën voor een (bijzondere) dienst of viering kan contact opgenomen worden 
met:  “VACATURE”.  Wie stelt zich hiervoor beschikbaar om dit uit te voeren? 

 De lay-out en het vermenigvuldigen van de liturgieën worden ook door haar / hem verzorgd.  

Belijdeniscatechese 
Mocht je er over denken om belijdenis te willen doen, dan is er elk jaar de 
mogelijkheid om je hiervoor op te geven.                                                                                                
In een open sfeer wordt er van gedachten gewisseld over geloofszaken. 
Contactpersoon: uw WIJK-ouderling.                                                                                              

Kerkgebouwen en diensten  
De gemeente bezit in totaal twee kerkgebouwen in de dorpen Gau en Tersoal.                                                      
Er is iedere zondag een dienst en daarnaast zijn er zo nu en dan andere vieringen zoals jeugddiensten, 
vespers of een zangdienst. De diensten of vieringen worden over de verschillende gebouwen verdeeld. We 
streven ernaar dat er iedere maand een Fryske Tsjinst is of dat er Fries gezongen en gelezen wordt. 

Kosters 
Nikolaas-tsjerke Gau: dhr. Andries Terpstra, Aesgewei 10 8647 SE Sibrandabuorren tel. 0515-521828 
email: andriesterpstra@hotmail.com 
 
Westerein-tsjerke Tersoal: mw. H. van der Leeuw-Ypma, Tersoal  tel.0515-521288 
email: gerritvdleeuw@outlook.com 
 
03-12-2014 St. Tsjerkegebouwen Goaiïngea: mw. A.A. van der Goot-Algera, Goaiïngea  tel. 0515-411876 
email: johannes.afke@gmail.com 
 
21-06-2016 St. Vitus-tsjerke Tersoal (Buorren): mw. Aaltsje Jitske Wierstra, Tersoal tel. 0515-840525  
email: vituskerktersoal@hotmail.com 
Koster: mw. A. Bouma-Brouwer, Tersoal  
 
15-02-2017 St. Sint Maartens-tsjerke Sibrandabuorren: dhr. Marten Molenmaker, Gau tel. 06-55762708 
email: fam.molenmaker@live.nl 
 
01-04-2019 St. Nicolaas-tsjerke Offenwier: mw. R. Boschma-Monsma, Offenwier  tel. 0515-414848 
email: renskeboschma@hotmail.com 
mw. D. Winia-Hoekstra, Offenwier  tel. 0515-413472                                                                                         
email: d.winiahoekstra@hotmail.com 

Organisten 
Dhr. W. Twijnstra, Gau, tel. 0515-521005              email: willemtwijnstra30@gmail.com                                  
Dhr. B. Abma, Tersoal,  tel. 0515-521216              email: b.abma@planet.nl  
Mw. R. Dijkstra-Abma, Raerd, tel. 0566-601294    email: dijkstrapj@gmail.com  

Kerk-taxi 
In het kerkblad ‘Bijeen’ en op de Website vindt u een opgave van vrijwilligers die bereid zijn mensen mee te 
nemen naar de diensten. U kunt deze vrijwilligers telefonisch 
benaderen. 

 
 

mailto:h.j.greidanus@hetnet.nl
mailto:andriesterpstra@hotmail.com
mailto:gerritvdleeuw@outlook.com
mailto:johannes.afke@gmail.com
mailto:vituskerktersoal@hotmail.com
mailto:fam.molenmaker@live.nl
mailto:renskeboschma@hotmail.com
mailto:d.winiahoekstra@hotmail.com
mailto:willemtwijnstra30@gmail.com
mailto:b.abma@planet.nl
mailto:dijkstrapj@gmail.com


 
 

8

 
 
 
 
 
 
 
 
ZWO 
 
De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. 
De ZWO is onderdeel van de Diaconie. 
 
Eén van de voornaamste taken is de gemeente bewust en betrokken te maken bij het missionaire werk. 
 
De ZWO adopteert voor het komende  jaar 2021 het project  van Stichting Talitha Cumi  (dit betekent Kind sta op) 
uit Timor  Indonesië.  

• Het gaat om kinderen van ca. 4 t/m 10 jaren oud. 
• Zij worden in gast gezinnen ondergebracht waar zij minimaal te eten en kleding krijgen. 
• Deze gast gezinnen zijn (zeer) arm waardoor er geen geld is voor scholing voor deze kinderen.  
• De stichting wil deze kinderen ondersteunen door geld voor scholing en opleiding te werven. Voor  hun 

verder leven is scholing zeer belangrijk.  
Voor dit project hebben wij gekozen omdat een oud  gemeentelid namelijk Femke Buma zich hiervoor inzet. 
Zij houdt ons op de hoogte van het werk van de Stichting.  

 
Er zijn drie zendingsweken in het jaar, namelijk de Voorjaarszendingsweek, de Pinksterzendingsweek en de 
Najaar-zendingsweek. Tijdens deze weken is er een collecte voor het doel van de zendingsweek.  
 
De ZWO commissie verzamelt doppen in voor de IKN Leeuwarden. 
Stichting Internationale Kinderhulp Nederland ( kortweg IKN ) ondersteunt ruim vijfhonderd weeskinderen in 
dertien verschillende landen in de wereld. Zie voor meer informatie op de website internationalekinderhulp.nl   
U kunt de schone plastic of ijzeren doppen inleveren in de verzamel bus in de hal van de Kerk in Gau of Tersoal. 
Ook kunt u de doppen inleveren bij Tineke Postma, De Eker 1 in Gau. 
 
Verder werkt de ZWO ad hoc mee aan activiteiten die zij gedurende het jaar organiseren. Hierbij kun je denken 
aan een kerkdienst, een markt, een activiteit voor ouderen etc. 
Contactpersonen ZWO:  
 
Greet Bakker  tel. 06-55752815  email: greetbakker65@gmail.com 
  
Tineke Postma     tel. 0515-521227   email: tineke@postmagauw.nl 
 
Janke Gerbrandij  tel.0566-601788   email: jankegerbrandij@gmail.com 
 
Lief en  Leedcommissie: 
 
Bloemen 
Iedere zondag staan er bloemen in de kerk. Ze zijn bestemd voor jarigen vanaf 75 jaar (bij echtparen) en vanaf 65 
jaar (bij alleenstaanden). Ook voor hen die in het ziekenhuis hebben gelegen of voor hen die een jubileum vieren 
is er een bloemetje dat door vrijwilligers of contactdames- heren wordt gebracht. 
De bloemstukken of boeketten worden geleverd door bloemenwinkel Blom&Sa ByLies, Boeijengastrjitte 30 C 
8627 SG Gauw, tel. 06-12157530 email: info@blomensabylies.nl  
Contactpersoon voor Tersoal en Sibrandabuorren e.o: 
Yfke Buma-Kramer, Tersoal  tel. 0515-521538  email: yfkeh@me.com 
Contactpersoon voor Gau-Goaiïngea-Offenwier: 
Grietje de Vries-Piersma, Goaiïngea  tel. 0515-521391  email: ldevries.goenga@gmail.com 

Kinderbijbel 
Aan de gezinnen waar een baby geboren is wordt namens de kerk een kinderbijbel gegeven.                         
De algehele leiding bij deze blijde gebeurtenissen is in handen van: Jildou Huitema–Landman,                      
tel. 0515-520780 email: jildou.landman@hotmail.com 

Doopkaarten 
Als er een kindje gedoopt wordt, krijgen de ouders een doopkaart uitgereikt.                                              
Hierop wordt de naam van het kind, de datum van de doopdienst en de dooptekst in prachtige letters vermeld. 

Deze kaarten worden gemaakt door Gerrit Koudenburg, Goaiïngea tel. 0515-431459 

  

mailto:greetbakker65@gmail.com
mailto:tineke@postmagauw.nl
mailto:jankegerbrandij@gmail.com
mailto:info@blomensabylies.nl
mailto:yfkeh@me.com
mailto:ldevries.goenga@gmail.com
mailto:jildou.landman@hotmail.com
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PIO 2021 - Programma voor Inspiratie en Ontmoeting 

I.v.m. het CORONA – virus is het onduidelijk om op termijn activiteiten te organiseren. 

Zodra er over toekomstige activiteiten meer duidelijkheid is, wordt hierover melding gemaakt via   

het kerkblad “BIJEEN” 

Namens de commissie PIO 
 
Tineke Postma, 
 
email: tineke@postmagauw.nl 
  
 
 
Tentdienstcommissie  
Jaarlijks wordt er vlak voor de zomervakantie een “Tentdienst” georganiseerd. 
Tijdens deze laagdrempelige dienst wordt er een band of gospelkoor gevraagd om de muzikale invulling en/of de 
begeleiding van de samenzang te verzorgen. We streven ernaar dat onze eigen predikant aanwezig is bij deze 
dienst, maar dit kan ook een gastpredikant zijn. Na afloop van de dienst is er een gezellig samenzijn onder het 
genot van een kopje koffie/thee/limonade en iets lekkers. 
Om verschillende talenten en creativiteit tot uiting te laten komen, streven we ernaar om jaarlijks met een nieuw 
groepje mensen deze dienst te laten voorbereiden. 
Contactpersonen: 
Dorinke Huistra-Kouwenhoven, Noardwei 9 8603 GA Sneek tel. 06-27076475 
email: dorinkekouwenhoven@hotmail.com 
Abe Postma sr., De Eker 1 8627 SB Gau tel. 0515-521227 
email: appie@postmagauw.nl 
 
 
 
Krystfiering 65-plussers 
In de laatste adventsweken organiseert een commissie  
een kerstviering voor de 65-plussers van De Lege Geaën. De gemeenteleden die hiervoor in aanmerking 
komen, krijgen een persoonlijke uitnodiging.  
Ook alle inwoners van 65 jaar en ouder uit onze dorpen zijn hierbij van harte welkom.           
Zo mogelijk komt de uitnodiging tijdig in de dorpskranten te staan. 
Contactpersoon: Baukje Landman-Jacobi, Offenwier tel.0515-531667 
email: aukelandman@gmail.com 

 

Kortdurende activiteiten….. 
…..zijn er natuurlijk ook. Hiervoor wordt ten behoeve van de organisatie, elke keer weer een commissie 
gevormd. Als voorbeeld noemen we de Kerstnachtdienst en de Startzondag. Daarnaast zijn er ook vaak 
mensen nodig voor het koffieschenken na een kerkdienst of voor andere kerk - karweitjes.                               
U kunt zich opgeven bij uw wijkouderling of wijkdiaken. 

 
 
Website PKN “De Lege Geaën”  
De website www.pkn-dlg.nl wordt onderhouden door Rinske van der Ende en Norbert Nijland. Zij doen hun 
uiterste best om de website up-to-date te houden. Ook wordt de informatie met veel zorg onderhouden en 
bekeken. Mocht u aanvullingen hebben of opmerkingen? Mail gerust naar: info@pkn-dlg.nl  

 

 

mailto:tineke@postmagauw.nl
mailto:dorinkekouwenhoven@hotmail.com
mailto:appie@postmagauw.nl
mailto:aukelandman@gmail.com
http://www.pkn-dlg.nl
mailto:info@pkn-dlg.nl
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Digitaal Kerkblad ‘BIJEEN’                                                                                                                                                                                        
Eénmaal per maand op vrijdag zal ‘Bijeen’ uitkomen.                                                                                   
Deze bevat actuele informatie betreffende kerkdiensten en activiteiten en ander nieuws uit de gemeente.                                                                        
Ook ‘lief en leed’ berichten uit de gemeente kunt u hierin aantreffen. Ook een ‘gebed of gedicht’ ontbreekt 
niet. Het geheel wordt aantrekkelijk gemaakt met foto’s of plaatjes.                                                                           

De redactie vanuit de kerkenraad bestaat uit:                                                                                                     
Sibbel de Jong-Schootstra, Goaiïngea tel. 06-18110181                                                                                   
email: scriba.dlg@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                            
Hendrika Jellema-Hofstee, Gauw tel. 0515-416067                                                                                                           
email: hh.jellema@ziggo.nl                                                                                                                                                                               
Kopij voor het kerkblad ‘Bijeen’ kan worden gemaild naar: info@pkn-dlg.nl of schriftelijk ingeleverd worden bij  
mw. Afke A. van der Goot-Algera, De Boppeslach 1 8628 EK Goaiïngea. 
De lay-out wordt verzorgd door Norbert Nijland en Anke-Marij van Raalte, p/a De Greide 5 9014 CM Tersoal     
tel. 0515-521490                                                                                                                                                                                                                                
Wilt u ook het digitale kerkblad ‘Bijeen’ gratis via email ontvangen, dan kunt u uw verzoek sturen naar de 
redactie van ‘Bijeen’ email: info@pkn-dlg.nl                                                                                                        
Diegenen die géén computer hebben maar toch ook het kerkblad ‘Bijeen’ willen ontvangen, kunnen dit 
aanvragen via de wijkouderling of wijkdiaken. Zij zorgen ervoor dat Anke-Marij van Raalte en de bezorgers 
hiervan bericht krijgen. De kosten zijn € 7,50 per jaar en u wordt vriendelijk verzocht om dit bedrag over te 
maken op rekeningnummer NL43RABO035.95.07.956 t.n.v. Protestantse Gemeente “De Lege Geaën” te 
Gauw. 

Kopiëerders van ‘Bijeen’ 
 Baukje Landman-Jacobi   Offenwier        tel. 0515-531667 
 Dirkje Winia-Hoekstra       Offenwier        tel. 0515-413472 
 Martje Gerbrandij-Winia    Goaiïngea      tel. 0515-521924 
 
De ‘BIJEENS’ worden bij de bezorgers gebracht door de kopieerders van ‘Bijeen’ 
   
Bezorgers van ‘Bijeen’ per dorp 
• Goaiïngea:           mw. F. v/d Meer-van der Ploeg         tel. 0515-419563 
• Offenwier:            dhr. A. Landman          tel. 0515-531667 
• Gau:                     mw. H.H. Jellema-Hofstee         tel. 0515-416067 
• Sibrandabuorren: dhr. A. Terpstra           tel. 0515-521828 
• Tersoal:                mw. Y.H. Buma-Kramer           tel. 0515-521538 
 
Verzending per post door mw. F. van der Meer-van der Ploeg, Goaiïngea  tel. 0515-419563 
 
 

Berne- en Jeugdwurk van de Protestantse Gemeente “De Lege Geaën”      

Als leden van de bernewurkcommissie proberen we elke maand een activiteit voor de kinderen in de leeftijd 
van ongeveer 4 - 12 jaar te organiseren. We werken met een groep vrijwilligers in een roulerend schema. De 
activiteit kan bestaan uit een knutselactiviteit tijdens (een gedeelte van) de eredienst of daarbuiten, maar ook een 
uitstapje (bijv. Pottenbakken, een speurtocht) behoort tot de mogelijkheden.  

Onze commissie speelt verder een actieve rol in de voorbereiding en uitvoering van het adventsproject en het 
project tijdens de veertigdagentijd. In Coronatijd is het lastiger om bij elkaar te komen, maar gelukkig kunnen de 
kinderen ook thuis Palmpasenstokken versieren en zaadjes planten in versierde potjes. Vorig jaar hebben de 
kinderen veel vrolijke potjes rondgebracht bij mensen die rondom Pasen wel wat extra hoop konden gebruiken. 
We hopen de tweede helft van dit seizoen weer meer gezamenlijke ontmoetingen te kunnen organiseren!                                                                    

We organiseren geen oppas meer voor de allerkleinsten, omdat hier geen gebruik van werd gemaakt. Jonge 
gezinnen zijn uiteraard altijd van harte welkom om met elkaar naar de kerk te komen. Tijdens de diensten wordt 
er steeds vaker rekening gehouden met de kinderen. Denk aan liedjes of een Bijbelverhaal op de beamer en 
gesprekjes met de kinderen over het thema van de dienst. Wil je meer weten of ook mee helpen binnen het 
kinderwerk, zoek contact met: Mirjam Buma-Greidanus email: mirjamgreidanus@hotmail.com  tel. 06-40348696 

De Kind-op-Schoot diensten                                                                                                                                 
De kind-op-schoot diensten zijn belevingsgerichte diensten voor de jongste kinderen van onze gemeente.         
Een speciale commissie, bestaand uit Mirjam Buma, Hetwich Hoekstra en Rinske Marleen de Vries, 
organiseert tweemaal per jaar een dienst waarbij ‘beer Jurjen’ centraal staat.                                                
Tijdens deze diensten beleven we het Bijbelverhaal met al onze zintuigen. Het verhaal wordt afgewisseld met 
liedjes op een bekende kindermelodie en belevingsgerichte activiteiten. 

 

mailto:scriba.dlg@gmail.com
mailto:hh.jellema@ziggo.nl
mailto:info@pkn-dlg.nl
mailto:info@pkn-dlg.nl
mailto:mirjamgreidanus@hotmail.com
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Jeugdwurk 
 
Leeftijd tussen de 12 t/m 16 jaar 
Ben je tussen de 12-16 jaar oud, dan zijn we 
op zoek naar jou. 
Ben je gelovig of niet, gedurende de 
winterperiode proberen wij passende 
activiteiten te organiseren voor alle jeugd 
tussen de 12 en 16 jaar uit onze streek 
gemeente de Lege Geaën. 
Onze activiteiten proberen we in 
verschillende dorpen van de Lege Geaën te organiseren met als doel elkaar beter te leren kennen. 
Gezellig met elkaar praten over onderwerpen die ons bezig houden, en/of  samen actief bezig zijn.   
Tevens vinden we het ook belangrijk om iets voor anderen te doen. Samen met Stichting Present  kunnen we een 
passende activiteit bedenken.    
Lijkt het je leuk en wil je mee doen aan een activiteit dan kun je je mobiele nummer doorgeven aan Dorinke 
Huistra, tel.nr. 06-27076475.  
Zo krijg je dan de uitnodiging via de jeugd groep app, die we speciaal voor jullie hebben gemaakt. 
 
Jeugdwurk 17 - 25 jarigen 
Ben je tussen de 17 en 25 jaar, woon je in de Lege Geaën (of omstreken)? 
Vind je het leuk leeftijdsgenoten te ontmoeten om een leuke avond te hebben met elkaar? 
Laat het ons weten, dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden. 
  
De Jeugdraad                                                                                                                                                            
De jeugdraad heeft als taak het jeugd en jongerenwerk te coördineren en te ondersteunen, door te luisteren naar 
wat er onder de jeugd en jongeren leeft en wat er door de vrijwilligers wordt aangegeven. 
Het doel is om iedereen tussen de 0 - 25 jaar op zijn niveau te betrekken bij onze gemeente en om d.m.v. 
activiteiten samen met elkaar handen en voeten te geven aan het Christelijk geloof. 
De jeugdraad bestaat uit de jeugdouderling, jeugddiaken en de jeugdwerkers. 
 
Contactpersoon: 
Dorinke Huistra, Sneek   tel. 06-27076475  email: dorinkekouwenhoven@hotmail.com 
 
Vrouwenvereniging HVG Goënga 
De vrouwen vereniging H V G in Goënga is helaas in maart abrupt gestopt.(Covid-19)  
Eerst waren we een beetje versuft maar rond Pasen zijn we met een bloemetje bij de leden langs geweest. De 
hele zomer hebben we elkaar niet ontmoet met de hoop dat we in september weer konden samenkomen. Maar 
nee ook dat Is niet door gegaan. De kosterij is gesloten en dat zal ook nog wel even zo blijven. 
Jammer hoor! We missen elkaar! Maar houden goede moed. Het komt vast wel weer goed als we maar gezond 
blijven. 
Voor allen deze groet: 
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei 
Hear, wy freegje Jo,  wês mei ús eltse dei 
Contactpersoon: Afke A. van der Goot-Algera,Goaiïngea tel. 0515-411876 
email: johannes.afke@gmail.com 
 
Kristlik Mingd Koar “Lytse Krêft” 
Het koor ‘Lytse Krêft’ uit de Lege Geaen bestaat sinds 1935 en heeft  haar oorsprong in de dorpen van de streek. 
In de loop van de jaren zijn zangers lid gebleven, ook al verhuisden ze uit de Lege Geaen. Het 4-stemmig koor is 
een enthousiaste groep mensen die op donderdagavond tussen 8 en 10 uur repeteert in Us Gebou in Gau.  Het 
koor staat onder leiding van Klaske Deinum uit Wytgaard. 
De Lege Geansters houden van zingen en gezelligheid, en dat is er volop op de donderdagavond. Er wordt 
meestal gerepeteerd voor een optreden; dat kan een festival zijn, of een kerkdienst, of een optreden in een 
verzorgingstehuis. Ook zingen in de provincie, zoals meedoen aan ‘Frisia Cantat’, is geliefd. De wekelijkse 
ontmoeting  als koorleden  is heel waardevol, want behalve zingen delen we ook wel en wee.  
 
Natuurlijk is er plek voor nieuwe leden. Nieuwe stemmen zijn altijd welkom!  De gewoonte om wekelijks te 
repeteren lijkt misschien heel verplichtend, maar zo wordt het niet door de zangers ervaren. Het is prachtig om 
van onbekende noten en tekst iets moois te maken, en je kunt heel blij worden van een goed resultaat, wat je met 
elkaar maakt.  
Zodra de omstandigheden het toelaten, hopen we weer te gaan zingen.  Weer op donderdagavond, zoals al 
zoveel jaren. Iedereen is welkom om te komen luisteren of mee te zingen. Muziek verrijkt je leven! 
Namens de leden: Johannes Buma, Tersoal, Sibbel de Jong, Goënga 
 
Foarsitster: Sibbel de Jong tel. 06-18110181  email: sibbeldejong@gmail.com 
 
 
 

mailto:dorinkekouwenhoven@hotmail.com
mailto:johannes.afke@gmail.com
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12

 
Werkgroep De Lege Geaën van het  
Nederlands Bijbelgenootschap 
 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft overal 
in het land vrijwilligers om het werk van het NBG te 
promoten. De werkgroep ‘De Lege Geaën’ bestaat 
sinds 1960.  
 

Het doel van de werkgroep is het werk van het NBG bekend te maken 
Een belangrijk onderdeel hierbij is de viering van de jaarlijkse Nationale Bijbelzondag op de laatste zondag in 
oktober. Er wordt dan ook gecollecteerd voor het NBG.    
 
Het NBG brengt de Bijbel dichtbij  
De Samenleesbijbel uit 2016, de Bijbel in Gewone Taal (2014) en de website bijbel.nl  zijn hiervan voorbeelden.  
Een project waarbij het NBG ook betrokken is, is de Bibel yn gewoan Frysk.  
 
Ook wereldwijd wordt de Bijbel dichtbij gebracht, bijv.  in landen als Thailand (Bijbel in Gebarentaal), Libanon, 
Syrië en Irak (Samenleesbijbel) en India (Kinderbijbels) en Moldavië (Prentenboekjes). Samen met leden en 
donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en 
doorgeven.  
 
Gratis app Mijn Bijbel 
Dankzij de vele communicatiemiddelen die er zijn, nemen de mogelijkheden toe om de Bijbel te vertalen en 
beschikbaar te stellen en mensen te betrekken bij de Bijbel. Download ook de gratis app Mijn Bijbel, voor op de 
mobiele telefoon. Op de website bijbelgenootschap.nl krijg je een prachtig beeld van het werk van het 
Nederlands Bijbelgenootschap.  
 
Sinds dit jaar is de werkgroep wat kleiner. Zij bestaat nu uit Janny van den Berg, Harmen van Gelderen, Gerke 
Hofman en Grietsje Huistra. Contactpersoon is Harmen van Gelderen (0515 52 11 30)  
 
 
 

DORCAS in actie voor de allerarmsten! 
 
We geloven dat kwetsbare mensen en gemeenschappen de potentie hebben om zelf en zelfstandig voor hun 
inkomen te zorgen. Door middel van projecten in Oost-Europa en Afrika moedigen we mensen aan om met hun 
talenten aan de slag te gaan en we helpen hen die te ontwikkelen. We beïnvloeden lokale en nationale 
overheden, zodat iedereen de kans krijgt om mee te doen in de samenleving. Voor deze projecten is geld nodig, 
veel geld. De inkomsten komen van overheidssubsidies, bedrijven en particulieren die Dorcas een warm hart 
toedragen en van de verkopen uit veertig winkels in Nederland. Ook in Sneek zit een grote Dorcas winkel, die 
gerund wordt door meer dan 100 (!) vrijwilligers die dit geheel belangeloos doen. 
Goederen voor winkelverkoop kunnen tijdens de openingstijden gebracht worden in de winkel. Grote artikelen 
kunnen ook door ons gehaald worden. 
In het kledingdepot voor de Lege Geaen in Tersoal wordt nog altijd actief gesorteerd. Hier kunt u ook kleding 
afgeven. Om deze organisatie te kunnen blijven draaien ook naar de toekomst, zijn we altijd op zoek naar 
gedreven medewerkers. Heeft u interesse, schroom niet om contact met ons op te nemen. 
 
Dorcaswinkel Sneek     : Grootzand 54 Sneek tel. 0515-336515 (inbreng Singelzijde) 
Openingstijden                      : dinsdag t/m vrijdag: 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag: 10.00 tot 15:00 uur. 
depot - inzamelpunt kleding  : Margaretha Dijkstra, Tersoal, tel. 0515-521779 
Contactpersonen                   : Rolinka de Ruiter 06-36004472 of Fedde Rienstra 06-42708065 
Voorzitter winkel Sneek         : Rick Grootenhuis, email: rickgrootenhuis@gmail.com 
 

 

 
  

mailto:rickgrootenhuis@gmail.com
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Moderamen seizoen 2021-2022 
Naam Adres Emailadres Telefoon nr. Aftreden 
Michiel van Blanken 
Predikant 

Korte Spruit 4 
8608 ZK Sneek 

domineemichiel@gmail.com  ==== 

     
Hendrika Jellema 
voorzitter 

Tsjemlân 6 
8627 SJ Gauw 

hh.jellema@ziggo.nl   0515-416067 2022           
 

Sibbel de Jong   
scriba 

It Mediel 6 
8628 EV Goaiïngea 

scriba.dlg@gmail.com   
 

06-18110181 
 

2022  

Abe Postma sr.   
kerkrentmeester 

De Eker 1 
8627 SB Gauw 

appie@postmagauw.nl 
 

0515-521227 2022   

Hendrika Jellema  
diaken 

Tsjemlân 6 
8627 SJ Gauw 

hh.jellema@ziggo.nl   0515-416067 
 

2022 

Willem Pieter Gerbrandij  
ouderling 

Grienedyk 3 
9011 WN Jirnsum 

Grienedyk 3 
9011 WN Jirnsum 

0566-601788 
 

2023 
 

      
 
Ouderlingen  seizoen 2021-2022 

Naam Adres Emailadres Telefoon nr. Aftreden 
Michiel van Blanken 
Predikant 

Korte Spruit 4 
8608 ZK Sneek  

domineemichiel@gmail.com  ==== 

Sibbel de Jong 
scriba 

It Mediel 6 
8628 EV Goaiïngea 

scriba.dlg@gmail.com 06-18110181 2022  

Gerda Janssen 
 

Hege Wier 17 
8628 EM Goaiïngea 

gerdajjanssen@gmail.com 0515-425580 
06-30899000 

2022 

Gerrit van der Leeuw 
 

Westerein 7 
9014 CA Tersoal 

gerritvdleeuw@outlook.com 
 

0515-521375 2022 
 

Willem Pieter Gerbrandij  
 

Grienedyk 3 
9011 WN Jirnsum 

w.gerbrandij@hetnet.nl 0566-601788 2023 
 

Pier Dijkstra 
“bijzondere opdracht” 

Poppenwiersterdyk 2 
9012 DN Raerd 

dijkstrapj@gmail.com 
 

0566-601294 2025 

  
 

   

 
 

    

 
 

 
 

   
 

  
 

   

VACATURE (5X)  
 

   
 

 
Diakenen seizoen 2021-2022 

Naam Adres Emailadres Telefoon nr. Aftreden 
Greet Bakker 
voorzitter     

‘t Pollehout 4 
8628 EN Goaiïngea 

greetbakker65@gmail.com 06-55752815 2023 
 

Willem en Hendrika 
Heeringa-de Groot 
secretaris 

De Greide 8 
9014 CM Tersoal 

heja.joy@hotmail.com 0515-558789 2022 
 
 

Jimte Dijkstra Buorren 36 
9014 CD Tersoal 

jimtedijkstra@gmail.com 0515-521619 2023 
 

Ruurd Wijbrandi 
 

Pasfeardyk 10 
8631 SK  Loaiïngea 

riemke_wijbrandi@hotmail.com    0515-414648 2022 

Hendrika Jellema 
 

Tsjemlân 6 
8627 SG Gau 

hh.jellema@ziggo.nl 0515-416067 2022 

Gerke Hofman 
 

Bûtenbuorren 6 
9013 CC Poppenwier 

gerkehofman@chello.nl   0566-601946 2022 
 

     

VACATURE (2x)     

 
College van Kerkrentmeesters seizoen 2021-2022  

Naam Adres Emailadres Telefoon nr. Aftreden 
Abe Postma sr. 
voorzitter 

De Eker 1 
8627 SB Gau 

appie@postmagauw.nl 0515-521227 2022  

Siebren Djurre Bakker 
penningmeester 
 

Koaiwei 5 
8626 GJ Offenwier 

bakkertitia@hotmail.com 06-13030438 2022 
 

Pieter Jan Scholtanus It Lange Ein 18 
8647 SC Sibrandabuorren 
 

pj.scholtanus@gmail.com 0515-559066 2023 

     

VACATURE (2X)  
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mailto:hh.jellema@ziggo.nl
mailto:scriba.dlg@gmail.com
mailto:appie@postmagauw.nl
mailto:hh.jellema@ziggo.nl
mailto:domineemichiel@gmail.com
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mailto:jimtedijkstra@gmail.com
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mailto:hh.jellema@ziggo.nl
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Wijkindeling Protestantse Gemeente “De Lege Geaën” 2021-2022 
 
Onderstaand vindt u de wijkindeling van dit seizoen. Predikant, ouderling, diaken en wijkassistenten werken 
samen in de wijk. Geregeld komen ze bij elkaar om de bijzonderheden te bespreken en de taken te verdelen.     
De wijkassistenten hebben de taak om alert te zijn op ‘lief en leed’ in de wijk om er vervolgens in overleg met de 
ouderling of jeugdouderling op gepaste manier aandacht aan te geven. De pastorale zorg is een taak van de 
ouderlingen, de jeugdouderling en van de predikant. 
 
De voorkeursleden in Akkrum, Apeldoorn, Beetsterzwaag, Dearsum, Groningen, Heech, Jirnsum, Loaiïngea, 
Nijmegen, Rotterdam, Skearnegoutum en Sneek (= geografisch buitengebied) vormen  samen wijk 1 
 
 
     Wijk   Dorp Wijkouderling Wijkdiaken Wijkassistenten 

1 Voorkeursleden 
buitengebied 

Willem Pieter Gerbrandij  
Tel. 0566 - 601788  

Jimte Dijkstra 
Tel. 0515-521619 

 

2 Offenwier 
 

Willem Pieter Gerbrandij  
Tel. 0566 - 601788 

Ruurd Wijbrandi 
Tel. 0515-414648 

Dirkje Winia 
0515-413472 
Mieke Hospes 
0515-434420 

3 Gau 
Boeijengastrj. 3 t/m 38 
Tsjemlân 

Brug - splitsing 
Boeijengastrj. 42 t/m 75 
De Eker - De Clegauwe 
De Skalter - De Kamp 

 
 
 
 
 

 

Hendrika Jellema 
Tel. 0515-416067 
 
 
 

Anneke Faber 
0515-521839 
Hilde Kramer 
06-37362960 
Jildou Huitema 
0515-520780 
Tine Huisman 
06-41169810 

4 
 
 

   

Goaiïngea e.o. Gerda Janssen 
Tel. 0515-425580 
Tel. 06-30899000 

Greet Bakker 
Tel. 06-55752815 

Fogelina v/d Meer 
0515-419563 
Sjoerd Gerbrandij 
0515-521924 
Sibbel de Jong 
06-18110181 
Henny Sijbrandij 
0515-521676 

5 
 
 
 
 

Sibrandabuorren  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Beitske Fokkens 
0515-521625 
 
Henny Fokkens 
0515-521235 
 

6 Tersoal Gerrit van der Leeuw 
Tel. 0515-521375 

Willem en Hendrika  
Heeringa -de Groot 
Tel. 0515-558789 

Jannie Dijkstra 
0515-521619 
Griet Buma 
0515-521426 
Yfke Buma 
0515-521538 
Henderina v/d 
Leeuw 
0515-521288 

        7 
 
        8 

Poppenwier 
 
Raerd - Dearsum 

Willem Pieter Gerbrandij  
Tel. 0566 - 601788 

Gerke Hofman 
Tel. 0566-601946 

Nieske Hofman 
0566-601946 
Roelie Dijkstra 
0566-601294 
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Bankrekeningnummers: 
 
KERKELIJKE  bijdragen: 
Rek. nr. NL56 RABO 037.06.08.305  
t.n.v. Protestantse Gemeente “De Lege Geaën” 
p/a J. Bouwma, Kaatsland 100  8608 EB Sneek 
 
FINANCIËN Protestantse Gemeente “De Lege Geaën”  
Rek. nr. NL43 RABO 035.95.07.956 
p/a Siebren Bakker, Koaiwei 5 8626 GJ Offenwier 
email: KRM.dlg@gmail.com 
 
DIACONIE en ZWO  (Zending – Werelddiaconaat – Ontwikkelingssamenwerking) 
Rek. nr. NL18 RABO 035.95.07.824 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente "De Lege Geaën” 
Dit is ook het bankrekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen     
Graag bij het overmaken vermelden waarvoor het bedoeld is. 
p/a Lenie Abma-de Lange, Durk Dijkstrastrjitte 17 9014 CC Tersoal 
email: diaconie.dlg@gmail.com              
 
ANBI - nummer van de Protestantse Gemeente  “De Lege Geaën” te Gauw 
RSIN-nr. 824314736 - College van Kerkrentmeesters  
RSIN-nr. 824118297 - College van Diakenen 
 
Postadressen: 
Centraal adres 
Protestantse Gemeente “De Lege Geaën” te Gauw 
p/a Hege Wier 20 
8628 EL Goaiïngea 
 
Kerkelijk Bureau 
Dhr. P. Fokkens  
Aesgewei 46  
8647 SG  Sibrandabuorren  
email: pknleden.dlg@gmail.com 
 
Predikant 
ds. M. van Blanken 
Korte Spruit 4 
8608 ZK Sneek 
email : domineemichiel@gmail.com  
 
Steunpunt Noord Protestantse kerk 
Postbus 152 
7950 AD Staphorst 
email: steunpuntnoord@protestantsekerk.nl 
 
Classis Friesland 
Classispredikant: ds. Wim Beekman 
email: w.beekman@protestantsekerk.nl 
telefoonnummer: 06 - 31 99 11 01 
Scriba: Janny Brinkman 
email: classisscriba-friesland@protestantsekerk.nl 
 
Website Protestantse Gemeente "De Lege Geaën":  www.pkn-dlg.nl  

mailto:KRM.dlg@gmail.com
mailto:diaconie.dlg@gmail.com
mailto:pknleden.dlg@gmail.com
mailto:domineemichiel@gmail.com
mailto:steunpuntnoord@protestantsekerk.nl
mailto:w.beekman@protestantsekerk.nl
mailto:classisscriba-friesland@protestantsekerk.nl
http://www.pkn-dlg.nl
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