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Financieel jaarverslag 2020 
 



  



VOORWOORD 
 
Als voorwoord bij dit jaarverslag een lied van Sela. In het afgelopen jaar hebben we dit 
lied geregeld mogen horen in de kerkdiensten. Het lied wil bemoedigen in tijden van zorg. 
Dat kan een persoonlijke situatie zijn; heel voorstelbaar vanwege het coronavirus of 
andere omstandigheden. Het kan ook onze protestantse gemeente betreffen. Wanneer 
we straks het ‘oude normaal’ weer mogen oppakken, welke vorm zal het gemeentewerk 
dan krijgen? Hoe gaan we de kerkdiensten oppakken? 
 
Het jaar dat achter ons ligt was ongekend. Vrijwel alles kwam stil te liggen. Maandenlang 
geen diensten vanuit ons kerkgebouw. Daarna wel diensten maar met beperkte 
aanwezigen. We moesten ons als Protestantse Gemeente Oosternijkerk opnieuw 
uitvinden. In het jaaroverzicht vertelt Annie Bremer over wat we gedaan hebben. In 
meerdere verslagen lezen we over hoe omgegaan is met deze vreemde en verwarrende 
tijd. En nu nog steeds is veel onduidelijk. Toch gaan we verder. Niet met de moed der 
wanhoop, maar met de moed dat God ons blijft omgeven met zijn goedheid en zegen. 
 
Wij kunnen niet vooruitkijken. Hoe de dingen echter ook gaan verlopen, we mogen ons 
vertrouwen op God stellen. Want dat weten we wél, Hij is onze toekomst. Natuurlijk is 
daarmee vandaag niet alles mooi en goed, maar het laatste woord is aan Hem. En dat is 
een woord van liefde en barmhartigheid.  
 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
 
Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.  
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.  
 
 
Ds. G. van Wieren 
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.        

                              
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.



ALGEMENE INFORMATIE 
 Adres Telefoon 
Kerkgebouwen 
st. Ceciliakerk De Buorren 14   
 
Postadres 
Foeke Sjoerdsstrjitte 2 
9137 RT  Oosternijkerk 
 
 
Coördinator vrijwillige kosters 
Ljibbe Weidenaar Mounewei 6 241828 
 
 
Beheer en informatie It Koetshûs:  
Jacqueline Solle                                 Langgrousterwei 15 06-12885604 
 
 
Organisten   
Bote Holwerda                                Langgrousterwei 17 241970  
djokeholwerda@knid.nl 
 
Ljibbe Weidenaar                                Mounewei 6 241828     
l.weidenaar@knid.nl  
 
 

Preekvoorziener   
Menno van der Zee                             Langgrousterwei 14       241322 
mw.vd.zee@knid.nl  
 
 
Website 
www.pg-oosternijkerk.nl 
 
 
Contactpersoon BeamTeam 
Eddy Rolf              Lou Sânen 18 06-21810235 
BeamTeam.PGON@gmail.com 
 
 
Kerkblad 
De Geandewei verschijnt om de veertien dagen op vrijdag.  
Contactadres voor abonnementen, proefnummer en adreswijzigingen e.d.: 
Grietje Kuiper-Spijksma Griene Wei 29 241540 
 
Kopij inleveren:  
Froukje Braaksma Nijbuorren 14  242023 
pgoosternijkerk@geandewei.nl 
 
Ledenadministratie  
Froukje Braaksma Nijbuorren 14 242023  



KERKENRAAD 
     Adres    Telefoon  Aftredend 
Voorzitter    
Annie Bremer    De Lyts Ein 8   241937             2022  
 
 
Ouderling scriba 
Evelien Seepma-Weidenaar  Lou Sânen 4   242058  2023 
 
 
Ouderlingen   
Eddy Rolf    Lou Sânen 18   06-21810235  2022 
Sjoerdje Faber   Ald Each 1   06-22464931  2023 
Meta Rozendal         Nijbuorren 8                              06-38269027  2024 
  
   
Jeugdouderlingen      
Tineke Eelkema-Braaksma  Ald Each 1   06-19987150  2023 
 
 
Diakenen 
Marten Rispens                                        De Buorren 24                             242158                        2022 
Anneke Dijkstra-Post   Lyts Ein 11   242066  2022 
Jan Hoekstra    Griene Wei 48   241802         2022 
Jantine Lei-Kuiper   Langgrousterwei 30  250073         2022 
Anja Weidenaar-Eelkema  Griene Wei 10   242367         2023 
Harm Tilma    Nijbuorren 10c  720672         2023 
 
 
Ouderlingen-kerkrentmeester 
Dieta Holwerda-Holwerda  Langgrousterwei 12  242212         2022 
Fokke Meinsma               Langgrousterwei 44                242208  2023 
Herwin Hoekstra   Lou Sânen 22   06-57339938  2023  
 
 
Predikant 
ds. Geert van Wieren   Lou Sânen 1   346683  
 
 
Moderamen kerkenraad 
ds. Geert van Wieren, dominee en vicevoorzitter 
Annie Bremer, voorzitter 
Evelien Seepma-Weidenaar, scriba 
Eddy Rolf, ouderling 
Dieta Holwerda, ouderling-kerkrentmeester 
Marten Rispens, diaken 
  



COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Ouderlingen-kerkrentmeester 
Dieta Holwerda Langgrousterwei 12 242212 
Fokke Meinsma Langgrousterwei 44 242208 
Herwin Hoekstra Lou Sânen 22 06-57339938 
 
Kerkrentmeesters 
Jelina Heeringa Nijbuorren 41 06-43424512 (secretaris) 
Theo Dorhout                Lou Sanen 14                241824 
Antje Kuiper Mounewei 14 241384              
Gerard Torensma Lyts Ein 10 241523 
 
Betalingen Protestantse Gemeente Oosternijkerk 
Hermien van Dijk Nijbuorren 32 06-45887174 
 
Het e-mailadres voor facturen en declaraties:  facturen.pkn-on@outlook.com  
 
Declaraties kunnen door middel van een declaratieformulier worden ingeleverd bij Hermien van 
Dijk of in de brievenbus bij It Koetshûs, Foeke Sjoerdsstrjitte 2. 
 
Overzicht rekeningnummers    
Protestantse Gemeente Oosternijkerk  
Vrijwillige bijdrage + Geandewei              NL44 RABO 0346 1047 69   
Diaconie NL20 RABO 0136 1007 83 
Zending NL56 RABO 0346 1070 75 
 
 
 

ZENDINGSCOMMISSIE 
Gerrit Brouwer (voorzitter) 06-23393983 
Jelke Lei (penningmeester) 06-13607608 
Griettina Jongeling (secretaris) 0519-241105  
Jaap van der Wagen                                     0519-242133                                            
Ineke Prins                                                      06-13937625 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



KERKELIJKE STAND 
 
Ledenaantal   
 31-12-2020 31-12-2019 
 
Aantal belijdende leden     273 283 
Aantal doopleden              257 273 
 ------ ------   
 530     556 
 
 

Overleden in 2020 Datum Leeftijd 
 
Ietske Jeltje Wilman-Ruisch                          10 januari 80 jaar     
Willem Sijtsma,                                               10 januari 84 jaar 
Gerrit Elzinga                                                   31 januari 88 jaar.   
Riemke Feenstra-Bosgra,                              10 oktober        91 jaar 
Antine Holwerda-Post                                   18 oktober 34 jaar 
Geert de Graaf                                                22 november 82 jaar 
Frouwke van der Veen Rispens                     9 december 76 jaar 

 
 
Geboren in 2020 Datum 
 
Fardau Solle                                                      3 januari 

Timme Sjouke Hoekstra                                 26 februari 

Tsjisse Leusink                                                 22 mei 

Marin Leanne Kooistra                                  29 mei 

Yfke Holwerda                                                 24 juni 

Marrit Holwerda                                             24 juni 

Judith Post                                                       20 augustus 

Rinskje Hilda Miedema                                  12 november 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



GEMEENTENIEUWS in plaats van GEMEENTEAVOND 
 
Voor de derde maal op rij zijn we genoodzaakt mee te delen dat onze gemeenteavond niet door 
kan gaan. In 2020 vervielen ook al beide bijeenkomsten. Helaas, want we horen altijd graag de 
gemeente over zaken die haar aangaan. De informatie aan de gemeente krijgt nu net als vorig 
jaar een andere vorm. Nu via dit jaarverslag, eerder via brieven, een mailing, een enquete of 
mededelingen in de kerk. 
 
Dit jaarboek bevat een aantal verslagen.  
Mochten hierover vragen of opmerken zijn, dan zouden we die graag willen horen. 
Voor vragen of opmerkingen over de financiële verslagen kunt u onderstaande mailadressen 
gebruiken. Voor overige vragen kunt u terecht bij iemand van de kerkenraad. 
 
Samenwerkingsorgaan 
In het samenwerkingsorgaan zijn de Protestantse Gemeenten vertegenwoordigd van Holwerd-
Ternaard, Ee-Oostrum-Jouswier, Engwierum, Hantum, Metslawier-Niawier, Nes-Wierum en 
Oosternijkerk. Het Samenwerkingsorgaan heeft eenmaal vergaderd in Niawier.  In coronatijd 
maken we zoveel mogelijk gebruik van de mail om met elkaar te communiceren. We bespreken 
vacatures en maken, waar nodig, gebruik van elkaars deskundigheid. 

 

Evaluatie met predikant en jeugdwerker  
Jaarlijks evalueren we (college, jeugdouderlingen en voorzitter) met onze jeugdwerker Renetta 
Jansma en als moderamen met onze predikant. Ook dit jaar waren deze gesprekken positief te 
noemen. Ze werken beide gemotiveerd en met plezier in onze gemeente. En ook ons bevalt het 
goed. 

Kerkelijk assistenten 
We hebben een vaste groep die de ouderlingen en predikant bijstaan in het onderhouden van 
contacten met de gemeente. Eind 2020 beëindigde Rennie Meinema haar werk en nam 
Margritha Brouwer haar taak over. De kerkenraad wil jullie allen bedanken voor jullie inzet. 
 
We namen dit jaar ook het besluit dat we met SharePoint gaan werken. Dit is een digitaal 
systeem om onze documenten te bewaren en in te zien en waarbij de toegang voor werkers in 
onze gemeente goed gewaarborgd kan worden. In 2021 hopen we dit volledig in te richten.  

 
Voor vragen financiën Diaconie: 
Marten Rispens, telefoon 242158, mailadres:  mgrispens@gmail.com 
 
Voor vragen financiën Kerkrentmeesters: 
Dieta Holwerda, telefoon 242212, mailadres:  dieta@knid.nl 
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2020 Een ongelooflijk jaar…. 
 
De titel klinkt vreemd voor een kerkelijke gemeente waar geloof juist gedeeld en beleefd wordt. 
Maar hadden we aan het begin van 2020 geweten wat er allemaal op ons afkwam, dan hadden 
we vol ongeloof gereageerd. Een kerkdienst zonder kerkgangers …. Hoe kan dat nou? 
In dit jaar waarin we elkaar amper konden ontmoeten, leerden we te denken in mogelijkheden. 
Telkens weer inspelen op nieuwe regels en adviezen van de overheid en het dagelijkse bestuur 
van de PKN. 
 
Ambtsdragers 
Het jaar begon zoals ieder jaar met de verkiezingen van ambtsdragers. Als gemeente mochten 
we zeven nieuwe ambtsdragers verwelkomen. Fantastisch en alle reden om dankbaar te zijn 
voor deze gemeenteleden die zich op deze wijze willen inzetten voor onze gemeente en de kerk. 
Vanwege de coronamaatregelen, ingegaan op 12 maart, kon er geen bevestigings- en 
afscheidsdienst plaatsvinden op 15 maart, in het midden van de gemeente. Na uitstel werd 
besloten in verschillende sessies steeds enkele ambtsdragers te ontheffen uit het ambt en 
nieuwe te bevestigen. We kwamen bijeen in It Koetshûs met de betreffende ambtsdragers, 
dominee en voorzitter op 26 maart, 20 april, 28 april, 26 mei en 22 juni. Met een formeel deel en 
een toespraakje als dank en welkom.  
 
In januari 2020 is de kerkenraad teruggekomen op het besluit om doopleden vanaf 18 jaar toe te 
voegen aan de stemlijst. De consequenties hiervan waren niet goed doordacht. Alleen belijdende 
leden blijven stemgerechtigd en komen op de kieslijst te staan. Er kwamen 82 stemmen binnen 
van gemeenteleden; 19 meer dan het jaar ervoor. 
 
De functie van jeugdouderling wordt nu door drie mensen ingevuld, waarbij Tineke Eelkema in 
het ambt van jeugdouderling is bevestigd. 
 
Vanwege de wisselingen van kerkenraadsleden werd pas in mei besloten over de jaarlijkse 
nieuwe samenstelling van het moderamen. 
 
Een paar getallen 
In 2020 vergaderde de volledige kerkenraad driemaal: in januari, juni en augustus.  
Een aantal besluiten werden per mail gedaan. 
Het moderamen vergaderde negenmaal en had enkele extra bijeenkomsten vanwege verkoop 
van De Bining en besluitvorming rond de coronaregels. 
Tweemaal was er overleg met de kerkelijk assistenten: in januari en september. 

 
De Bining 
Begin 2020 was ook de periode dat ons kerkgebouw De Bining in de verkoop ging. Een 
spannende tijd, zeker voor het College van Kerkrentmeesters, waar zorgvuldigheid en afweging 
van de juiste keuzes belangrijk waren. 
Op 8 maart kon er na de kerkdienst in De Bining een mededeling worden gedaan over 
gegadigden en werd de mening van de gemeente gepeild. In een schriftelijke peiling van de 
kerkenraad werd besloten tot verkoop. Alles leek in ‘kannen en kruiken’ totdat de kopers zich 
terugtrokken; een nieuwe onzekerheid in coronatijd.  
 



Maar, een eerdere gegadigde diende zich aan en de verkoop kreeg alsnog zijn beslag. Op 1 juli 
2020 werd bij de notaris de overdracht getekend door Dieta Holwerda (voorzitter van het 
College van Kerkrentmeesters) en Jelina Heeringa (secretaris van het College van 
Kerkrentmeesters). 
 
Op zondag 28 juni namen we op gepaste wijze afscheid van ons kerkgebouw De Bining en 
maakten we een start met permanente diensten in de st. Ceciliakerk. 
In drie weken tijd hebben we als kerkenraad, samen met veel andere vrijwilligers, veel werk 
verzet om van deze slotdag iets goeds te maken. Er bleek veel creativiteit te zijn. Natuurlijk was 
het spannend of het allemaal zou gaan zoals we in gedachten hadden, maar het werd een 
geslaagde dag! 
Bij de Kinderkerk XL waren er 29 kinderen en bij de 10Kerk uiteindelijk 20 tieners.  
Tijdens de momenten van de “Open Kerk” zijn er veel gemeenteleden langs gekomen. Nog even 
op hun vertrouwde plek zitten (misschien op de foto), een praatje of kijken/luisteren naar de 
beelden op de beamer.  
De zondag werd afgesloten met het afscheid in De Bining, een afscheid van de koster en het 
vervolg van de dienst in de st. Ceciliakerk. Een waardevolle dag. In de kerkdienst, verdeeld over 
beide kerkgebouwen, waren in totaal zo’n 60 gemeenteleden en daarnaast nog de medewerkers 
aan de dienst. 
De dag erna werden de laatste dingen de kerk uitgebracht en gingen de sleutels naar de 
makelaar. Het is dan echt voorbij. We kunnen er niet meer in. De toekomst zal uitwijzen wat er 
met De Bining gebeuren zal. Wat dat ook zal zijn, wij zullen de zegen niet vergeten die in dit 
Godshuis ervaren is.  
 
Wat gebeurde wel rond diensten en activiteiten 
Op 9 maart kwamen de eerste coronamaatregelen, waardoor de bevestigingsdienst 
ambtsdragers niet door kon gaan. Ook de kerkenraadsvergadering, de gemeenteavonden, 
Peaskepower en het clubkamp gingen niet door. Het verjaardagfonds werd tijdelijk stopgezet.  
 
Tot eind augustus was er geen kerkdienst in navolging van het landelijk beleid. We volgden de 
diensten vanuit Anjum waar predikanten uit de regio beurtelings voorgingen. Gemeenteleden 
werden met mailings geïnformeerd. We verspreidden een meditatie in de Stille Week voor Pasen 
en schreven een gemeentenieuws in het jaarverslag dat rond 1 mei werd rondgebracht.  
 
Eind mei peilden we de wensen van gemeenteleden rond diensten, activiteiten etc. middels een 
enquête. We bezorgden een nieuwsbrief voor aanvang van het nieuwe seizoen. 
Veel kon niet, maar we zochten naar wegen…  We hielden gebedsbijeenkomsten, ‘s middags een 
uur muziekuitzending vanuit de kerk, uitzending van de Anjumer diensten via het kanaal van de 
kerkradio van de De Bining en op woensdagavond het klokluiden voor hoop en troost.  
We belden met dorpsgenoten en gemeenteleden of spraken elkaar op straat en op afstand. We 
brachten bloemstukjes naar oudere gemeenteleden “om útens”.  
Met andere organisaties in Oosternijkerk deelden we huis aan huis een roos uit als bemoediging. 
 
Archieven 
In coronatijd is er volop gelegenheid om verder te werken aan archivering van kerkelijke 
documenten. Deze waren opgeslagen in de kluis in De Bining. We inventariseerden deze 
documenten en sorteerden wat bewaard moest blijven. Vlak voor de sluiting van De Bining 
werden dozen vol materiaal naar het streekarchief in Dokkum gebracht. We kwamen vele 
interessante stukken tegen die iets vertellen over de geschiedenis van de gebouwen en over de 
inzet van gemeenteleden bij de verbouw en aan steun aan mensen of instellingen die dat nodig 
hadden in vroegere tijden. 



 
Boekje “By it sluten fan de tsjerkedoar…”  
Vanaf april werd er achter de schermen ook hard gewerkt aan een herinneringsuitgave van De 
Bining, met wat historie, leuke herinneringen en wat foto’s. Toen de afscheidsdienst in de 
geplande vorm niet door kon gaan, besloten we ook de foto’s van die dag op te nemen samen 
met het programma van 28 juni. Er kwamen leuke verhalen binnen, we zochten naar oud 
materiaal en verzamelden de hele zomer door. We wilden het boekje graag uitgeven op de 
startzondag, die we 30 augustus buiten hoopten te organiseren. Maar ook deze ging op het 
laatste nippertje niet door. 
De startzondag werd gehouden in de st. Ceciliakerk. 
 
 
De oude – nieuwe avondmaalstafel 
De avondmaalstafel, ooit met een gift bekostigd, kreeg een nieuw uiterlijk en werd bruikbaar 
gemaakt voor de st. Ceciliakerk. Marten Rispens tekende en realiseerde een tafel in twee delen 
(zie zijn verhaal op de website www.pg-oosternijkerk.nl/uit-de-gemeente) 
 
Tot slot 
2020 was ook het jaar dat er een speurtocht was naar ‘het zilveren doopbekken’.  
Aanleiding was een publicatie over Fries doopzilver en de vraag om een foto of bezichtiging van 
dit zilverwerk van Pieter Meeter, dat sinds 1783 eigendom van onze kerk is. Maar bij rondvragen 
was niemand in de gemeente hiermee bekend. “Kijk eens in de notulen van 1954, toen is het nog 
uitgeleend aan het museum in Dokkum”, is het advies van de conservator. 
Gelukkig wist Wiep Torensma als enige mij overtuigend te vertellen van het doopbekken in de 
kluis. Na verder vragen en zoeken vonden we uiteindelijk ook de sleutel van de kluis en met 
deskundige hulp werd deze geopend. 
Zaterdag 18 januari 2020 was de dag van de ontknoping.  Het was allang donker toen Wietse 
Dijkstra de kluis opende en we het gezochte stuk aantroffen:  
Het eenvoudige zilveren doopbekken, met parelrand en met de volgende inscriptie:  
 

“Doe dese Doopbekken is gemaakt; waren Douwe Wieds en Geert Johannes Diakenen; 
Nijkerk Den 6 November 1783”   

Leeuwarden 1783 jrl. F. Meesterteken van Pieter Meeter, Ned. Herv. Gem., Ooster Nijkerk. 
 
 
Annie Bremer 
voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

College van Kerkrentmeesters 
 
Ondanks dat het een bewogen jaar is geweest in verband met de corona en de vele regels, 
waardoor er geen "normale" kerkdiensten konden worden gehouden, zijn wij als College van 
Kerkrentmeesters achter de schermen druk bezig geweest. 
Op 1 juli 2020 is De Bining verkocht en tot dat moment zijn wij als College van Kerkrentmeesters 
samen met vrijwilligers druk bezig geweest met het leeghalen van De Bining en het regelen van 
alle zaken die gepaard zijn gegaan met de verkoop. 
Daarnaast zijn wij druk bezig geweest met het realiseren van een nieuwe geluidsinstallatie met 
een camera-installatie in de st. Ceciliakerk en zijn we aangesloten bij Kerkdienstgemist. Sinds 
oktober kunnen we hier gebruik van maken. Een goede timing nu we geen kerkdiensten meer 
mogen/kunnen bezoeken. In het begin verliep het allemaal een beetje stroef, maar de 
kinderziektes zijn er inmiddels uit en alles gaat nu naar behoren. 
Ook zijn er een ringleiding en een geluidsinstallatie gerealiseerd in It Koetshûs en zijn er 
faciliteiten getroffen om tevens vanuit het It Koetshûs de kerkdienst live te kunnen volgen via de 
livestream. 
 
It Koetshûs 
Vanaf mei 2020 heeft Regina Meinsma de taken als beheerster van It Koetshûs overgenomen van 
Tatjana Jensma. Onze dank gaat uit naar Tatjana voor de jaren waarin zij deze taken met plezier 
op zich heeft genomen. 
Helaas heeft Regina onlangs te kennen gegeven dat zij in het begin van de zomer 2021 deze 
taken als beheerster niet meer kan uitvoeren in verband met hun verhuizing. Inmiddels heeft 
Jacqueline Solle haar taak overgenomen. 
De afgelopen zomer is er buitenonderhoud aan It Koetshûs verricht en is tevens het 
buitenschilderwerk gedaan. Het hele gebouw is nu voor de komende jaren in goede conditie.  
 
st. Cecilia 
Afgelopen zomer heeft de kerktoren een opknapbeurt gehad. Deze is opnieuw gevoegd en de 
toren staat er weer keurig bij.  
Zodra het weer het toelaat wordt het pad langs de kerk herstraat; deze verkeert in slechte staat. 
Daarnaast is er een vergunningsaanvraag gedaan bij de gemeente voor het realiseren van een 
urnenmuur op de begraafplaats. 
 
Dieta Holwerda 
voorzitter College van Kerkrentmeesters 
 
 
  



Diaconie 
 
Ook in 2020 heeft de diaconie weer diverse goede doelen financieel gesteund. We hebben een 
bijdrage kunnen geven aan zowel regionale als wereldwijde projecten. 
 
Als diaconie geven we ieder jaar een bijdrage aan ons adoptiekind. Sinds halverwege 2020 
hebben we een nieuw adoptiekind, namelijk Dmytro Gorbatyuk. Dit financieel adopteren wordt 
verzorgd door Zending over Grenzen. 
 
Het avondmaal vierden we dit jaar op een andere manier. Niet alleen de frequentie was dit jaar 
door Corona lager, ook de invulling moest worden aangepast. Gelukkig hebben we hier een 
goede oplossing voor kunnen vinden door iedereen een tasje te overhandigen met daarin een 
stukje brood en een bekertje wijn. Hierdoor hebben we nu ook de mogelijkheid het avondmaal 
thuis te verzorgen. 
 
In de maand november hebben we de jaarlijkse dankstondcollecte gehouden. Dit jaar hebben we 
gekozen voor twee goede doelen, te weten:  

Voedselbank Dokkum en  
Opvang voor gestrande vluchtelingen (Kerk in Actie).  

We mochten het prachtige bedrag van € 4.600,- ophalen en hebben dit onder beide doelen 
verdeeld. 
 
Helaas was het dit jaar niet mogelijk om het jaarlijkse ‘Kerstfeest voor ouderen’ te organiseren. 
We hebben daarom besloten alle ouderen te verrassen met een ‘kerstpakket’. Deze tas was 
gevuld met o.a. een adventskalender en wat lekkers. Hopelijk kunnen we in 2021 deze traditie 
weer oppakken. 
 
In 2020 hebben Hillie Faber en Albert van der Vliet de diaconie verlaten. We hebben Anja 
Weidenaar en Harm Tilma mogen verwelkomen. 
 
De diaconie, 
Marten Rispens, Anneke Dijkstra, Jan Hoekstra, Anja Weidenaar, Harm Tilma en Jantine Lei 
 
 
 
 
  



Verjaardagfonds 
 
In 2020 zijn er 16 dames op pad geweest om u, namens onze gemeente, te feliciteren met uw 
verjaardag. Al was het dit jaar wel heel anders dan u gewend bent.  
 
In het begin van het tweede kwartaal zijn we (tijdelijk) gestopt i.v.m. het coronavirus.  
Toen het de goede kant op leek te gaan, hebben we in het begin van het derde kwartaal de 
draad weer opgepakt met daarbij een inhaalslag voor wat betreft het tweede kwartaal. Wel was 
er een andere opzet nodig omdat we geen risico’s wilden nemen met ieders gezondheid. 
Daarom werd de dames gevraagd de felicitatiekaart, bijbehorende envelopje voor een vrijwillige 
gift en een begeleidend briefje bij de jarige in de brievenbus te stoppen. Op het briefje stond o.a. 
vermeld bij wie en op welk adres u het envelopje terug kon brengen.  
Ook in het vierde kwartaal moesten we vanwege het virus jammer genoeg op deze manier 
werken.   
 
We zijn blij dat velen de moeite hebben genomen om het envelopje terug te brengen. Uw gift 
wordt zeer op prijs gesteld. Hiervan kunnen (onvoorziene) kosten worden betaald. 
 
Richtje Eisenga is één van de dames die al jaren voor het verjaardagfonds in “haar” wijk 
langsging met felicitaties. Toen ze ziek werd, heeft ze Annie Tanja gevraagd dit tijdelijk van haar 
over te nemen. Bedankt Annie dat je daar direct positief op reageerde.  
Richtsje, van harte beterschap! 
   
Dames hartelijk dank voor jullie inzet. 
 
Hennie van der Wagen. 
 
 

 

Begraafplaats 
 
Onder toezicht van het College van Kerkrentmeesters wordt het beheer van de begraafplaats 
geregeld door Piet de Boer en Jannie Weidenaar-Jongeling. 
Jaarlijks zijn er grafrechten voor graven verschuldigd en dit is € 12,50 per graf. Er worden veel 
grafrechten automatisch via de bank betaald. Daarnaast wordt er één keer per jaar, in maart, ook 
zitting gehouden in It Koetshûs voor contante betaling van grafrechten. 
 
Er bestaat de mogelijkheid om grafrechten af te kopen voor periodes van 5, 10, 15 of 20 jaar.  
Voor aankoop van graven kunt u terecht bij Piet de Boer en voor de betaling van grafrechten bij 
Jannie Weidenaar-Jongeling.  
 
Het reglement, waarin staat beschreven wat er van de rechthebbenden van een grafmonument 
wordt verwacht voor het onderhoud hiervan en het netjes houden van de begraafplaats, is in het 
mededelingenkastje op de begraafplaats opgehangen. Dit reglement is ook op de site 
Oosternijkerk.com geplaatst en is ook op te vragen bij Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”. 
 
Het College van Kerkrentmeesters heeft bij de gemeente Noardeast-Fryslân een vergunning 
aangevraagd voor een columbarium (urnenmuur) op de begraafplaats. 
 
  



Bloemengroet 
 
Ondanks de onlinediensten van afgelopen periode ging het wekelijks bezorgen van een boeket 
bloemen gewoon door. Het is fijn om te laten weten dat er aan je wordt gedacht in tijden van 
vreugde en verdriet. Het is een klein gebaar, maar vaak van onschatbare waarde. We maken 
hierin geen onderscheid of je wel of niet lid bent van onze kerkelijke gemeente.  
 
Waar we voorheen gewend waren om de donaties op te halen, werd er in de Geandewei 
afgelopen jaar een oproep geplaatst om i.v.m. de coronacrisis de bijdragen bij ons in de 
brievenbus te willen doen. Het was geweldig hoeveel leden de weg naar onze brievenbus 
konden vinden. Voor degenen die niet in de gelegenheid waren dit zelf te brengen, werd dit 
volgens afspraak opgehaald. Dit werd gedaan m.b.v. vrijwilligers.  
 
Daarbij is het positief te kunnen melden dat er ook spontaan nieuwe donateurs bijkwamen.  
Door dit enthousiasme bevinden we ons in een luxepositie dat we nu af en toe twee boeketten 
bloemen per week kunnen laten bezorgen. Hoe mooi is dat! 
 
Afgelopen tijd werden de bloemen door de week bezorgd i.p.v. op zondag na de eredienst.  
Zo werden onze bloemenbezorgsters op non-actief gezet. We hebben afgelopen jaar en nu nog, 
allemaal wel gemerkt dat het fysiek treffen op wat voor manier dan ook erg belangrijk blijft.  
Als de situatie het toelaat maken we dan ook graag weer gebruik van hun vrijwillige inzet.  
We zijn blij dat de medewerkers van onze lokale bloemenwinkel dit tijdelijk hebben 
overgenomen. 
 
Ook u kunt meedenken wie in aanmerking komt voor de bloemengroet. Laat het mij of iemand 
van de kerkenraad weten.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fokje Torensma – Rispens. 
 
 
 

Bezoekdames 
 
Omdat we steeds minder adressen hebben voor het brengen van een bezoekje en omdat 
meerdere bezoekdames willen stoppen, ook omdat ze kerkelijk assistent zijn en daarom al 
bezoeken brengen, hebben we besloten met de Bezoekdames te stoppen.  
Mochten er mensen zijn die toch graag bezoek willen ontvangen, dan kunnen die altijd terecht 
bij de kerkelijk assistent in hun wijk. We hebben dit werk altijd met veel liefde gedaan en zijn nog 
altijd te bereiken op onderstaande telefoonnummers.  
 
Djoke Holwerda, 241970 
Janny Faber, 242179 
 
 
 
 
 

  



Verslag jeugdwerk 
 
Het jaar 2020 is een bewogen jaar geworden. Het jeugdwerk was in januari en februari volop in 
beweging, toen het in maart vanwege het coronavirus ineens helemaal stilviel. Hierdoor werd 
het een vreemd jaar waarin activiteiten soms anders gingen dan verwacht. Zo vond het 
kinderkerstfeest dit jaar digitaal plaats. Dit was heel jammer want er was al veel voorwerk 
gedaan om met elkaar een mooi kerstfeest te gaan vieren. Het kinderkerstfeest is uiteindelijk 
niet goed uit de verf gekomen door digitale problemen. 
We hebben afgelopen jaar bij kinderen die iets verdrietigs hebben meegemaakt een kaart en 
kaarsje gebracht als teken van meeleven. 
 
Kindernevendienst  
De Kindernevendienst kreeg dit jaar een andere naam: Kinderkerk XL. Door corona konden we 
dit jaar echter niet vaak bij elkaar komen. Toch hebben we wel een aantal activiteiten kunnen 
organiseren. 
Kinderen konden voor Palmpasen een pakket ophalen om thuis een Palmpasenstok te maken. In 
november hebben we meegedaan aan de schoenendoosactie. Voor de adventszondagen en 
kerst is bij alle kinderen een adventspakket thuisbezorgd met een adventskalender, Bijbelverhaal 
en materiaal om te knutselen. 
 
Kidstalk 
In januari, februari en maart hebben we Kidstalk gehad. Elke keer kwamen er ongeveer 30 
kinderen. Het was een grote, enthousiaste groep. Helaas konden we als afsluiting niet in de kerk 
slapen. Daarom hebben we in juni Kidstalk afgesloten met spelletjes en natuurlijk voor de laatste 
keer verstoppertje gespeeld in De Bining. En we hebben samen patat gegeten. 
In oktober en november hebben we ook nog Kidstalk gehad. Nu in It Koetshûs. De groep is iets 
kleiner dan vorig jaar, maar het is erg gezellig. We hebben het gehad over de christelijke feesten.  
 
10Kerk 
Ook bij de 10Kerk veroorzaakte het coronavirus een onderbroken seizoen. Gelukkig zijn er aan 
het begin van 2020 en in de herfst een aantal mooie bijeenkomsten op zondagmorgen in It 
Koetshûs geweest. Daarbij waren meestal zo’n 10 actieve deelnemers. 
Bijzonder was dat de 10ers in juni bij de sluiting van De Bining op hun eigen manier afscheid 
hebben genomen. Tegelijk hebben zij nagedacht over de toekomst van ‘hun’ kerk. In december 
vond de 10Kerk buiten plaats: De 10ers maakten een avondwandeling door het dorp waarbij ze 
allerlei vragen rond de Kerstboodschap hebben beantwoord. 
 
Jappie en Annie Tanja namen in juli afscheid als leiding. Jelina Heeringa en Henke v.d. Heide 
hebben in september het team weer aangevuld. 
 
Jeugdcafé 
Ook hier liep het seizoen anders door het coronavirus. De laatste clubavonden hebben we af 
moeten zeggen. Net voor de zomervakantie hebben we een aangepaste afsluiting 
georganiseerd. We hebben met elkaar gegeten en spelletjes gedaan. Het nieuwe seizoen zijn we 
met volle moed begonnen. De traditionele huntertocht is in een nieuw jasje gestoken in de vorm 
van een bikkeltocht. De jeugd moest een route lopen door Oosternijkerk en verschillende 
opdrachten uitvoeren waarbij ze soms nogal schrokken. Na afloop stond er een lekker broodje 
knakworst klaar. Het was een geslaagde opening van het seizoen. In december hebben we nog 
een sinterkerstavond georganiseerd met cadeaus en de jeugd mocht een wens opschrijven en 
die in de wensboom bij de kerk ophangen.  
 



Eat and Believe 
Dit is voor jongeren van 16- 20 jaar. In het voorjaar zijn we twee keer bij elkaar geweest en in het 
najaar één keer. Het waren avonden waar we spraken over het geloof en hoe we dit in ons 
dagelijkse leven gestalte geven. 
 
In het voorjaar, na de eerste lock-down, hebben we de jongeren allemaal paaseitjes gegeven met 
een kaartje waarop stond: Faith, Hope and Love. Een moment om de jongeren toch allemaal, 
weliswaar op 1,5 meter afstand, even te ontmoeten.  
 
De jongeren die dit jaar geslaagd zijn kregen een roos van de jeugdouderlingen. 
 
Namens de Jeugdleiding, 
Renetta Jansma 
 
 
 

Verslag Zendingscommissie 20-21 
 
Door corona hebben we een ander jaar gehad dan anders en konden bepaalde dingen niet 
doorgaan. Gelukkig kon de Zendingsdienst met de nodige aanpassingen wel doorgaan. 
 
De Zendingsdienst bestond dit jaar uit twee presentaties. Jannie in Mission had een film over 
haar zendingswerk gemaakt omdat ze zelf niet kon komen i.v.m. corona. 
Ype Rispens en Nathan (achternaam) uit Lioessens kwamen vertellen over World Servants. Zij 
hopen komende zomer naar Ghana te reizen om daar te helpen een school te bouwen. Of dit 
door kan gaan deze zomer is nog onzeker, maar ze zijn vast van plan erheen te gaan. 
 
Normaal gaan we de maandag na de zendingsdienst langs de deuren om uien te verkopen, maar 
dat kon dit jaar niet. Daarom hebben we de verkoop van de uien naar de zaterdag verplaatst en 
kon iedereen die uien wilde ze ophalen bij Jaap van der Wagen aan de Ropsterwei. De 
dagboekjes moesten vantevoren even besteld worden en zijn bij de mensen bezorgd. 
Totaal is er voor ongeveer € 650,- verkocht. Met een aanvulling uit de zendingspot hebben we 
aan beide doelen € 500,- overgemaakt. 
 
Verder ondersteunen we nog:        

Stichting Horeb (Fam. Boonstra) 
  Stichting Gave (Fam. Wiersma) 
        Kerk in Actie  
    en nog zes andere doelen 
 
Er is het afgelopen jaar geen bestuurswisseling geweest.  
 
Dit was een kort overzicht van de activiteiten die door konden gaan.  
We hopen dat het komende jaar weer normaler wordt. 
 
Griettina Jongeling 
Namens het bestuur 
  



 


