
  

 

31 maart 2023   26e  jaargang nr. 13 

Zondag 2 april - Palmpasen 

09.30 uur: Ds. W. Feenstra  
 Ouderling van dienst: Wytse Posthumus  
 Diaken van dienst: Jappie Ellens  
 Lector: Henk Visser  
  
 Orgel: Hennie van der Meer 
 Beamer: Marten Veenstra  
 
 Collectes: Kerk 
  Diaconie (zie blz. 5) 
 
09.30 uur:  KINDERKERK 
 

Kerkblad van de Protestantse Gemeente De Banier Twijzelerheide  

Website: www.debanier.frl Kopij: foarearst@knid.nl  
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Pastoralia 
Leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters.  
(1 Petrus 3:8) 

De bloemen uit de kerk gingen zondag als groet van de gemeente naar Rudy 
van Houten. 
 
Op zondag 26 maart werd in het gezin van Coby en Wessel Veenstra een 
jongetje geboren dat de naam Jauke heeft gekregen. Jauke is het broertje 
van IJsbrand en Rinze. Wij willen hen van harte gelukwensen met de 
geboorte van Jauke en de ouders Gods zegen toewensen bij het 
grootbrengen van hun kinderen. 
Adres: Waling Dijkstrastraat 5, 9285 PW,  Buitenpost 
Ook pake Tjipke van harte gefeliciteerd! 
 
Maandag werd Clasina van der Wal opgenomen in het MCL in Leeuwarden. 
Afdeling U, kamer 2. Clasina heeft een paar nare dagen achter de rug met 
heftige buikpijn. Ze blijkt een ontsteking te hebben in de darm. Daarvoor 
wordt ze nu behandeld met antibiotica via het infuus. Hopelijk slaat de 
behandeling snel aan zodat ze weer naar huis kan. We willen haar van harte 
beterschap toewensen. 
Thuisadres: Ds. Zylstrawei 9, 9299 HA Zwagerbosch. 
 
"Uit liefde voor jou." 
Wij leven weer toe naar Pasen, het wonder van de Opstanding van Jezus. 
Het teken dat wij toekomst hebben. Niets is zinloos, alles heeft betekenis 
gekregen. Het is misschien wel het grootste wonder in ons bestaan. Maar 
vanuit God bezien is de kruisdood van Jezus misschien een nog groter 
wonder dan Zijn opstanding. 
Hij, aan God gelijk, heeft zich vrijwillig ondergedompeld in onze puinhopen. 
Jezus onderging Zijn lijdensweg vrijwillig, Hij wist wat Hem te wachten stond 

Heeft u iets door te geven voor Pastoralia dan kan dit bij:  
Ria Hietkamp, Hillebrandsreed 3, tel. 06-44851937, 
riahietkamp@gmail.com 

mailto:riahietkamp@gmail.com
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en Hij had zich kunnen terugtrekken uit de ellende. Wat betekent het om 
mens te worden als je God bent? Welke God doet nu zo iets belachelijks. En 
wat een vertrouwen in de mensheid om zoiets te doen, want je weet 
natuurlijk nooit of het goed afloopt, je weet niet of de mensheid je gaat 
geloven. Risico toch? 
God is Vader, is Zoon, is Geest, is een Eenheid. 
Deze Eenheid, de Schepper van hemel en aarde Die sprak in den beginne, en 
het was er, Jezus die tot driemaal toe doden deed opstaan, zou de 
opstanding voor voor Hem te wonderlijk zijn?   
 
Ria Hietkamp 

VERJAARDAGEN 75+ 
Leer ons zo onze dagen tellen dat wij een wijs hart verkrijgen.  
(Ps. 90:12) 
 
Ootske Meindertsma - Smid, Boskwei 34, 9271 HG De Westereen, is jarig 
op vrijdag 7 april. Zij hoopt dan 77 jaar te worden.  
 
En op zaterdag 8 april hoopt Jaep Meems, Jinkepaed 3, 9287 HC 
Twijzelerheide, zijn 80ste verjaardag te vieren. 
  
Wij feliciteren beide jarigen van harte, en wensen ze Gods zegen toe in hun 
volgende levensjaar. 

Wer thús 
Wy binne wer thús op de Gealewei. 
Wy wolle elkenien betankje foar it meileven 
in de foarm fan in kaartsje, bezoekje of in attentie. 
It wie geweldig, tige tank der foar. 
 
Bote en Geartsje 
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Palmpasen zondag 2 april 2023  
Op Palmpasen gaat het over de intocht van Jezus, rijdend op een ezel. Een 
feestelijke intocht, rijkelijk voorzien van de nodige ‘Hosanna’s’. Het is de 
eerste zondag van de maand. En dan is er in de regel ook Kinderkerk. De 
kinderen hebben begin maart al een begin gemaakt met het knutselen en 
versieren van Palmpasenstokken. Ik hoop dat ze hier zondag na (ruim) een 
uur klaar mee zijn in hun eigen ruimte. Want dan zien we daarna aan het 
eind van de dienst hopelijk een feestelijke en vrolijke Palmpasenintocht 
verschijnen… Een goede Palmzondag en kerkdienst toegewenst. Hier volgt 
de orde van dienst. 
 
Ds. Wybe Feenstra 
 

Orgelspel 
Zingen voor de dienst: Lied 204: 1, 2 en 8 
Welkom en mededelingen 
Intochtslied: Psalm 122: 1 en 2 
Bemoediging en groet 
Kyriegebed (deels gezongen en gesproken) 

a) Zingen: Lied 547: 1 en 2 
b) Gesproken 
c) Zingen: Lied 547: 3 en 5 
d) Gesproken 
e) Zingen: Lied 457: 6 

 
Gebed van de zondag 
Schriftlezing: Zacharia 9: 9 en 10 
Sjonge: Liet 550: 1, 2 en 3  
Schriftlezing: Matteüs 21: 1 t/m 11 
Zingen: Lied 438: 1, 2 en 4 
Kijken naar een schilderij  
Preek 
Sjonge: Liet 440: 1, 2 en 4 
 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte 
Palmpasenintocht…  
(tijdens deze intocht wordt (bij herhaling) gezongen: Lied 555) 
Slotlied: Lied 556: 1, 2 en 5 
Slottekst   
Zegen  
Orgelspel 



5 

 

Agenda 
DIENST ZO. 9 APRIL - Eerste Paasdag 
09.30 uur: ds. W. Feenstra  
 
Op 2e Paasdag is er geen dienst 

DIACONIECOLLECTE 2 APRIL EN WITTE DONDERDAG 6 APRIL 

40-dagentijd “Uit liefde voor jou”  
Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen  

Door de economische situatie in 
Moldavië zien veel mensen geen 
andere mogelijkheid dan een 
baan te zoeken in het buitenland. 
Dat heeft desastreuze gevolgen 
voor de samenleving. In sommige 
dorpen wonen alleen nog 
ouderen en jongeren. Kerk in 
Actie ondersteunt kerken die hen 
stimuleren om voor elkaar te 
zorgen. Jongeren helpen zieke en 
eenzame ouderen. Ouderen zijn 
blij met de hulp en aandacht en 
bieden jongeren, die opgroeien 
zonder ouders, een plek waar ze 
met hun verhaal terecht kunnen.  
 
Met de opbrengst van deze 
collecte steunt Kerk in Actie het 
werk van kerken voor kwetsbare 
mensen in Moldavië.  

Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over op de bankrekening 
van de diaconie: NL 76 RABO 0363 011390 o.v.v. Diaconaat Moldavië.  
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank!  
 
De Diaconie 
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6, 7 en 8 april: de paascyclus 
Volgende week vieren we op de avonden van Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Stille Zaterdag één doorgaande dienst. Elke avond is er een 
samenzijn van ongeveer een uur. Persoonlijk vind ik het altijd heel mooi om 
op deze manier stil te staan bij de laatste dagen van Jezus’ leven en om aan 
het einde de feestelijke boodschap van de opstanding des te indringender te 
horen. Als jij of u er nog niet eerder bij was: overweeg het eens, het kan een 
mooie ervaring zijn! 
 
De Werkgroep Bijzondere Diensten heeft samen met Wytse Posthumus en 
Albert Eisinga de dienst voor deze drie dagen voorbereid. Steeds zal de taal 
deels Nederlands, deels Frysk zijn. In elke viering zal ook een schilderij van 
Dineke Visser te zien zijn, dat ons bepaalt bij een aspect van de 
bijbelverhalen. Ook het thema van de landelijke kerk voor deze 
veertigdagentijd: ‘Uit liefde voor jou’, komt terug in de dienst.  
Op de donderdag (19.30 uur) en de zaterdag (21.00 uur) komen we samen in 
It Kompas, dat we voor deze gelegenheid zó inrichten, dat we in een kring 
zitten. Op vrijdag (19.30 uur) zijn we in de kerkzaal van De Banier, omdat dan 
Keamerkoar ‘Canzone’ meewerkt. 
 
Elk van de drie bijeenkomsten heeft een eigen sfeer en karakter: 
Op Witte Donderdag staan we stil bij het laatste Avondmaal van Jezus en zijn 
leerlingen. We mogen ook zelf het brood van het leven en de wijn van het 
koninkrijk met elkaar delen. Op het schilderij zien we een gezicht dat deels in 
het licht, deels in de schaduw is. Het deed mij aan Judas denken. Hij is in de 
lichtkring van Jezus - ook bij die laatste maaltijd - maar hij stapt eruit, het 
duister in.  We denken na over Judas. De vraag is: herkennen we ook het 
licht en de schaduw in onszelf? En: Kunnen we desondanks geloven dat Gods 
liefde naar ons uitgaat? 
 
Op Goede Vrijdag gaat de dienst verder met stilte, liederen, lezingen en 
gebeden. Het schilderij is hetzelfde als wat op Aswoensdag in It Kompas 
stond. Ik zie er een verbeelding van ‘de lijdende mens’ in. Het kan heel goed 
een lijdende persoon uit onze tijd zijn. Maar op Goede Vrijdag ook Jezus, de 
lijdende Mensenzoon. ‘Zie de mens,’ zegt Pilatus. Het koor zingt liederen die 
bij deze dag passen. We horen de hele lijdensgeschiedenis van Jezus en 
verlaten ten slotte in stilte de kerk.  
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De viering op Stille Zaterdag wordt ook wel de paaswake genoemd. Deze 
begint in stilte, met de donkere grafstemming van de vorige avond. Maar we 
vieren dat er licht komt in het duister. Het schilderij laat iemand zien die uit 
het water oprijst in het licht. Water is in de Bijbel vaak het beeld van de 
dood en de liefde van God trekt mensen door die dood heen naar het leven. 
Daarover lezen we verhalen uit het Eerste en het Tweede Testament, met 
het Evangelie van de opstanding als hoogtepunt. We gedenken onze doop en 
belijden opnieuw dat we volgelingen willen zijn van de Opgestane. 
Zo begint in de nacht van zaterdag op (Paas)zondag het grote feest van 
Pasen. 
 
Iedereen is welkom om de weg van Witte Donderdag naar het vieren van de 
opstanding mee te maken! 
 
Namens de voorbereidingsgroep, Corinne Kat 
 
Als iemand thuis deze paascyclus wil meemaken via Kerkomroep, kan zij/hij 
een liturgieboekje krijgen. Neem daarvoor alsjeblieft voor 6 april even 
contact op met de familie Romkes, via: 0511-444204, of: foarearst@knid.nl 
De liturgie komt ook als PDF op de website te staan. 

Heilig Avondmaal 6 april Witte Donderdag 
We hopen Witte Donderdag samen weer het Heilig Avondmaal te vieren. 
We zullen zoals de traditie is op Witte Donderdag weer een lopend 
avondmaal houden. 
Ziet u geen mogelijkheid om bij de dienst aanwezig te zijn, maar u wilt wel 
graag via de kerkomroep het Heilig Avondmaal met de gemeente mee 
vieren, dan willen wij als diaconie brood en wijn bij u thuis brengen, neem 
hier voor de dag van tevoren even contact op met iemand van de diaconie.   
We hopen als gemeente een gezegend Avondmaal met elkaar te vieren. 
 
De collecte zal deze avond voor Moldavië zijn, zie voor meer informatie 
elders in het kerkblad. 
 
De diaconie 

mailto:foarearst@knid.nl


8 

 



9 

 

Palmpasen 
 

Welkom, welkom koning Jezus, 

vredelievend op een ezel. 

Kom, wij leggen mantels neer 

als een loper voor de Heer. 

Hosanna, Hosanna, 

gezegend is Hij 

die komt in de naam van de Heer. 

 

Lang verwacht is koning Jezus, 

door de mensen hoog geprezen, 

maar al zweeg heel Israël, 

dan nog riepen stenen wel: 

Hosanna, Hosanna, 

gezegend is Hij 

die komt in de naam van de Heer. 

 

Ongewenst is koning Jezus, 

door de mensen afgewezen: 

hoor, de tranen in zijn stem 

klagen om Jeruzalem: 

o dochter van Sion 

begrijp toch vandaag 

dat God jou genadig wil zijn. 

 

Welkom, welkom koning Jezus, 

laat uw vrede ons genezen. 

Bij de intocht van uw woord 

is ons hart een open poort. 

Hosanna, Hosanna, 

gezegend is Hij 

die komt in de naam van de Heer. 
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‘Gedenksteentje’ 
Wanneer er een lid van onze gemeente overlijdt, wordt daar in onze 
zondagse dienst bij stilgestaan. 
Tijdens dit moment van gedenken wordt een steentje met de naam van de 
overledene in de symbolische ‘Handen van God’ gelegd. Ook de geboorte- 

en overlijdensdatum worden hierop vermeld. 
Met dit ‘gebruik’ zijn wij tien jaar geleden 
begonnen. In deze jaren heeft Wietske 
Verberne bijna vijftig keer het opschrift van 
deze ‘gedenksteentjes’ verzorgd. 
Omdat Wietske en Rob binnenkort gaan 
verhuizen naar Leeuwarden, heeft Wietske 
aangegeven met dit mooie werk te moeten 
stoppen. 
Wij willen Wietske heel veel dank en lof 
toezwaaien voor hetgeen zij gedurende de 
afgelopen jaren heeft gedaan.  

 
Wat overblijft: een open plek om je ‘kunsten’ te tonen. Wil jij deze plek 
invullen? Denk je, dit is wel wat voor mij, neem dan contact op met een 
kerkenraadslid. 
 
De kerkenraad 

U komt mij, lieve God, 
zo nederig nabij, 
in dagen van gemis 
en moeite vindt U mij. 
 
een man van smarten die 
ter aarde valt en schreit, 
een lotgenoot, een vriend, – 
o Heer die bij mij zijt, 
 
ik bid U, laat het licht 
dat doorbrak in uw smart, 
de zon die Pasen heet, 
ook dagen in mijn hart.  
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Samen gaan is leuker, in dat geval even appen of bellen met  

Anneke Bosma, 06 57786301 

voor ambtsdragers en alle gemeenteleden 

GEEF JE OP vóór 12 april: classisfryslan@gmail.com 

mailto:classisfryslan@gmail.com
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Kopij voor het volgende nummer inleveren  
uiterlijk a.s. woensdag 19.00 uur. 

Heleen Romkes, It Skier 4, tel.: 444204, e-mail: foarearst@knid.nl 

De drie dagen voor Pasen 2023 
  
 Witte Donderdag 6 april 
 19.30 uur: viering Heilig Avondmaal 
 Collecte: Diaconie 
 Diaken van dienst: Henk Visser 
 
 Goede Vrijdag 7 april 
 19.30 uur: viering met lezingen en zingen  
 
 Stille Zaterdag 8 april 
 21.00 uur: Paaswake / vieren van het Licht 
 
voorganger: ds. Corinne Kat 

ouderling: Anneke Bosma 

lectoren: Riemer Renkema, Griet de Boer-van der Wal 
 Henk Visser, Sjoukje Posthumus-Huizenga 
 Henk van der Boon, Bennie van der Heide 
 Duifke Renkema-van der Meulen 

solisten: Albert Eisinga, Bennie van der Heide 

koor: Keamerkoar ‘Canzone’ o.l.v. Jaep Meems 

begeleiding: Jaep Meems 

schilderijen: Dineke Visser-Raap 

mailto:foarearst@knid.nl

