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Van de voorzitter
It giet oan!
De afgelopen periode hebben we als kerkenraad gezocht naar mogelijkheden om weer (veilig) samen
naar de kerk te kunnen gaan. We hebben gestoeid met onder andere protocollen, werkplannen,
algemene voorschriften, hygiëne voorschriften en gezondheidschecks. Om alles in goede banen te
leiden, is door het RIVM verplicht gesteld een werkplan op te stellen. Ook het landelijke protocol van
de PKN wordt gevolgd. Voor alle hieronder genoemde punten geldt: mits de overheid hiermee
akkoord blijft gaan.
Maar ... wij zijn er uit!
Op 5 juli zal de eerste kerkdienst weer plaatsvinden in de Johanneskerk, op de vertrouwde tijd 09:30
uur.
De komende week zal er bij ieder gemeentelid (per adres) een brief worden bezorgd met daarop
het werkplan. Hierin staat hoe een en ander in zijn werk zal gaan. Lees dat alsjeblieft goed door.
Om alvast een tipje van de sluier op te lichten:
Er wordt gebruik gemaakt van een verplicht reserveringssysteem. Bij eventuele controle moeten wij
namelijk een reserveringslijst kunnen tonen. De lijst is ook nodig voor eventueel contactonderzoek
van de GGD. Aanmelden gebeurt (bij voorkeur) via het e-mailadres dat hiervooris
aangemaakt: reserverenpkntopentwel@gmail.com (dit kan tot uiterlijk de zaterdag voorafgaand aan
de dienst 20.00 uur). Ook is er een speciaal telefoonnummer waar je terecht kunt met vragen over
kerkdiensten in Coronatijd 06-8218 7082.
Verderop in deze nieuwsbrief vind je de RIVM-posters van hygiëne-maatregelen en
gezondheidsvragen. Lees deze alsjeblieft door voordat je een reservering maakt om een kerkdienst te
bezoeken.
Wij realiseren ons heel goed dat dit niet fijn
overkomt. Voorop staat natuurlijk dat wij elkaar niet
willen besmetten met het Covid-19 virus. Toch kijken
we er naar uit om weer samen te komen.
Help je ons om – ook in deze tijd – met elkaar kerk te
zijn?

Mei groetnis fan hûs-oant-hûs,
Mariëtte Bouma-Valkenburg

Pak ook de pen!
Wil jij je persoonlijke verhaal met ons delen en ons
zo een inkijkje geven in hoe jij deze Coronatijd
beleeft? Dan nodigen wij je van harte uit om
hierover een stukje te schrijven. Stuur je tekst
(maximaal 450 woorden), aangevuld met eventueel
een foto aan nieuwsbriefpkntopentwel@gmail.com.
De redactie zorgt dan voor plaatsing in een van de
volgende nieuwsbrieven.

Bloemengroet
Vanuit de kerkelijke gemeente willen we een bloemengroet blijven brengen naar een dorpsgenoot die
even wat extra aandacht kan gebruiken.
De afgelopen weken gingen de bloemen naar:
24 mei : de heer Wim Meijberg, Merkelstrjitte 28.
31 mei: mevrouw Wijnia-Munniksma, H. Mensonidesstrjitte 28.
7 juni: mevrouw F. Bakker-Wijnja, Broerstrjitte 49.
14 juni: familie Michael Angesom, Bonningastrjitte 15
De bloemen worden - tot nu toe - elke zaterdag thuisgebracht door onze vaste bloemist, Hortensia uit
Sneek. Met ingang van 5 juli a.s. worden de bloemen weer vanuit de kerk bij gemeenteleden gebracht.

Verjaardagen vieren in deze tijden
Met elkaar proberen we zoveel mogelijk contacten te vermijden en dus komen er maar weinig gasten
op verjaarsvisite. Natuurlijk kunnen mensen je bellen, appen of mailen, maar dat is toch anders. Het
voelt allemaal zo vreemd, terwijl je, juist in deze tijd, behoefte hebt aan gezelschap en contact met
anderen.
Daarom brengen we, hoewel ze ook in ’t Tsjerkefinster staan, de verjaardagen in deze tijd extra onder
de aandacht.
Verjaardagen senioren:
24 juni:
mevr. G. Meijberg-Braam, Merkelstrjitte 28, 8625 HZ Oppenhuizen (77 jaar)
25 juni: dhr. W. de Vries, Noardein 83, 8625 TG Oppenhuizen (88 jaar)
27 juni:
mevr. J. Postma-Toering, H.S. Reinardastrjitte 6, 8625 HL Oppenhuizen (80 jaar)
28 juni:
mevr. J. Siersma-Remerij, Kappenburch 37, 8625 HP Oppenhuizen (91 jaar)
03 juli: dhr. R. Koopmans, Horsewei 6, 8526 DS Boornzwaag (84 jaar)
06 juli: dhr. W. de Jager, Greate Súdein 1, 8624 TV Uitwellingerga (81 jaar)
Verjaardagen jeugd:
21 juni: Hanneke Westert, Afkelansdyk 3, 8606 JZ Sneek (14 jaar)
26 juni: Alex vd Gaast, Merkelstrjitte 35, 8625 HX Oppenhuizen (6 jaar)
05 juli: Brent Riphagen, Kappenburch 5, 8625 HP Oppenhuizen (8 jaar)
08 juli: Arjen Hooghiemstra, Bregefinne 8, 8624 TX Uitwellingerga (14 jaar)
Alle jarigen een feestelijke dag gewenst en een gezond en gezegend nieuw levensjaar!
Huwelijksjubileum in deze tijden
Als je zoveel jaar met elkaar getrouwd bent, wil je dat vieren met je familie, vrienden
en bekenden. Ook voor huwelijksjubilea geldt dat het nu niet gevierd kan worden zoals
je het eigenlijk graag zou willen. Daarom brengen we, hoewel ze ook in ’t Tsjerkefinster
staan, de huwelijks-jubilea in deze tijd extra onder de aandacht.
Dit keer twee zilveren bruidsparen:
28 juni: vieren dhr. R. Bakker en mevr. A. Bakker-Krol, Douwestrjitte 5, 8625
JC Oppenhuizen dat zij 25 jaar getrouwd zijn.
29 juni: vieren dhr. H.J. Soeten en mevr. L. Soeten-Steenstra, Sjaerdawei 6, 8625 HS Oppenhuizen
eveneens dat zij 25 jaar getrouwd zijn.

Collecten
Ondanks dat er tijdens de uitzendingen via kerkomroep.nl elke zondag gelegenheid wordt geboden
iets in de digitale ponkjes te doen wordt er door zowel de Diaconie als de Kerkrentmeesters
geconstateerd dat de inkomsten achterblijven.
Dat is natuurlijk ook best begrijpelijk, je gaat geen overschrijving van een paar euro doen. Aangezien
de huidige situatie nog zeker tot 1 juni zal duren, geven we de volgende tip: als u nu eens maandelijks
een overschrijving van een bedrag doet naar zowel de Diaconie als de Kerkrentmeesters, kunnen ook
zij hun uitgaven blijven doen.
Rekeningnummers
Diaconie: NL51 RABO 0359 5058 72 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Oppenhuizen-Uitwellingerga.
College van Kerkrentmeesters: NL93 RABO 0124 7170 04 of NL58 INGB 0000 9637 38 t.n.v. Prot. Gem.
Oppenhuizen-Uitwellingerga.
Namens beide beraden: hartelijk dank!
Tsjerkepaad 2020
De Stichting Tsjerkepaad heeft helaas moeten besluiten dat er dit jaar
geen openstelling van kerken zal zijn in het kader van Tsjerkepaad! Ook
zullen er geen andere activiteiten als tochten e.d. worden gehouden.
Volgend jaar hoopt men weer als vanouds verder te gaan.
Ook in onze dorpen gaat het Tsjerkepaad niet door. De plaatselijke
commissie heeft daarom besloten om de fototentoonstelling van
trouwfoto’s, die tijdens Tsjerkepaad in de Hermestsjerke zou worden
gehouden uit te stellen naar volgend jaar. T.z.t. volgt hier meer
informatie hierover.
Ook in de Johanneskerk in Oppenhuizen is geen Tsjerkepaad-activiteit
deze zomer. Hier zou Hester Kornelis van de Merkelstrjitte een
tentoonstelling houden met haar (meest) keramische beeldende kunst.
We hopen dat het volgend jaar wel door kan gaan. Hier een voorproefje
van haar werk. Deze is bijna 1 meter hoog, lijkt van metaal, maar is keramiek!
Coronavirus: Hulp van De Helpende Hân
Nu het Coronavirus iedereen dwingt tot sociale onthouding en verkouden of grieperige mensen aan
huis gekluisterd houdt, kan het zijn dat inwoners van onze dorpen hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld
boodschappen doen.
Als u geen sociaal netwerk in de buurt hebt dan kunt u uw hulpvraag bij De Helpende Hân neerleggen.
Zij zullen proberen u dan te helpen, uiteraard met inachtneming van de omgangsregels die de
overheid ons oplegt.
Afgelopen week stond er een mooi stuk van onze Helpende Hân in Groot Sneek. Mooie weergave van
een prachtig initiatief.

