
 

 

PERSBERICHT 

Frysk  Lieteboek nu ook beschikbaar in Liedboek Online 

In 2015 verscheen de Friese editie van het Liedboek, Lieteboek. 

Sjonge en bidde thús en yn tsjerke. Sinds eind augustus 2016 zijn alle 

bestanden van de Friese liederen ook beschikbaar in Liedboek 

Online.  Dat betekent dat ook de kerken die graag in het Fries 

zingen voortaan het materiaal voor de beamer en voor 

liturgieboekjes online kunnen vinden. Het zoeken van liederen blijft 

wel gebaseerd op de Nederlandstalige versie, maar bij het 

downloaden van de liedbestanden kiest de gebruiker de gewenste 

taal. Deze uitbreiding van Liedboek Online  versie 3.1 brengt voor 

de gebruikers geen extra kosten met zich mee. De Friese versie 

maakt vanaf nu voor iedere gebruiker deel uit van de bestaande 

licentie.  

 

Nieuwe handleiding bij Liedboek Online.  

Het zoeken en downloaden van liederen levert bij minder ervaren 

computergebruikers nog wel eens wat vragen op. Daarom is er bij 

deze nieuwe editie van Liedboek Online meteen gewerkt aan een 

korte handleiding, met duidelijke schermafbeeldingen die de weg 

wijzen door het programma. De handleiding is beschikbaar op de 

website: www.liedboek.nu  

 

De groeten van God, 

Een bezinningsmiddag over zien en gezien worden 

Organisatie: Werkgroep Kerken en Mensen met een verstandelijke 

  Handicap Friesland 

Datum: 12 november 2016 

Plaats: Leeuwarden 

  Kurioskerk, Julianastraat 38 

 

Binnen de kerken in Friesland gebeurt veel. Zo zijn er al tal van 

activiteiten die mensen met een verstandelijke of meervoudige 

beperking ten goede komen. De werkgroep Kerken & Mensen met 

een Verstandelijke Handicap (KMVH) – Friesland is daar heel blij 

mee!  
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  Oktober 2016 

 

   Dienstenorganisatie 

   Protestantse Kerk 

 

   Steunpunt Noord 

   Postbus 152 

   7950 AD  STAPHORST 

   e-mail:   

   steunpuntnoord@protestantsekerk.nl  

 

 

 

 

 

 

Classis indeling: 

 

Buitenpost, Dokkum en 

Leeuwarden 

steunpuntnoord@protestantsekerk.nl  

 

 

Drachten en Franeker 

Ate Klomp 

a.klomp@protestantsekerk.nl  

06 – 113 542 98 

 

Heerenveen en Sneek 

steunpuntnoord@protestantsekerk.nl  
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Er zijn ook gemeenten, die graag meer willen doen voor verstandelijk beperkte 

mensen en hun familie, maar die daarin nog zoekende zijn. Dat is ook logisch 

omdat de meeste mensen hen niet dagelijks tegenkomen.  

 

Op zaterdagmiddag 12 november gaan we met elkaar op zoek naar wat de kerk 

kan betekenen in het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Maar 

ook andersom: wat kunnen zij betekenen voor de kerken? Het wordt een “good 

practice” middag met als motto: Zien en gezien worden! 

 

De middag is vooral bedoeld voor kerkenraadsleden, (pastorale) bezoekers, familieleden, mensen die 

betrokken zijn bij mensen met een beperking. Andere belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte 

welkom! 

Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel vragen wij u dringend om u vóór 5 november aan te melden. In 

de bijlage vindt u het aanmeldingsformulier. 

 

Verdiepingsdagen “Het leiden van uitvaarten door gemeenteleden” 

Op 5 en 12 november 2016 vinden in Gouda en Hoogeveen verdiepingsdagen plaats van de training 

Het leiden van uitvaarten door gemeenteleden. In de ochtend van beide dagen houdt Martin Hoondert 

een inleiding. Martin Hoondert is Universitair docent Muziek, Religie en Ritueel aan de Universiteit van 

Tilburg. In de middag zijn er workshops in twee rondes. De kosten bedragen €60,- per persoon, inclusief 

koffie, thee en lunch.  

 

De dag staat open voor oud-deelnemers aan de training maar ook mensen die geïnteresseerd zijn in het 

programma en geen training uitvaartbegeleiding volgden zijn van harte welkom.  

 

Meer informatie en aanmelden via de website van het PCTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.protestantsekerk.nl/pcte/toerusting/cursussen/pastoraat/Paginas/Verdiepingsdag-Uitvaarten-Leiden.aspx


 

 

 

 

 

 


