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Voorwoord
Licht
We staan weer op de drempel van een nieuw jaar.
Het jaar 2018.
Maar hoe zijn eigenlijk al die dagen en jaren ontstaan?
Over die vraag is al heel wat gesproken en geschreven, de goden
zeiden vele volken, die hebben de aarde gemaakt.
De goden, de zon, de maan, de sterren - die hebben het leven
gemaakt.
Tegenwoordig zeggen veel mensen dat de aarde niet is
gemaakt, maar langzamerhand toevallig ontstaan.
Maar in het begin van de bijbel klinkt een andere stem.
Niet een stem van iemand die ons met indrukwekkende berekeningen
vertelt hoe de schepping tot stand is gekomen.
Nee, hier klinkt de stem van de God van Israël die lacht om de goden
van de volken!
Want de zon, de maan en de sterren zijn door Hem gemaakt.
Hij is God, Hij alleen, en in de duisternis klinkt Zijn stem: er zij licht!
Op die weg mogen wij ook in 2018 gaan, de weg van het licht.
Als zijn kinderen mogen we op die weg wandelen, Gods toekomst
tegemoet.
Niet de sterren vertellen ons wat ons te wachten staat.
Ons leven ligt ook niet in de machthebbers van deze tijd, hoewel wij
soms ons hart vasthouden als we kijken wat er in deze wereld gebeurt.
Laten we daarom bidden dat we aan Zijn hand mogen wandelen, onze
hand in zijn Vaderhand.
Gerrit en Dea van der Heide
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Activiteitenagenda
24-12
31-12
03-01
07-01
21-01
22-01
22-01
25-01
27-01
28-01
28-01
29-01
30-01
04-02
05-02
19-02
19-03

Inzameling voedselbank
Kerstnachtdienst
Oudejaarsavonddienst
Nieuwjaarsvisite CPL
Nieuwjaarsdienst met koffiedrinken
Ontbijt kindernevendienst
Gezellige zondag Boyemaheerd
Kerkenraad, na 20.00 uur toegankelijk voor belanghebbende
gemeenteleden
Inleveren kopy Kerkwijzer februari
Jaarvergadering CPL
Filmavond Filmhuis Nienoord
Kom in de kring
Inzameling voedselbank
Krea-avond
Dorpsvergadering in en over de Torenkerk
Top2000-dienst
Ontmoetingsavond voor de wijken 2 en 3
Krea-avond
Krea-avond

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis ’t Kompas
Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even.

Om alvast in uw agenda te noteren:

Dorpsvergadering in en over de Torenkerk op 30 januari 2018
inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 19.45 uur
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het decembernummer van
de Tasmankoerier
Commissie Torenkerk,
Luut Hoeksema, Dirk Notebomer, Aaf Smits, Gerk Vries en Janny
Poelman
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Inzameling Voedselbank Westerkwartier
Zondag 28 januari inzameling
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed. Tussen
9.00 en 12.00 uur kunt u goederen inleveren. Thema voor januari:
“VLEES & VIS”
De volgende producten zijn welkom:
Blikjes vlees
Blikjes vis
Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een
bepaald aantal punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen.
De punten kunt u in een envelop of plastic zakje in de krat deponeren.

Verjaardagen
08 jan 1937
16 jan 1933
21 jan 1938
31 jan 1947
08 feb 1917

J. Renkema
M. Jansma-v.d. Veen
L. Hoeksema
Bob Hamstra
W. Oudman-Vonk

Mutaties
Overleden:
23 november 2017 Mendina Meijer in de leeftijd van 93 jaar
06 december 2017 Ben Vegter in de leeftijd van 66 jaar
Vertrokken:
Foppe van Dellen met belijdenisattestatie naar de PG Surhuisterveen
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Gezellige zondagen Boyemaheerd
Op 21 januari, 18 februari, 25 maart, 22 april, 27 mei en 24 juni 2018
zijn er weer gezellige zondagen op de Boyemaheerd.
Vanaf 11 uur brengen we de dag in gezelschap met elkaar door, onder
het genot van een bakje koffie met wat lekkers, een warme maaltijd,
een bakje thee enzovoort.
Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig.
Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te
komen? Dan bent u van harte welkom.
U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op
telnr. 613087 (Dicky Klaver).
De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer
€ 5,00.
Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te
schenken? Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven!

Gemeenteleden elders
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?




Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63,
9801 VG Zuidhorn
Zr. W. Oudman-Vonk, verzorgingshuis De Wierde, K003,
Burmannniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk
Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1,
9269 VS Feanwâlden
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Van de Kerkelijk werker

Einde en nieuw begin
2017 is (bijna) voorbij. Het ene kalenderjaar is afgelopen en we
beginnen aan een nieuw jaar. En dan kijken we terug op dat oude jaar,
sommige dingen laten we graag achter ons, bepaalde ervaringen
nemen we met genoegen mee; en we kijken vooruit naar het nieuwe
jaar. Een soort van nieuwe ronde met nieuwe kansen. Wat zal dit
nieuwe jaar brengen. De één kijkt met vertrouwen vooruit, de ander is
mogelijk een beetje bang en ziet er juist tegenop.
In dit verband dacht ik aan het ganzenbordspel, voor veel mensen
bekend waarschijnlijk. Een ‘Oud-Hollands’ spel wordt het wel
genoemd. Of een kinderspel. Inderdaad is het niet erg ingewikkeld en
het is best een oud spel.
Rond 1450 schijnt het ergens in Italië bedacht te zijn. Het was in die
tijd een ontspannend spel voor adellijke kinderen, later werd het
gebruikt om de jeugd iets te leren.
Het spel beeldt het leven van een mens uit, er zijn 62 velden die in een
ovaal van buiten naar binnen lopen. Het open middendeel (nr. 63) is
het doel van het spel. Wie precies daar uitkomt, heeft de overwinning
behaald.
63 is het getal van de jaren die een mens in die tijd ongeveer kon
bereiken.
Er zitten een aantal symbolische plekken op de route van het
ganzenbord, plaatsen als de brug, de herberg en de put. Ze worden
wel verschillend uitgelegd, maar de brug heeft te maken met
‘verbinding’ en de put met ‘vastzitten en niet verder kunnen’. Al die
symbolische plekken kunnen natuurlijk letterlijk worden genomen,
maar hebben ook een diepere betekenis.
Er is ook een vakje ‘dood’, uitgebeeld door een gans die op zijn rug
ligt. Als je daar terechtkomt, zou je kunnen denken dat je niet meer
mee mag doen, maar dat is niet zo: je moet terug naar het begin. Je
zou ook kunnen zeggen: je mag opnieuw beginnen. Dit vakje beeld
dus einde en een nieuw begin uit.
Bijzonder is wel dat de dood op nr. 58 is en dat de levensweg van de
mens erna nog doorloopt!
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De les van het ganzenbord is voor mij, dat het met de mens niet over is
met de dood. Als je dat vakje voorbij bent, dan gaat het leven verder.
Het midden van het bordspel, vakje 63, is een open ruimte. Deze plek
van overwinning heeft op het bord dat ik bekeken heb een mooi
tafereel van met twee kinderen die ganzen aan het voeren zijn.
Een paradijselijke voorstelling.
Ate Klomp
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In memoriam
In memoriam Mendina (Dientje) Meijer
Dientje Meijer was geboren en getogen in Lutjegast. Veel mensen
bewaren herinneringen aan Dientje en haar zuster die een winkeltje
hadden met o.a. Bijbels en dagboekjes.
Hun ouders vestigden zich in het dorp in de twintiger jaren van de
vorige eeuw. Vader Meijer was schoenmaker. Hier werden hun
dochters Hinny en Dientje geboren. In 1952 kwam het gezin te wonen
aan de Abel Tasmanweg nr 91. Vader overleed in 1958 en moeder in
1977. De schoenmakerij werd na het overlijden van vader Meijer door
iemand anders overgenomen. De beide zussen hadden vanaf toen hun
boekwinkeltje. Ze zijn heel lang samen geweest, beiden ongetrouwd
en op elkaar aangewezen. Dientje had het overwicht en ze was
duidelijk de leider van de twee. Ze stuurde haar zus er op uit om haar
opdrachten uit te voeren. Dat had, zeker ook toen ze wat ouder
werden, mede met haar mankementen te maken.
Op haar eigen manier zette Dientje zich in, voor Lutjegast en voor
goede doelen.
Jarenlang inde ze geld voor het Groene Kruis en van verschillende
vergaderingen verzorgde zij de verslagen. Zo ging Hinny wel naar
bepaalde bijeenkomsten en zorgde Dientje later dat het verslag goed
op papier stond. Dat deed ze ook voor anderen.
Ze was lid van het zangkoor en zeer betrokken bij kerk en geloof.
Met haar manier van doen nam ze de mensen ook wel eens tegen zich
in. Ze wilde controle hebben, ze was heel precies en perfectionistisch.
Ze was niet gemakkelijk, niet voor zichzelf en niet voor anderen.
De laatste twaalf jaar van haar leven, zus Hinny was enkele jaren
eerder overleden, woonde ze in het Hooge Heem.
In de kerkdienst stonden we stil bij de woorden van Jezus uit Johannes
10, het gedeelte over de Goede Herder, de herder die tot het uiterste
gaat voor de schapen die aan hem zijn toevertrouwd.
Mensen hebben, net als schapen, niet altijd een gemakkelijke weg in
het leven, dat gold voor Dientje Meijer net zo goed. Het is bij gevaar
van belang dat de schapen bij elkaar blijven en de herder volgen.
Dientje Meijer wist heel goed bij welke groep en bij welke stal ze wilde
horen, in welke schaapskooi haar thuis was, dat was die van Jezus. Ze
was een zeer gelovige vrouw.
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De laatste dagen voor het overlijden ging ze snel achteruit en
uiteindelijk is ze tegen de ochtend van 23 november rustig ingeslapen.
In de dienst lazen we woorden uit psalm 4:
Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij u thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.
Dientje werd 93 jaar en is op 28 november 2017 te ruste gelegd op de
begraafplaats in Lutjegast.
Ate Klomp
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Diaconie
Collectebonnen
Zoals u wellicht weet geeft de PKN Kerk Lutjegast collectebonnen uit.
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de
dienstdoende diakenen.
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de kerk.
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:
 0,30 - vel van 20 stuks = € 6,00
 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00
 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00
Ter inspiratie
Het zout der aarde:
Als het zout der aarde zijn,
Is liefdevol, bescheiden zijn,
En wijs van hart, aandachtig zijn,
Is luisterend aanwezig zijn,
En ruimtescheppend bezig zijn,
Is trouwe vriend en troost te zijn,
En sterkte voor een ander zijn,
Is door heel weinig veel te zijn,
Zo spiegel van elkaar,
En van het Andere te zijn.
Marijke de Bruijne
Gebed voor een kind (op de vlucht)
Miljoenen kinderen zijn op de vlucht door oorlog, geweld of honger.
Kinderen die zichzelf moeten redden. Gebed is één van de
belangrijkste manieren om deze kinderen hoop te bieden en
bescherming. Bidt u mee?
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Zegen de kind'ren, Heer
neem ze in Uw armen.
Wilt U ze alsmaar weer
met Uw liefde warmen.
Zegen de kind'ren, Heer
en bescherm hun leven.
Wilt U ze keer op keer
Uw genade geven.
Zegen de kind'ren, Heer
houd ze in U geborgen.
Nu nog zo broos en teer,
maak ze sterk voor morgen.

11

Bijzondere dienst
Top2000-dienst op 4 februari 2018 om 16:00 uur in de PKN Kerk
Lutjegast
Op zondag 4 februari 2018 vindt er een Top2000dienst plaats in de PKN Kerk te Lutjegast. Deze
dienst haakt aan bij de traditionele Top 2000 van
NPO Radio 2. Tevens zal er medewerking
worden verleend door popkoor “Kompassie” en
special guests.
Nummers met inhoud:
In de Top2000 staan veel nummers met inhoud:
nummers die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en
herinneringen oproepen. Sommige nummers gaan expliciet over
geloof of God, zoals ‘What if God was one of us’, van Joan Osborne.
Andere blijken bij nadere beschouwing te gaan over belangrijke
levenservaringen als liefde, dood en troost.
Ate Klomp gaat voor in deze dienst. Klomp: “Wat is er dan mooier dan
in een dienst samen te luisteren naar de mooiste nummers uit de
popgeschiedenis? Daarom wordt er in de PKN kerk te Lutjegast een
Top2000-dienst gehouden.”
Top2000dienst:
Op onze facebooksite +onze website (www.pkn-lutjegast.nl) staat
een link naar de Top2000dienst. Hier vind je een overzicht van alle
nummers waaruit gekozen kan worden. Hier heb je als bezoeker de
mogelijkheid om een stem uit te brengen voor de Top2000-dienst.
Uit deze lijst wordt een zestal nummers gekozen die de meeste
stemmen hebben ontvangen. STEM NU!!!
Praktische gegevens:
Het thema van de dienst is “Ontmoeten en verbinden”. Medewerking
wordt verleend door Popkoor “Kompassie” + special guests.
De toegang van deze Top2000 dienst is gratis. Wel zal er
gecollecteerd worden door De commissie Bijzondere diensten. De
opbrengst van de collecte is bedoeld voor “Kerk in Actie”.
Datum: 04-02-2018
Aanvang: 16:00 uur
Na de dienst worden jullie voorzien van een hapje en een snapje!
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Film: De uitnodiging

Te zien in filmhuis Nienoord
Datum: zaterdag 27 januari 2018
Kosten: € 7,= inclusief koffie/thee plus plakje koek
Graag opgeven bij Pieter Plantinga pieter.plantinga@ziggo.nl of
Grietje Pera hgpera@ziggo.nl

Terugblik op de “bezinningsavond”
Op de bezinningsavond van 18 september jl. hebben we met een 30tal mensen uit diverse commissies en de kerkenraad nagedacht over
de wijze waarop we met elkaar kerk zijn. We hebben ons deze avond
een spiegel voorgehouden om ons te bezinnen op hetgeen waar we
samen voor staan. Enerzijds om elkaar als christen beter te leren
kennen en anderzijds om weer te ontdekken wat ons samen bindt. We
willen we u ook graag de gelegenheid geven om na te denken over de
vragen welke op deze avond zijn besproken. De vragen die we hebben
besproken zijn hieronder weergegeven.
De volgende vragen graag persoonlijk beantwoorden en toelichten:
A. Wie is Jezus voor jou?
B. Wanneer vertelde jij voor het laatst enthousiast over Jezus?
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1. Werkt onze gemeente als de gemeente getoond in het filmpje (“Dit is
discipelschap”)?
A Ja, ik herken onze gemeente daar 100% in.
B Ik zie overeenkomsten met onze kerk.
C Ik zou graag willen dat dit onze kerk was.
D Ik ben blij dat het in onze kerk anders werkt.
Ander antwoord:
Toelichting:
2. Ervaar je in onze kerk liefde en bevrijding?
A Ja, zowel liefde als bevrijding.
B Alleen liefde of alleen bevrijding.
C Ik zou willen dat ik beide in onze kerk zou ervaren.
D Ik ervaar geen van beide in onze kerk.
3. Voel(t) u/ jij zich een discipel, een volgeling van Jezus?
A Ja, ik probeer zo veel mogelijk mensen hiervan te vertellen.
B Ja, maar dat hou ik liever voor mezelf.
C Nee, ik probeer zo goed mogelijk te leven.
D Ik geloof, ben christen en God kent mij. Dat is voor mij genoeg.
Missie PKN kerk Lutjegast: “We zijn geschapen om in relatie met God
te leven, en ons denken en doen te toetsen aan Zijn wil. Voorop staat
een persoonlijke relatie met God. Vanuit deze basis kunnen we contact
zoeken met anderen.”
4. In hoeverre draagt uw/jouw commissie bij aan bovenstaande
opdracht?
A Onze commissie draagt hier veel aan bij.
B Onze commissie draagt hier niet aan bij.
C Onze commissie heeft hier geen invloed op.
5. Is uw/jouw relatie met God gegroeid door het werk voor de
commissie/werkgroep?
A Ja.
B Nee.
C Het werk voor de commissie heeft geen invloed op mijn relatie met
God.
D Ik heb geen relatie met God.
6. Welke stelling(en) past of passen volgens u/jij bij onze kerk in
Lutjegast?
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A Onze kerk is een organisatie
B Onze kerk is een levende gemeente.
C Ik ervaar groei in mijn geloof dankzij onze gemeente.
D Ik ervaar God niet tijdens de kerkdienst.
Visie: Geloven lukt niet alleen, je hebt anderen nodig om te groeien in
je relatie met God. Het streven is onderlinge betrokkenheid: interesse
in elkaar, aandacht voor elkaar, communiceren met elkaar, kortom in
contact komen met mensen uit je eigen omgeving. (Geven.)
7. In hoeverre draagt uw/jouw commissie bij aan bovenstaande
opvatting?
A Ik kijk uit naar onze vergaderingen/ ze geven mij het gevoel van
betrokkenheid
B Wanneer we maar snel door de agenda lopen/ ik heb nog meer te
doen
C Ik zou het niet willen missen, want het is goed voor mijn relatie met
God en de anderen
D Onze visie heeft niet direct een relatie met onze vergaderingen
8. Welke stelling past bij uw/jouw commissie?
A Wij functioneren goed als organisatie!
B Wij zijn een “levende” commissie die bovendien goed is
georganiseerd.
C Wij zijn net een bedrijf, met God en Jezus heeft onze commissie niet
direct te maken
D Organisatorisch is het niet altijd goed, maar het is fijn om elke keer
als gemeenteleden met elkaar te praten.
9. Hoe kan uw/jouw commissie bijdragen aan een “levende”
gemeente?
A meer aandacht geven aan waar het om draait
B ik vind het goed zoals het gaat en dat we functioneren als “levende”
commissie.
C ik zie niet in waarom het anders moet, het gaat prima zo
D we vinden dat we als commissie meer moeten betekenen voor de
ander, maar hoe?
Ander antwoord:
Toelichting:
Om thuis nog eens na te lezen en te overdenken:
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“Open je ogen”, we hebben oog voor elkaar, voor de ander en voor ons
zelf! Maar belangrijker:
God heeft altijd oog voor ons!
Staan wij “open” voor een relatie met onze God of zijn we te druk met
ons zelf?
We moeten zoveel, thuis op ons werk, voor de kerk, voor de
sportvereniging, voor……
Hebben we nog tijd voor God of heeft dat geen prioriteit -meer- voor
ons.
Onderstaande is vrij bewerkt uit het dagelijks “Dicht bij Jezus”
(genieten van zijn nabijheid)
van Sarah Young:
17 september
Je zult de vrede niet vinden door overmatig te plannen in een poging
grip te krijgen op wat er in de toekomst gaat gebeuren. Deze veel
voorkomende gewoonte is een vorm van ongeloof. Als je gedachten
vol zijn van allerlei plannen, lijkt vrede soms binnen bereik te zijn. Maar
telkens glipt het door je vingers. Net wanneer je denkt dat je op alle
mogelijkheden bent voorbereid, dan gebeurt er iets onverwachts wat
alles weer overhoop gooit. God heeft het menselijk verstand niet
gemaakt om de toekomst uit te vogelen. Dat ligt buiten ons vermogen.
God heeft ons verstand gegeven om voortdurend met Hem in gesprek
te zijn. Breng al je behoeften bij God, al je hoop en angst. Vertrouw
alles aan God toe en keer je af van het pad van plannen en bewandel
de weg van Gods vrede.
18 september
Probeer boven alles Hem te behagen. Richt je vandaag op dat doel.
Hierdoor wordt je beschermd tegen verspilling van energie. De vrije wil
die God ons heeft gegeven brengt een enorme verantwoordelijkheid
met zich mee. Elke dag stelt je weer voor keuzes. Veel van deze
beslissingen neem je op de automatische piloot. Zonder een richtpunt
om je te leiden kun je gemakkelijk de weg kwijtraken. Daarom is het
belangrijk om met God te blijven praten, Hem dankbaar te zijn en je
bewust te zijn van Zijn nabijheid. We wonen in een gevallen en
ontwrichte wereld, waar dingen voortdurend in elkaar storten. Alleen
een levende relatie met God kan voorkomen dat wij ook instorten.
Het filmpje : “Dit is discipelschap” kunt u vinden op Youtube.
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De werkgroep “Verbinding” heeft de avond als “boeiend en leerzaam”
ervaren. Het is geenszins de bedoeling om een volledig verslag van de
avond te geven. Maar als werkgroep willen we graag de strekking van
de avond met u als gemeente delen. Uit de gesprekken en vragen blijkt
dat:
-we het fijn vinden om met elkaar in gesprek te zijn
-we positief zijn over onze gemeente
-we liefde ervaren voor elkaar en onze gemeente
-we ons een volgeling van Jezus voelen
-we een persoonlijke relatie met God belangrijk vinden
-onze relatie met God is gegroeid door het werk in de commissie
-we onze gemeente een levende gemeente vinden
Wat fijn dat mensen zo betrokken zijn bij onze gemeente. Dat we het
samenzijn als gemeente niet kunnen missen. We zijn het eens dat het
in onze gemeente vooral moet gaan over “geestelijke” zaken. Dat is
waar het om draait. Eigenlijk zijn we best tevreden allemaal. Dat is een
prachtige conclusie van de bezinningsavond! Of zijn we met elkaar te
snel tevreden en vinden we het wel goed zo?
Belangrijk is in elk geval dat we elkaar “wakker” houden en dat we
elkaar bemoedigen in onze relatie met God. Christen zijn is niet
vanzelfsprekend. Ook niet als we als zodanig zijn opgevoed.
Voor ieder persoonlijk geldt dat zijn/haar relatie met God anders wordt
ervaren. Dit levert soms onderling discussie op. Dat is mooi zolang we
elkaar de ruimte geven, nederig blijven en elkaar in onze waarde laten.
Daar heeft iedereen wel eens moeite mee. Wat mooi is het dan, dat we
weten dat we kunnen groeien als christen. Dat we onze naaste om
vergeving kunnen vragen en dat we samen dan verder kunnen gaan.
Wanneer we de liefde van God ervaren leren we op een andere wijze
naar hem of haar te zien! God houdt namelijk van diegene evenveel
als van jou! Verbinding zoeken met elkaar en elkaar niet alleen
respecteren, maar ook bemoedigen.
De wereld is in beweging. Onze kerk is ook in beweging. Dat merken
we in onze gemeente door de vele vrijwilligers. Door de mensen die
hun kinderen laten dopen. Door de mensen die elkaar opzoeken en die
God zoeken. God laat zich vinden! Laten we elkaar stimuleren in onze
zoektocht naar het ware geluk.
Als werkgroep willen we het komend jaar graag met alle verschillende
commissies binnen onze gemeente afzonderlijk in gesprek. Dit met als
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doel om er achter te komen wat de commissie bezig houdt. We
wensen u een gezegend nieuwjaar toe!
Namens werkgroep “de Verbinding”: Lolke van der Veen

Ontmoetingsavond voor de wijken 2 en 3
Maandag
5
februari
wordt
er
een
ontmoetingsavond voor de wijken 2 en 3
georganiseerd.
Het thema van de avond is open je ogen.
Verdere informatie volgt.
Graag deze avond alvast noteren in de agenda.

Je leeft niet alleen in de kerk, je leeft ook in de wereld. Als je daar je
ogen open doet, wat zie je dan? Hoe ziet je context eruit? Hoe bepaalt
dat de manier waarop je leeft en gelooft? En, zie je de ander, zie je zijn
omgeving en de situatie waarin hij leeft? Wat doet die ander, die
omgeving met jou? Wat roept dat bij je op?

Namens de wijkteams,
Gerrit en Dea van der Heide
Grietje Pera
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Kerkbalans
2017
t/m november

Totaal
toegezegd
52.942,57

Totaal
openstaand
vorig jaar
8.595,00

Totaal
betaald
49.409,52

Nog te
verrekenen
12.128,05

53000,00
52000,00
51000,00
50000,00
49000,00
48000,00
47000,00
46000,00
45000,00
44000,00
43000,00
42000,00
41000,00
40000,00
39000,00
38000,00
37000,00
36000,00
35000,00
34000,00
33000,00
32000,00
31000,00
30000,00
29000,00
28000,00
27000,00
26000,00
25000,00
24000,00
23000,00
22000,00
21000,00
20000,00
19000,00
18000,00
17000,00
16000,00
15000,00
14000,00
13000,00
12000,00
11000,00
10000,00
9000,00
8000,00
7000,00
6000,00
5000,00
4000,00
3000,00
2000,00
1000,00
0,00
toegezegd

vorig jaar

betaald

verrekenen

Totaal

openstaand

Totaal

Nog te
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Reserveren Kandelaar
Voor het reserveren van een van de zalen van de Kandelaar kan er
contact worden opgenomen met Jakob Jongsma, per e-mail:
jjongsma02@ziggo.nl of per app: 06 - 52 36 67 54.
De zaalhuur voor de grote zaal van de Kandelaar bedraagt € 75,00
exclusief koffie en € 100,00 inclusief koffie.

Uitzendingen Radio Westerkwartier
24 dec
31 dec
07 jan

Christelijke Gereformeerde Kerk De Wilp/Siegerswoude
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Leek
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Marum

Raadpleeg voor verdere uitzendingen internet:
http://www.radiowesterkwartier.com/programmas/kerkdiensten-info/
Uitzendingen kerkdiensten Radio Westerkwartier.
Zondag van 16.30 tot 18.00 uur.
Fm Kabel: 105,5 Mhz
Fm Ether: 105,3 Mhz

Kerkauto
Gemeenteleden die vervoer naar de kerk nodig hebben kunnen
gebruikmaken van de kerkauto.
Voor het aanvragen van de kerkauto dient u contact op te nemen met
de coördinator, Kees de Wit. Zijn telefoonnummer is 06-41315750.
Indien u door ziekte of anderszins verhinderd bent gelieve u dit
telefonisch door te geven aan Kees de Wit.
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Roosters

Ruilbeurten graag doorgeven
aan scriba en beamerteam

Kerkautorooster
24 dec
Herman Smith
24 dec knd géén
25 dec
Henk Pera
31 dec
Peter Klaver
07 jan
Lolke van der Veen
14 jan
Wim Broekema
21 jan
Hielke Faber
28 jan
Jan Notebomer
04 febr
Dirk Notebomer
11 febr
Kees de Wit
Oppasrooster
24 dec
Hanne en Evelien
25 dec
Marrit en Hannah
07 jan
Ilona B en Enna
14 jan
Krista en Yasmijn
21 jan
Baukje en Sanne
28 jan
Diederika (Kom in de
Kring)
04 febr
Hanne en Evelien
11 febr
Wiesje en Enna
Organistenrooster
24 dec
Martin van der Velde
24 dec knd Intermezzo
25 dec
Martin van der Velde
31 dec
Martin van der Velde
07 jan
Martin van der Velde?
14 jan
nog niet bekend
21 jan
nog niet bekend
28 jan
nog niet bekend
04 febr
nog niet bekend
11 febr
nog niet bekend
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Beamerrooster
24 dec
Diane Ruiter
24 dec knd LammertJan Broekema
25 dec
Siety Douma
31 dec
LammertJan Broekema
07 jan
Anneke Plantinga
14 jan
Wim Broekema
21 jan
Hanne Plantinga
28 jan
Diane Ruiter
04 febr
(Siety Douma)
11 febr
Gerdine Broekema

Lectorenrooster
24 dec
Pop Poelman
24 dec kndWim Broekema
25 dec
Janna van Dellen
31 dec
Janny Poelman
07 jan
Dicky Klaver
14 jan
Dirk Notebomer
21 jan
Dinie Faber
28 jan
Gesina Broekema
04 febr
(Siety Douma)
11 febr
Betty Schippers

Kosterrooster
24 dec
Allanda Martini
24 dec knd Jan Klaver
25 dec
Jakob Jongsma
31 dec
Ruurd Horenga
07 jan
Wim Broekema
14 jan
Jochum de Vries
21 jan
Allanda Martini
28 jan
Jan Klaver
04 febr
Jakob Jongsma
11 febr
Ruurd Horenga
22

Kerkdiensten
Zondag 24 december 2017
4e Advent
K 9.30 ds. E. van Wieren, Haren
Kindernevendienst 1-8
Ouderling van dienst: J. Jongsma
Collecte: Kerk

Zondag 14 januari 2018
K 9.30 kandidaat J.W. Bassie,
Groningen
Kindernevendienst 1-8
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Collecte: Diaconie

Zondagavond 24 december
2017
Kerstnachtdienst
K 22.00 Vocaal ensemble Intermezzo
Meditatie Pieter Plantinga
Ouderling van dienst: S. Douma
Collecte: Project KiA

Zondag 21 januari 2018
Voorbereiding Heilig Avondmaal
K 9.30 ds. R. de Pee,
Veenwouden
Kindernevendienst 1-8
Ouderling van dienst: J. Klaver
Collecte: Oecumene
Deurcollecte voor de bloemen

Maandag 25 december 2017
Eerste Kerstdag
K 10.00 ds. M. Mink,
Kollumerzwaag
Kindernevendienst 1-8
Ouderling van dienst: G. Pera
Collecte: Kinderen in de knel
Zondag 31 december 2017
Oudejaarsdag (avond)
K 19.30 ds. L. de Ruiter,
Drachten
Ouderling van dienst: J. Poelman
Collecte: Kerk

Zondag 28 januari 2018
Viering Heilig Avondmaal
K 9.30 ds. A. Westra, Grijpskerk
Tienerdienst, Kindernevendienst 18 en Kom in de Kring
Ouderling van dienst: H. Faber
Collecte: Werelddiakonaat
na de dienst koffie/thee

Zondag 4 februari 2018
Commissie Bijzondere Diensten
Top2000-dienst
K 16.00 de heer A. Klomp,
Drachten
Ouderling van dienst: M. Douma
Collecte: Catechese en Educatie

Zondag 7 januari 2018
Nieuwjaarsdienst
K 9.30 dhr. A. Klomp, Drachten
Ouderling van dienst: G. of D. van Zondag 11 februari 2018
K 9.30 ds. J.G. Arensman,
der Heide
Collecte: Kerk
Drachten
na de dienst koffie/thee
Ouderling van dienst: J. Jongsma
T= Torenkerk
K= Kandelaar
Collecte: Missionair werk
NB: de 2e collecte is altijd voor het fonds
gebouwen
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Algemene Info
Moderamen
Preses
e-mail:
Kerkelijk werker
e-mail:
Scriba
e-mail:
Ouderling-kerkrentmeester
Lid diaconie

S. Douma
tel 613927
siebranddouma@live.nl
A. Klomp 0512-510593 06-19227229
a.j.klomp56@gmail.com
J. Poelman-van de Brake
tel 613411
pobra@home.nl
J. Jongsma
tel 612672
K. de Wit
tel 06-41315750

Diaconie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Diaken Kerk in Aktie

K. de Wit
tel 06-41315750
H. Wijbenga
A. Schippers
K. de Wit/A. Schippers

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer
De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 22 januari !!
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door:
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