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MEDITATIE OVER MARCUS 12:43 EN 13:2

43: Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: “Ik verzeker jullie:
deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen
die er geld in hebben gegooid.”
2: Jezus zei tegen hem: “Die grote gebouwen die je nu ziet - wees er maar zeker
van dat geen enkele steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.”

Jezus ziet rijken en armen de tempel ingaan. Een arme weduwe gooit
slechts 2 kleine koperen muntjes in de geldkist voor het onderhoud van de
tempel. Jezus reageert positief. Het valt mij op dat die arme weduwe bij
ons een andere reactie zou oproepen. Ik zou zeggen: iemand die zo arm is
dat ze van twee centen moet leven, die hoeft helemaal niks te betalen. Laten we haar en al die mensen die naar de voedselbank toegaan voor hun
levensonderhoud, laten we die armen maar vrij stellen. Want wat heeft de
tempel met al die grote stenen gebouwen nou aan een paar centjes? Als
het onderhoud van het kerkgebouw alleen al tienduizenden euro’s per jaar
kost, wat hebben we dan aan een paar stuivers? En die mensen hebben
het al zo moeilijk, dus laat ze maar.
Het opvallende is dat Jezus totaal anders reageert. Hij stelt de gift van de
arme weduwe wel op prijs, hij zegt “die vrouw heeft het meest gegeven
van allemaal”. Jezus neemt de arme mensen helemaal serieus, Hij ontslaat ze niet zomaar van hun godsdienstige plichten. Elk mens, arm of
rijk, staat voor God, ieder mens wordt geroepen om antwoord te geven op
Gods stem. Hoe zielig je in de ogen van andere mensen ook bent, voor Jezus tel je mee. Volwaardig.
Je telt mee en daar zitten dus ook consequenties aan. In Jezus’ tijd betekende dat: meedoen in de tempel en in de synagoge. In onze tijd: meedoen in de kerk. We kennen allemaal de excuses wel: “dominee, ik heb het
de hele week al druk met mijn werk, dan mag ik het weekend toch wel
voor mezelf hebben? Moet ik dan ook nog naar de kerk? Ik heb het al zo
druk.” Ik noem dat een beroep op zieligheid. O wat ben ik zielig, want ik
moet de hele week werken. Maar er zit natuurlijk iets anders achter: geen
besef meer van een godsdienstige opdracht, van de roeping om samen
gemeente te zijn. Wat een gemis, want dat is juist zo mooi: dat we aan elkaar gegeven zijn, om ons geloof samen te beleven, om vreugde te scheppen in het samenkomen en -doen.
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DIENSTEN
VOOR DE KOMENDE MAAND
2 DECEMBER

9:30 DS W.L.DE JONG

1E ADVENT

COLLECTE: DIACONIE EN KERK

9 DECEMBER

9:30 DS W.L.DE JONG

2E ADVENT

COLLECTE: DIACONIE EN KERK

16 DECEMBER

9:30 DHR.J.V.D.WAL, DE WESTEREEN

3E ADVENT

COLLECTE: DIACONIE EN KERK

23 DECEMBER

9:30 DS W.L. DE JONG

4E ADVENT

COLLECTE: DIACONIE EN KERK

24 DECEMBER

20:00 PAST.G.V.D.GALIEN

KERSTNACHTDIENST

COLLECTE: KINDEREN IN DE KNEL

25 DECEMBER

10:00 DS W.L. DE JONG | IN MFC DE BEIJER

1E KERSTDAG IN MFC

COLLECTE: DIACONIE EN KERK

30 DECEMBER

9:30 DS J.MIEDEMA

31 DECEMBER

19:30 PAST.G.V.D.GALIEN

OUDJAARSDIENST

| MISSIONAIR WERK

| PASTORAAT

COLLECTE: DIACONIE EN KERK

COLLECTE: KERK

NB de nieuwe ONDERWEG zal (o.v) verschijnen voor ZONDAG

HUISAVONDMAAL

Wanneer wij het avondmaal vieren kunt u er
van uit gaan, dat het huisavondmaal bij fam.
Zwanenburg, van Burmaniastrjitte 17 gehouden wordt, tenzij anders vermeld.
Hierbij is er een ouderling aanwezig.

AUTORIJDEN

Wilt u gebruik maken van een kerkauto?
Laat dit dan even weten aan Wieger Holtrop
Zijn tel.nr is 06 42922149
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6 JANUARI 2019

UIT DE PASTORIE
UIT DE GEMEENTE:

Aukje Duyff, Rjochthusstrjitte 7, heeft een ongelukje gehad met
haar enkel en wordt opgenomen in het woonzorgcentrum Foswert in Ferwert, Foswerterstrjitte 71, 9172 PS Ferwert.
Sjouke v.d. Werff, Aldewei 8, is in november verhuisd naar het revalidatiecentrum in Beetsterzwaag. Het gaat naar omstandigheden goed met
hem en hij en zijn vrouw hopen op een goed herstel.
Adres: Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag, Postbus 2, 9244 ZN Beetsterzwaag
We wensen alle zieken veel sterkte en Gods zegen toe.

IN MEMORIAM

Op zaterdag 3 november is Feitze Boersma overleden op de leeftijd van 75
jaar. Hij werd geboren in een gezin met 10 kinderen en trouwde in 1971
met Hennie Hoekstra.
Ze kregen 4 kinderen: dochter Jelly, de tweeling Tiny en Afke en zoon
Kees.
Feitze had 2 hobby’s: auto´s met voorliefde voor Mercedes en zijn hertenkampje met voorliefde voor grote, aparte dieren.
Hij kon mensen erg prikkelen met zijn opmerkingen of woorden.
De een kon er mee omgaan, een ander had er moeite mee.
Het was vooral bedoeld om mensen tot nadenken te zetten.
Feitze genoot van zijn gezin. Liet dit niet altijd merken met woorden,
maar met daden. Hij was trots op zijn kleinkinderen.
Ze konden altijd bij pake en beppe komen, er spelen of ergens naar toe
gebracht of gehaald worden.
De laatste jaren waren niet zijn beste jaren, de ziekte veegde de grond onder zijn voeten vandaan …
De laatste weken mochten Henny, familie en kinderen in al zijn kwetsbaarheid bij hem zijn.
Ondanks alle zorgen en onzekerheden, waardevolle momenten …
De uitvaartdienst werd op vrijdag 9 november gehouden in de Alexanderkerk, daarna werd hij begraven op het kerkhof.
We wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en overige familie veel
sterkte bij het verwerken v. dit verlies.
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ADVENT EN KERST: WEES NIET BANG!

In de adventstijd lezen we uit Lucas en uit Openbaringen. De openbaring van Johannes behoort tot het literaire genre van de apocalyptiek.
Letterlijk betekent dit ‘onthulling’. Het is een genre dat vooral in tijden
van grote crisis geschreven werd, wanneer veel gelovigen onderdrukt
en bedreigd werden. Het is geschreven om de moed erin te houden,
troost te bieden in moeilijke tijden. De taal is een soort geheimtaal zodat de onderdrukker het niet kan begrijpen maar de insiders wel.
In de adventstijd kijken we vanuit een donkere wereld uit naar het
Licht. Daarom past het om de teksten uit Openbaringen te lezen met de
ogen van hen die nu in hun bestaan bedreigd worden.
Wat betekent de komst van de Heer voor hen? Waar schijnt het Licht
in onze huidige tijd en wat kunnen wij zelf aan het licht brengen? Het
lied 1005: “Longing, we wait in darkness”, sluit aan bij dit thema.
We zullen dit lied telkens laten terugkeren in de advent.
De bloemencommissie maakt liturgische bloemstukken
die aansluiten bij de thema’s uit Openbaringen.
De zondagsschool gaat met de kinderen de “tafel van hoop” dekken.
Wat dit betekent, kunt u zien bij het begin van de dienst, voordat de
kinderen naar de zondagsschool gaan.
Zij gaan daar aan de slag met de verhalen van Lucas en de profeten.
We hopen dat er veel kinderen komen om samen het kerstfeest voor te
bereiden gedurende de advent!
De eerste advent is op zondag 2 december, dan gaat ds. de Jong voor.
De vierde en laatste advent is zondag 23 december, dan viert de zondagsschool al kerst met de kinderen, maar zij bespreken dan ook iets
voor de kerstmorgendienst.
Op maandag 24 december, houden we om 20 uur ’s avonds de kerstnachtdienst in de Alexanderkerk, die door de Celebration Time
groep wordt georganiseerd.
Het wordt weer spannend wat zij voor ons in petto hebben!
Onze voormalig kerkelijk werker pastor Gryt v.d. Galiën zal voorgaan
in deze dienst.
Op de eerste kerstdag, 25 december, vieren we om 10 uur ’s ochtends het kerstfeest met het korps Soli Deo Gloria.
Het zal een muzikale viering worden o.l.v. ds. de Jong, met als thema
“Wees niet bang!"
De kinderen zijn hier ook van harte welkom,
want het is een gezinsviering voor jong en oud.
De dienst wordt mede voorbereid door de
commissie Eredienst.
Na de dienst is er voor wie dat wil koffiedrinken.
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ROOSTERS 2019
uitgave
kopijdatum/redactie
bezorging voor
........................................................................................................
Januari
19 december
zondag 6 januari
Februari
23 januari
zondag 3 februari
Maart
20 februari
zondag 3 maart
April
27 maart
zondag 7 april
Mei
24 april
zondag 5 mei
Juni
22 mei
zondag 2 juni
Juli|Augustus
26 juni
zondag 7 juli
September
21 augustus
zondag 1 september
Oktober
25 september
zondag 6 oktober
November
23 oktober
zondag 3 november
December
20 november
zondag 1 december

“LAST MINUTE” KOPIJ
kan (mits kort) nog op de
maandagmorgen tot 08:00
NA de kopijdatum
worden aangeleverd bij
paulienmoore@hotmail.com

Rt/mOOSTERS
30 dec 2018
BEZORGEN SNEINSKRANTE

UITDELEN SNEINSKRANTE

BLOEMEN BEZORGEN
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UIT DE PASTORIE | VERVOLG
De oudejaarsdienst op 31 december is om 19:30 u.
in de Alexanderkerk o.l.v. pastor v.d. Galiën.
De nieuwjaarsdienst wordt op 6 januari om 9:30 u.
gehouden in de Alexanderkerk o.l.v. ds. de Jong.
Na de dienst is er koffiedrinken, zodat we elkaar
een gezegend jaar 2019 kunnen wensen.

OUD EN NIEUW

AVOND MET OUDERS VAN PASGEBORENEN

Op dinsdagavond 18 december organiseert ds. de Jong een avond met
de ouders van kinderen die dit jaar geboren zijn. Voor elk geboren kind
wordt tegenwoordig een steen in de gedachtenishoek gelegd.
Daarmee geven we aan dat al die kinderen in onze gemeenschap welkom
zijn. Op deze avond wordt de steen aan de ouders meegegeven, om voortaan thuis te bewaren. De ouders worden uitgenodigd om te praten over de
opvoeding en hoe de kerk daarbij kan helpen.
Wat betekent het om als gezin deel uit te maken van de geloofsgemeenschap? Hoe geef je het geloof door aan je kinderen? Het vindt plaats vanaf
20:00 uur in de Beijer.

TOERUSTINGSPROGRAMMA DECEMBER EN JANUARI

- Bijbelgroep over de tweede helft van Matteüs op 23 januari 2019
- De groothuisbezoeken rond ‘Een goed gesprek’ gaan verder.
- De maaltijden van ‘Een mond vol’ gaan van start, deelnemers krijgen
een uitnodiging.
- De koffieochtend voor ouderen is pas op 5 februari 2019
- Zondagavondbijeenkomst “Geloven is…” op 27 januari 2019.

VAN DE DIACONIE

Op woensdagavond 7 november:
Dankdag voor gewas en arbeid, is er
voedsel ingezameld door de
gemeenteleden voor de Voedselbank
Dantumadiel. De levensmiddelen, 8 volle boodschappenkratten, zijn de
volgende dag ingeleverd bij de voedselbank.
De collecteopbrengst van ruim € 360 van deze avond was ook bestemd
voor de voedselbank.
De vrijwilligers van de voedselbank bedanken onze gemeente hartelijk
voor alle producten en de geweldige opbrengst van de dankstond collecte.
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MEDEDELINGEN
\\\\

HALLO KINDEREN EN OUDERS

DE PASTORAAL WERKER

Komende tijd de advent tijd zal bij
ons in teken staan van het project
tafel van hoop.
Tafel van hoop: Tegenover sombere
dingen om ons heen zijn er tekens
van hoop.
Op de tafel voor in de kerk staan
voorwerpen die slechte berichten
vertegenwoordigen.
Wij en kinderen zullen met een tegenbericht komen: een goed bericht.
Als we naar “de Beijer” gaan zullen
we verder praten hierover en gaan
we weer elke week werken aan een
mooi kerstknutselwerk.

In het vorige nummer van Onderweg hebben we verslag gedaan van
onze werkzaamheden. We zijn inmiddels weer een stap verder. Op de
kerkenraadsvergadering van 19 november heeft de commissie, die belast was met het zoeken naar een
opvolger van Gryt van der Galiën,
een unanieme voordracht gedaan.
Deze voordracht is door de kerkenraad overgenomen en op dit moment vinden de gesprekken plaats
over het arbeidscontract en over de
werkverdeling.
Nu een en ander rond zo goed als
rond is, willen we de naam van de
e
Zondag 1 advent 2 december 9:30 mevrouw, die onze nieuwe pastoraal
werker zal worden, aan de gemeente
welkom in de alexanderkerk of
bekend maken. Een en ander stond
9:50 in “de Beijer”
e
Zondag 2 advent 9 december 9:30 al op de Sneinskrante van afgelopen
zondag. Het gaat om Wia Marinus welkom in de alexanderkerk of
Zijlstra, wonend in Garyp. Zij is 48
9:50 in “de Beijer”
e
Zondag 3 advent 16 december 9:30 jaar, getrouwd en moeder van 3 volwassen kinderen. Naast onze gewelkom in de alexanderkerk of
meente is ze ook werkzaam bij de
9:50 in “de Beijer”
e
kerk in Sneek.
Zondag 4 advent 23 december
We hopen dat ze per 1 januari a.s.
9:30 welkom in de alexanderkerk
kan beginnen met haar werkzaamof 9:50 in “de Beijer”
e
heden. In de loop van januari zal ze
Dinsdag 1 kerstdag 25 december
tijdens een kerkdienst worden begeen sneinskoalle
vestigd als ambtsdrager.
Zondag 30 december
geen sneinskoalle
Namens de commissie
Zondag 6 januari 10:00
en de kerkenraad,
wel sneinskoalle
Rients van Wieren
Groet
Sneinskoalle “de Rank”
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BEGROTING 2019

Mijn kerstwens voor allen
is eenvoudig en klein
gelukkig te leven
er voor elkaar te zijn
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TOELICHTING BEGROTING

KERSTVIERING
Uitnodiging voor vrouwen van Rinsumageast e.o.
'We gaan op weg naar het Licht en vieren
het feest van de geboorte van Christus'
Na de viering gaan we aan tafel voor een feestelijke broodmaaltijd.
Je bent van harte welkom!
Maandag 17 december om 18.00 uur in de Beijer
Opgeven of bellen naar Catrien v/d Molen 425262
Kosten broodmaaltijd: € 14.00
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MEDITATIE | VERVOLG

Dat hoeft niet per se in de kerkdienst, dat kan ook op hon
derd andere manieren, zoals gespreksgroepen, jeugdclubs,
etc. Jezus wilde het er niet bij laten zitten. “Dominee, die activiteiten hoeven van mij niet zo”, ging er bij Hem niet in. Het geloof moet niet klein
blijven als een mosterdzaadje, het moet gaan groeien. Het ging ook om
onze plichten voor God. Hij veroordeelt mensen niet als ze die plichten
verzaken. Maar Hij is wel blij verrast als ze zich er aan houden, zoals die
arme weduwe. Hij benadrukt dat andere mensen ook wel wat meer konden doen. Kijk, zij geeft haar hele levensonderhoud, maar jullie geven alleen uit je spaarpot. Zo is tegenwoordig voor veel mensen de kerk een extraatje. Eerst komt het werk, dan het gezin, dan de sportclub, dan nog een
heleboel andere dingen en ergens helemaal achteraan komt de kerk. Als
je echt helemaal niks anders te doen hebt, ja dan is er tijd over voor geloof en kerk.
Jezus ziet de tempel te gronde gaan, geen steen zal op de andere blijven.
Veel Joden namen toen aanstoot aan Hem, deze woorden werden opgevat
als een godslastering (vergelijk Marcus 14:58). Maar hoe is dat met onze
kerken? Durven wij nog met Christus te beweren dat het Koninkrijk van
God nabij is? De kerk is natuurlijk niet het Koninkrijk. Maar zonder kerk
zien we het Koninkrijk niet. Zijn we bereid om voor de kerk te strijden?
JA! Waarom? Omdat we hier met elkaar de ogen kunnen openen, omdat
we hier iets ervaren van Gods beloftes! Omdat dit de plaats is waar we
ervaren dat de Heer nabij is.
Jezus gaat nogal tekeer tegen de schriftgeleerden die zichzelf verrijken
ten koste van de armen. Vergelijk vers 12:40, waar Hij hen verwijt dat ze
de huizen van de weduwen opeten. Zo is er ook in onze tijd van alles mis.
Ik denk dat Jezus overal tekenen van moreel verval en corruptie om zich
heen zag. Voor Hem was dat onverteerbaar, omdat Hij bezield was van
barmhartigheid en de nabijheid van het Koninkrijk van God. Hij heeft
zich gerealiseerd dat dit Koninkrijk er niet zonder slag of stoot zou komen, daarvoor zag hij teveel harteloze mensen. Zo lees ik zijn woorden
over de tempel: “alles zal worden afgebroken!”
Het is een waarschuwing. Maar een gewaarschuwd mens kan ook positief
blijven. Er zijn immers ook lichtpuntjes van hoop. Ik hoor mensen die
eerlijk willen zijn, koste wat kost. Ik zie mensen die zich daarin gesteund
weten door God en die komen tot uitzonderlijke daden van naastenliefde.
Er zijn veranderingen om de kerk beter aan te laten sluiten bij jongere
generaties. Maar bovenal is er het vertrouwen in God: Hij is trouw aan
wat zijn hand begonnen is!

ds W.L. de Jong
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PRIKBORD
Troch dizze wei wolle wy elkenien betankje foar
de kaarten, besykjes, telefoantsjes, blommen en
de oerweldigjende belangstelling dy't wy ûntfange
mochten nei it ferstjerren en by de begraffenis
fan myn leave frou, ús soarchsume mem
en grutske beppe

Sjoukje de Vries-van der Bij

MEDEDELINGEBLAD

ONDERWEG

It hat ús in enoarme stipe jûn.
Gerrit de Vries
Jellie en Alle
Anna en Rudmer
Simone en Hielke
Tjitske en Siebrand
en de beppesizzers

van P.G.Claercamp
Rinsumageast-Sibrandahûs
REDACTIE

Hanneke de Boer: 423077
M: onderweg@claercamp.com
Gelske van Hijum

Rinsumageast, novimber 2018

VERSPREIDING

Henk de Vries: 421409

OPMAAK

Paulien Moore
M: paulienmoore@hotmail.com

op dit prikboerd
kin ek jim / jo / dyn
meidieling of oprop
stean

dat het nieuwe jaar
rijk mag zijn aan
mooie dagen,
veel liefde, voorspoed
en geluk mag dragen.

De redaksje
fan Onderweg

De redactie van Onderweg
wenst u goede kerstdagen
en een
voorspoedig en gezond

2019
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MEDEDELINGEN
MUTATIES
Verhuisd en overgeschreven:
Watze Houtstra (v/h. van Burmaniastrjitte 12) is verhuisd
naar Leeuwarden.
Allert van der Meer (v/h. Baron
van Sytzamawei 13) is verhuisd
naar Kollum.
Heren, het ga jullie goed in je
nieuwe woonplaats!
Gea Boskma, onlangs verhuisd
naar Kollum, heeft aangegeven
graag bij onze gemeente te willen blijven horen. Dit verzoek
wordt gehonoreerd.
Leo Jilderda (v/h. Tjaerdawei
33) is verhuisd naar de D. K.
Boersmastrjitte 30. We hopen
dat het je daar goed zal bevallen.

COLLECTEN-OKTOBER

Wij,

Arend van de Beld
&
Nicolette Christiaanse
zijn op 14-11 in stilte voor de wet getrouwd.
Op 15 november namen we de sleutel van ons
nieuwe huis in Almelo in ontvangst en eind november hopen we te verhuizen vanuit Hoogeveen en Zwolle.
Over enkele maanden – waarschijnlijk in februari 2019 – vragen we in de kerk een zegen over
ons huwelijk.
Over deze dienst sturen we nog bericht.
We hopen ons huwelijk te beginnen met een
Sabbatsjaar. Na dit intense jaar van elkaar leren
kennen - en elkaars familie en vrienden en geschiedenis - en de vele, vele dingen die geregeld
en geruimd moesten worden, willen we rust
nemen en onze levens samen laten wortelen in
onze nieuwe woonplaats, kerkelijke gemeente,
en familie- en vriendenkring.
We zijn benieuwd hoe dat zal zijn!
Hartelijke groet,
Arend en Nicolette van de Beld – Christiaanse
De Patrijs 27 | 7609 TP Almelo
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CLUBNIEUWS

CLUBSEIZOEN VOLOP BEZIG
Met een volledige bezetting van clubleiding, zijn we begin oktober weer
gestart met alle jeugdclubs! We zijn heel blij dat we toch weer genoeg leiding gevonden hebben. Want wat is er nu leuker om met de jeugd in gesprek te gaan en bezig te zijn met verschillende onderwerpen.
We werken dit seizoen ook met een ‘toerustings-boekje’. Een programma
speciaal voor de jeugd! Hopelijk voor de jeugd genoeg reden om te komen
Groep 7 is op donderdagmiddag, eens in de drie weken, onder leiding van
Annechien en Lolkje en met de hulp van Liesbeth van der Meer.
Een grote groep, ruim 25 kinderen waren er die eerste keer.
Groep 8 komt 1x per drie weken op woensdagavond bij elkaar, onder leiding van Pieta van der Meer (die tòch nog 1 seizoen mee draait, super
fijn) en Wietske Pijper.
Kerkcafé is gestart op zondag 7 oktober en hier waren ruim 40 jongeren,
vanaf de brugklas tot en met 15 jaar. We zijn bijzonder leuk gestart, want
clown Ikke was aanwezig. We hadden Adriane Westra uitgenodigd om te
vertellen over de tijd dat ze als clown door verschillende landen trok om
‘aandacht en liefde’ te geven. Met behulp van haar presentatie hebben we
een reis door de wereld gemaakt. Adriane is met clowns van verschillende nationaliteiten naar kindertehuizen geweest of naar locaties waar ouderen of gehandicapten bij elkaar waren. Zonder de taal te spreken,
maakte ze als clown contact. Met dit contact gaf ze aandacht en liefde.
Prachtige verhalen en ontroerende foto’s kwamen tot ons.
Een geweldig begin van hopelijk een waardevol, gezellig en fijn clubseizoen!
Zondag 4 november zijn we met alle clubs naar de Stoepa (boedhistisch
studie- en meditatie centrum) in Hantum geweest. Groep 7 en 8 om
14.00u en 12-15 jarigen om 16.00u. We zijn heel warm ontvangen en we
hebben een uitgebreide rondleiding gehad.
Essentie van de boodschap daar:
‘wees lief voor alle mensen en alle dieren’. Prachtig!!
Bijzonder om met elkaar daar eens een kijkje te nemen.
Wij hebben zin in een mooi seizoen met en voor de jeugd……J
Janny van Diggelen en Nelly Brouwer
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TENSLOTTE

TA BESLUT

Tige tank foar 26 jier bitrouwen yn myn persoan.
Ik ha altyd mei in protte nocht oan dit blêd wurke.
Ik winskje de nije redaksje in soad sukses ta.
Auke

REDACTIONEEL

Na 26 jaar in de redactie van Onderweg te hebben gezeten geeft Auke de
opmaak van Onderweg door aan Paulien Moore.
Vanzelfsprekend blijft het redactieadres van Onderweg gelijk, maar moet
u voor direct contact (of laatste kopij) paulienmoore@hotmail.com gebruiken.
Een hartelijke groet van Hanneke, Gelske, Henk en Auke
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