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Spreuken 20: 15
“Goud en edelstenen zijn er genoeg,
maar wijze woorden zijn een zeldzaamheid.”
In de Spreuken van Salomo vinden we een nadruk op wijsheid, een aansporing tot
goed nadenken over je plannen, oftewel ‘bezint eer gij begint’. De lichtzinnige mens
denkt maar kort na, want zodra hij een kans op winst ziet, gaat hij erop af. Dat lees
ik in die ‘goud en edelstenen’: kansen op winst zijn er genoeg. Maar het is dwaas
om daar zonder nadenken op af te gaan. Als je een winstkans ziet, dan moet je eerst
alle voor- en nadelen tegen het licht houden. Daarbij gaat het niet alleen om jezelf,
maar ook om je medemens en om God. Als ik deze onderneming ga starten, werk ik
dan mee aan een rechtvaardige wereld? Worden mijn eventuele klanten er beter of
slechter van? Kan ik het ook tegenover God verantwoorden?

Kunstmatige intelligentie
Een ontwikkeling waarvan wij de gevolgen maar moeilijk kunnen overzien, is de
ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, meestal afgekort met de Engelse
afkorting AI (artificial intelligence). Het gaat hierbij om computers en robots die
meer doen dan een vast programma uitvoeren. Ze zijn intelligent, d.w.z. ze leren
van wat ze tegenkomen en bedenken zelf hoe een probleem aangepakt kan worden.
In tegenstelling tot gewone computers voegen ze zelf nieuwe delen toe aan hun
programma: nieuwe informatie en vaardigheden. Een bekend voorbeeld is de
schaakcomputer, maar we vinden AI ook al op de financiële markten. Daar nemen
ze binnen een fractie van een seconde beslissingen, waar een beurshandelaar lang
over na zou moeten denken.
De verwachting is dat AI op veel terreinen van onze samenleving zijn intrede zal
doen, omdat intelligente robots in de toekomst goedkoper zullen zijn dan
menselijke werknemers. Waarom zou je bijvoorbeeld nog mensen inhuren om de
telefoon op te nemen bij de klantenservice, als een computer met een vriendelijke
stem dat net zo goed of nog beter kan? Wat is er zo bijzonder aan het werk van bijv.
winkeliers, kantoormedewerkers, leraren, politiemensen, bedrijfsmanagers en
anderen, dat niet door een intelligente robot gedaan kan worden?

Lees verder op pag. 14
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DIENSTEN
VOOR DE KOMENDE MAAND
6 JANUARI

9.30

NIEUWJAARSDIENST

COLLECTE: DIACONIE EN KERK

DS. W.L. DE JONG

13 JANUARI

9.30

DOOPGEDACHTENISDIENST

COLLECTE: DIACONIE EN KERK | OECUMENE

20 JANUARI

9.30

AVONDMAAL

COLLECTE: WORLD SERVANTS DAMWÂLD

27 JANUARI

9.30

FRYSKE TSJINST

COLLECTE: DIACONIE EN KERK | LANDELIJK JEUGDWERK

DS. W.L. DE JONG
DS. W.L. DE JONG
PAST. G. V.D. GALIËN | DAMWÂLD

19.30 ZANGDIENST | CONTACTGROEP

LIEDEREN VOLGENS ENGELSE TRADITIE

NB DE NIEUWE ONDERWEG ZAL (O.V.) VERSCHIJNEN VOOR ZONDAG 3 FEBRUARI A.S..

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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UIT DE PASTORIE
UIT DE GEMEENTE
Bettie Sikma-Dijkstra, De Kapelle 14, is een week in het ziekenhuis
geweest, nadat ze gevallen was in haar woning. Ze is daarna naar de Waadwente in
Dokkum gegaan voor revalidatie. Zij verblijft op de afdeling de Schokker.
Heiny van der Meulen, Mr. Frenkelstrjitte 9, heeft zondag 9 december een
hartaanval gehad en is opgenomen
in het MCL ziekenhuis.
Aukje Duijf verblijft nog steeds met een gebroken voet in het verpleeghuis Foswert:
Foswerterstrjitte 71, 9172 PS Ferwert.
Geert Nawijn-De Groot, W. v.d. Geeststrjitte 5, heeft een ongeluk gehad met de
auto en is daardoor flink toegetakeld. Ze zal daar nog weken last van hebben.
We wensen alle zieken veel sterkte en Gods zegen toe.

GEBOORTE
Op 10 december is Sietse van der Velde geboren, zoon van Rein en Hilkje, broertje
van Harmen, Mary, en Jan. Ze wonen aan de Tjaerdawei 32. We wensen hen veel
geluk en zegen toe.
Op de kaart staat: De grutte vreugde om de lytse dingen, is it lytse geheim fan it
grutte gelok.

GEDOOPT
Hannah Tichelaar, Rjochthusstrjitte 35, is op 9 december in een feestelijke dienst
gedoopt. We feliciteren de ouders Johannes en Antje en broer Jan Jacob en zus
Sietske met de doop en hopen dat Hannah in geloof, hoop en liefde op mag groeien
in onze gemeente.

Nieuwe kerkelijk werker
We hebben een nieuwe kerkelijk werker voor onze gemeente gevonden: mevr. W.
Marinus uit Garyp. Zij zal per 1 januari bij ons gaan werken in het pastoraat en de
gemeenteopbouw. Zij zal zich voor de opbouw vooral op de middengroep van 30-50
jarigen richten. In de dienst van 20 januari 2019 zal zij bevestigd worden als
ouderling van onze gemeente. Na de dienst zal er koffiedrinken zijn in de Beijer.
We zijn verheugd met haar komst en wensen haar Gods zegen toe in haar werk.

Doopgedachtenisdienst
Op zondag 13 januari hebben we weer de gedachtenis van de dopelingen van
afgelopen jaar. We nodigen de ouders en hun gedoopte kinderen hier speciaal voor
uit: de families van Nynke Meindertsma, Hannah Tichelaar, Nyck Renkema en
Janko Detmar de Vries.
We lezen in die dienst over de doop van Jezus in de Jordaan, Hij is ons voorgegaan
in dienstbare deemoed. De doop is een teken dat ook naar de dood en opstanding
van Christus verwijst. We hopen op een mooie dienst op 13 januari.
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VOORSTELEN
Beste mensen,
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mijzelf aan u,
aan jullie voor te stellen. Per 1 januari hoop ik van start te gaan
met mijn nieuwe baan als pastor in de protestantse gemeente
Claercamp. Ik kijk er naar uit om meer mensen te ontmoeten
uit de gemeente, de eerste indrukken zijn tot nu toe erg positief.
Mijn naam is Wia Marinus- Zijlstra. Ik ben getrouwd met Harry en wij wonen in
Garyp. We hebben drie kinderen, variërend in leeftijd van 18 t/m 24 jaar van wie
alleen de jongste nog thuis woont. Ik ben theologie gaan studeren aan de NHL in
Leeuwarden toen ik 35 was. Mijn eerste opleiding was HBO- jeugdwelzijnswerk
(het huidige Sociaal Pedagogische Hulpverlening) maar later ontstond het
verlangen om in de Protestantse Kerk werkzaam te zijn als beroepskracht, nadat ik
veel vrijwilligerswerk had gedaan. Ik werk sinds 2013 in Sneek, in het pastoraat en
in het jeugdwerk. Dat jeugdwerk ga ik los laten omdat ik denk dat het zowel voor de
gemeente als voor mijzelf tijd is voor een nieuwe impuls. Ik blijf wel voor 12 uur per
week verbonden aan de gemeente Sneek voor het pastoraat. Ik voel mij bevoorrecht
dat ik de kans krijg nu in een dorpsgemeente werkzaam te zijn en hoop qua
werkzaamheden het accent te kunnen leggen bij het jongere deel van de gemeente.
Ik ben benieuwd om te ontdekken wat er leeft als het gaat om betrokkenheid bij
geloof en kerk en ik hoop mee vorm te kunnen geven aan dat waar behoefte aan is.
Gemeente zijn is een proces waar iedereen bij betrokken is, jong en ouder en alles
daar tussenin. Het is belangrijk om waar mogelijk bruggen te bouwen en
verbinding te leggen. Hopelijk deelt u, delen jullie deze visie met mij en gaan we
met elkaar een inspirerende periode tegemoet. Nu ik deze tekst schrijf is het nog de
periode voor kerst. Ik sluit mij aan bij de woorden die Stef Bos schreef voor het lied
dat Kerk in Actie laat horen tijdens de advents- en kerstperiode:
Geef licht
Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht
In de kerkdienst op 20 januari a.s. zal ik bevestigd worden als ouderling met een
speciale opdracht. Ik hoop u/ jullie dan de hand te kunnen drukken en ook daarna
zal er nog volop gelegenheid zijn om elkaar te leren kennen. Voor nu geef ik u alvast
mijn telefoonnummer 0613573991. Mailtjes kunnen gestuurd worden naar
kerkelijkwerker@claercamp.com. Voel u/ je vrij om van deze contactmiddelen
gebruik te maken, ik wil graag goed benaderbaar zijn!
Vrede en alle goeds gewenst,
Wia Marinus
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ROOSTERS 2019
Uitgave

Kopijdatum/redactie

Bezorging voor

januari

19 december

6 januari

februari

23 januari

3 februari

maart
april
mei
juni
juli | augustus
september
oktober
november
december

20 februari
27 maart
24 april
22 mei
26 juni
21 augustus
25 september
23 oktober
20 november

3 maart
7 april
5 mei
2 juni
7 juli
1 september
6 oktober
3 november
1 december

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

Roosters
t/m 27 jan 2019
BEZORGEN SNEINSKRANTE
05-01-2019 Hennie van Dijk
12-01-2019 Jannie van Diggelen
19-01-2019 Jettie Holtrop
26-01-2019 Jim Huismans
UITDELEN SNEINSKRANTE
06-01-2019 Jan van der Meer
13-01-2019 Hessel Elzinga
20-01-2019 Alex Lap
27-01-2019 Sia de Vries
BLOEMEN BEZORGEN
06-01-2019 Sia de Vries &
Wiepie Kooistra
13-01-2019 Maaike van der Meer
20-01-2019 Feikje de Vries
27-01-2019 Aukje Marinus
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IN MEMORIAM
Wij gedenken

.

Anna van der Meer – de Vries.
Oentsjerk: 13 januari 1931

Leeuwarden: 4 december 2018

Anne groeide op in de ‘Trynwalden’ als dochter van de groenteboer, zus van twee
broers.
Na de lagere school volgde ze nog de huishoudschool en een naaicursus, waarmee ze
velen van dienst is geweest. Ze trouwt met Cornelis van de Meer in 1954. Ze wonen
op vier verschillende adressen in Rinsumageest en worden ouders van zes dochters
en een zoon. Het gezin breidt zich uit met aangetrouwden, klein- en
achterkleinkinderen. Anne is een echt mensen-mens en heeft contacten met hen
nodig. Ze verbind zich aan het verenigingsleven op het dorp. Int de contributie voor
het CNV. Met Cees geniet ze jarenlang van hun caravan. De camping is een prima
plaats voor ontmoetingen met anderen. Het zijn gelukkige jaren samen en met het
gezin.
Ook zijn er gevoelige verliezen in de familie, die tranen kosten en vragen oproepen.
Waarmee geworsteld wordt en wat geen antwoord krijgt.
Als Cees overlijdt in 2009 moet Anne alleen verder.
Haar gezondheid wordt minder, de rollator wordt haar vriend. Graag gaat ze er nog
opuit. Vakanties met zorg in Lunteren, de koffieochtenden met een warme maaltijd
van de kerk. Verjaardagen genoeg te vieren, ze bezorgen Anne veel plezier. Anderhalf
jaar geleden wordt duidelijk dat Anne steeds meer zorg aan huis nodig heeft en
verhuist ze naar haar geboortegrond in Oentsjerk. Een mooi appartement bij
Heemstra State. Ook daar probeert ze bij geboden activiteiten precent te zijn en gaat
dagelijks eten in het restaurant. Bezoekt ze de kerkdiensten en de gespreksgroep.
Ook de wekelijkse dagbesteding in Bennemastate draagt bij aan afwisseling en
afleiding.
Op 29 november 2018 treft haar een herseninfarct, waaraan ze op 4 december in
MCL overlijdt. Op 10 december zijn we samen in de Alexanderkerk te Rinsumageest
voor de dankdienst voor haarleven. De Paaskaars brand als teken van Gods
aanwezigheid. We ontsteken herinneringskaarsen voor geliefden die familie van der
Meer moesten missen. Klein- en achterkleinkinderen ontsteken kleine lichtjes, die
zeggen hoeveel ze van beppe hielden. We zingen liederen waar Anne van hield;
bidden om troost en lezen een deel van Psalm 103. Het lichaam van Anne hebben we
toevertrouwd aan de aarde, bij Cees. Haar leven teruggeven aan God. En we geloven
dat de liefde van de Heer haar in het verborgene omstraald, samen met allen die haar
voor zijn gegaan. Dat het kinderen en kleinkinderen mag troosten nu zij
achterblijven; en hun ‘belutsen, leave en soachsume mem, beppe en oerbeppe zullen
missen.
Pastor Gryt van der Galiën.
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MEDEDELINGEN
MUTATIES
In het novembernummer van Onderweg heb ik per abuis vermeld dat
Gea Boskma naar Kollum was verhuisd. Dat had moeten zijn De Westereen.
Gelukkig staat het juist in het jaarboekje van de kerk.
Mijn excuses hiervoor, want ik heb gemerkt dat een en ander tot verwarring heeft
geleid.
Rients van Wieren, ledenadministrateur.

Zondagavondzingen op 27 januari a.s.
De Contactgroep organiseert op die zondagavond in de Alexanderkerk een
zanguurtje, waarbij liederen volgens de Engelse traditie worden gezongen. Het
oorspronkelijke doel was om een Evensong te houden, maar daarvoor ontbreken de
"geschoolde" stemmen uit een koor.
Nu willen we samen liederen zingen uit het Nieuwe Liedboek, op een melodie uit de
Engelse traditie en met een Friese tekst. Voor een liturgieboekje wordt gezorgd. Het
zingen wordt afgewisseld met een aantal lezingen uit de Bijbel en een kort
meditatief moment. Bij de uitgang is er een collecte.
We hopen op jullie aanwezigheid.
De Contactgroep.

VAN DE DIACONIE
De Avondmaalscollecte op zondag 20 januari 2019 is bestemd voor de World
Servants actiegroep van Damwoude. Twaalf enthousiaste jongeren gaan komende
zomer aan de slag in zowel Bolivia, Malawi en Zambia. Ze willen zich graag
dienstbaar inzetten. Ze bouwen samen met de lokale gemeenschap aan een kliniek,
school en latrines. Door deel te nemen aan een project dat in nauw overleg met de
plaatselijke organisatie en gemeenschap is opgezet, helpen ze mee om de
leefomstandigheden van de gemeenschap structureel te verbeteren. Van elke
deelnemer wordt een eigen bijdrage verwacht voor de reis en het verblijf. Maar
voor de bouwmaterialen is ook geld nodig. De diaconie wil deze groep jongeren
graag steunen in hun missie en gaat daarom de collecteopbrengst verdubbelen.
Voor meer informatie verwijzen we u naar wsdamwoude.nl of hun facebookpagina.
De Diaconie.

COLLECTEN NOVEMBER

Overzicht opbrengst collecten november 2018
Datum:
Totaal
Totaal
overige Totaal
4-11-2018 kerk
€ 149,80 diaconie € 183,12
7-11-2018
Voedsel € 368,35
11-11-2018
€
-    diaconie € 238,15
18-11-2018 kerk
€ 76,12 diaconie € 62,55
25-11-2018 kerk
€ 158,85 diaconie € 149,70
Totalen: € 384,77
€ 633,52
€ 368,35
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tot.gen.
€ 332,92
€ 368,35
€ 238,15
€ 138,67
€ 308,55
€ 1.386,64

MEDEDELINGEN
JUBILEUM
Op 23 december van het voorbije jaar
2018 mochten Bauke en Geertje Haakma aan de van
Aylvawei 6 hun 60 jarig huwelijksjubileum vieren.
Ook wij willen hen alsnog feliciteren met deze
bijzondere dag.

Preekvoorziener

We zoeken een nieuwe Preekvoorziener
Jaarlijks wordt een rooster gemaakt waarin de
voorgangers van de kerkdiensten voor het komend
jaar worden vastgelegd. Als de eigen predikant en pastor een vrije zondag heeft of
anderszins verhinderd is, worden andere predikanten gevraagd om in onze
diensten voor te gaan. De preekvoorziener heeft als taak het samenstellen van het
preekrooster in overleg met de eigen predikant, pastor en kerkenraad en het
uitnodigen van die gastpredikanten. Tine de Groot heeft dat de afgelopen 7 jaren
voor onze gemeente verzorgd. Omdat Tine stopt zoekt de protestantse gemeente
Claercamp een nieuwe preekvoorziener. Heeft u belangstelling voor deze functie of
wilt meer informatie dan kunt u contact opnemen met onze scriba
(scriba@claercamp.com)
De kerkenraad wil Tine van harte bedanken voor het samenstellen van de
preekroosters in de afgelopen jaren.

Ambtsdragers
Er nemen in dit nieuwe jaar (2019) twee ambtsdragers afscheid en ook een
kerkrentmeester stopt na vier jaar dienst.
We zoeken dus weer nieuwe vrijwilligers: een ouderling-kerkrentmeester, een
diaken en een kerkrentmeester.
Het verschil tussen een ouderling en een kerkrentmeester zonder ambt is dat de
laatste niet in de kerkenraad zit,
maar wel in het college van kerkrentmeesters die over het beheer van de financiën
en de gebouwen gaat.
We zouden overigens ook heel blij zijn met twee ouderling-kerkrentmeesters.
We willen u als gemeenteleden vragen om namen voor te dragen van mensen die u
geschikt acht voor deze
ambten/functies. U heeft hiervoor de tijd tot zondag 27 januari. De namen mag u
schriftelijk indienen bij de scriba
of in de collectezak in de kerk. Uw namenlijst dient ondertekend te worden door
uzelf en evt. andere leden,
die het willen steunen. We hopen in de zomer weer nieuwe vrijwilligers in deze
ambten/functies te benoemen.
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VAN DE KERKENRAAD
Verslag kerkenraadsvergadering 19 november 2018
Ds. de Jong opent de vergadering en aansluitend volgt er een bezinning over
Schepping en Verwondering. Een aantal punten waar we over gesproken hebben:
− verwondering moeten we daar de tijd voor nemen?
− is het leven maakbaar?
− we kunnen weleens verrast zijn als God gaat ingrijpen
− wees waakzaam
− waarom hebben wij het hier zo goed?
− zegeningen tellen
We komen tot de conclusie dat dit onderwerp best weleens in een preek naar voren
mag komen.
Mededelingen:
Jaarboekje: Onze scriba heeft bij het doorgeven van de gegevens per ongeluk de
kerkrentmeesters door elkaar gehaald. Jelle Terpstra is ouderling kerkrentmeester
en Wycher van der Heide is kerkrentmeester zonder dat hij ouderling is. Bij deze
heb ik dit rechtgezet.
De notulen worden goedgekeurd en ondertekend. Met dank aan Seppy van Wieren.
De actielijst en de besluitenlijst worden doorgenomen. De bovenste punten op de
actielijst zijn reminders, punten die we dus niet moeten vergeten.
Ingekomen stukken: Een bedankje van pastor Gryt van der Galiën die met veel
voldoening terugkijkt op de jaren dat ze bij PG Claercamp betrokken was. Gryt, we
wensen je Gods zegen toe bij je verdere werk.
Een geboortekaartje van Hannah Tichelaar. Het blad Petrus die door
belangstellenden meegenomen kan worden uit de kerk.
Mededelingen Jeugd: Het jeugdwerk draait als een trein. Ze zijn naar de Stoepa
geweest in Hantum. Vrijdag 23 november was er een volleybaltoernooi in Dokkum
waaraan 5 teams mee hebben gedaan.
Zondagsschool: Ze zijn bezig met advent en de dienst op eerste Kerstdag. Het
thema is dit jaar: Wees niet bang. Het adventsproject komt uit het blad Bonnefooi.
Slechte nieuws/ goede nieuws op de tafel.
De Celebration Time is bezig met de Kerstnachtdienst. Er wordt gesproken over
het moment van collecteren in deze druk bezochte dienst.
Stuurgroep: Theo Thijssen stopt als bezoeker van de 75+ Douwe de Groot wordt
zijn opvolger. Volgend jaar komen er weer een aantal 75+ers bij. (goed nieuws)
De Roemeniëgangers hebben een goede reis gehad. Er was een goede tolk en ook
een prima communicatie. Er blijken 3 kerken te zijn in plaats van 2. Het
Roemeniëcomité heeft een prachtige folder verspreid in het dorp. Er wordt door de
kerkenraad geopperd om bij een dienst in de Beijer een soort van presentatie te laten
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VAN DE KERKENRAAD
zien van de reis en het werk van het comité. Dit voorstel wordt eerst
besproken op de vergadering van het Roemeniëcomité.
Commissie Eredienst: De Taizéviering was mooi. De commissie is nu bezig met
de voorbereiding van de eerste Kerstdag.
College van diakenen: Collecte in de Kerstnachtdienst voor kinderen in de knel.
Eerste Kerstdag voor diaconie en kerk. Op oudejaarsavond is de collecte altijd voor
de kerk. Dit moet op de besluitenlijst.
In Beijerdiensten maximaal 2 collectes. Dit punt wordt ook op de besluitenlijst gezet.
Predikant: met de verschillende commissies (zie hierboven) is er overleg geweest.
En er zijn afspraken gemaakt over de verschillende diensten in 2019. Het doel van
dit soort bijeenkomsten is om te spreken over wat we doen, wat kunnen we voor
elkaar betekenen en hoe kunnen we elkaar versterken.
N.a.v. het toerustingsboekje zijn al een aantal activiteiten gestart zoals de
zondagavondbijeenkomsten en de groothuisbezoeken.
Op 6 febr. 2019 is er een bijeenkomst voor ambtsdragers in de Westereen. Er wordt
van elke kerk een bijdrage verwacht. Een bijdrage van PG Claercamp moet geleverd
worden door de afdeling kerkrentmeesters. Het moet een workshop worden van
een half uur. Eerst is er een gezamenlijke opening en dan zijn er een aantal
workshops zoals pastoraat, diaconaat, tienerwerk, kerkrentmeesterschap.
Auke Sikma stopt met het redactiewerk voor Onderweg. Hij wordt opgevolgd door
Paulien Moore. Auke hartelijk bedankt voor al die jaren dat je dit werk hebt
gedaan. En Paulien we wensen je veel succes met het blad Onderweg.
Hannah Tichelaar is geboren. Tijdens een adventsdienst wordt dit kleine meisje
gedoopt.
We nemen de begrotingen door. Er zijn lagere opbrengsten (rente is erg laag,
pacht opbrengsten vallen lager uit) en hogere kosten (stijging kosten pastoraat)
Predikant en kerkelijk werker horen bij het pastoraat. De salarissen die op de
begroting vermeld staan, zijn die van de kosters.
De begroting van de diaconie wordt op de vergadering uitgedeeld.
De diaconie streeft ernaar om op 0 uit te komen en dat is aardig gelukt.
De begrotingen zijn goedgekeurd en kunnen op de besluitenlijst vermeld worden.
Het preekrooster wordt vastgesteld. Ook de privacy verklaring wordt goedgekeurd
na een aantal kleine wijzigingen. De privacyverklaring is nu terug te vinden op de
website.
Lees verder op pag. 13
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PRIKBORD
Beste dorpsgenoten – Bedankt!!
Wat een warmte en meeleven na het
ongeluk dat ik had.
Heel veel kaarten, bezoekjes en
telefoontjes. Heel bemoedigend!
Ik moet hierbij denken aan Janne
Wietske de Vries met haar
“mienskip”, nou dit is voor mij ook
mienskip.
Daarvoor wil ik jullie hartelijk
bedanken!
Tevens wens ik jullie een gezegend
2019.
Hartelijke groet
Greet Nawijn.

Tige tank!
It meilibjen, op wat foar manier dan
ek, nei it ferstjerren fan myn leave
man en ús heit en pake

op dit prikboerd
kin ek jim / jo / dyn
meidieling
of oprop stean
De redaksje
fan Onderweg
Lieve mensen
Graag willen wij iedereen bedanken
voor de vele kaarten, telefoontjes, de
bloemen en bezoekjes, of op wat van
wijze jullie aan ons hebben gedacht.
Het heeft bijzonder goed gedaan,
waarvoor nogmaals onze hartelijke
dank. Verder willen we een ieder
alle goeds, maar vooral gezondheid
voor 2019 toewensen.
Met de vriendelijke groeten
Pier en Anna

Feitze Boersma
hat ús sa goed dien! Tige tank!

Wy wolle jim in foarspoedich
nijjier tawinskje.

Hierbij wil ik graag iedereen
bedanken voor alle blijken van
medeleven na mijn ongeluk, opname
in het MCL te Leeuwarden en
vervolgens voor revalidatie te
Beetsterzwaag . Het heeft mij
bijzonder goed gedaan en zeker
bijgedragen aan een voorspoedig
herstel. Ik ben inmiddels weer thuis
om verder te revalideren. Nogmaals
mijn welgemeende dank.

Rinsumageast, desimber 2018

Sjouke van der Werff

Henny Boersma-Hoekstra
Jelly & Edwin
Tiny & Anne
Afke & Andries
Kees & Tietsje
en pakesizzers
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VAN DE KERKENRAAD
Vacature pastor: Er waren 2 kandidaten over, die beide een casus
voorgelegd gekregen hebben over jonge ouders met schoolgaande
kinderen. Hierbij was de wervingscommissie aanwezig en een aantal
afgevaardigden uit de gemeente. Hieruit voortgekomen is dat mevrouw Wia
Marinus-Zijlstra uit Garijp voorgedragen is aan de kerkenraad, die deze voordracht
overgenomen heeft. Van harte welkom binnen onze gemeente. Er wordt aan haar
gevraagd of ze op de moderamen vergadering van 3 december a.s. aanwezig kan
zijn.
De wervingscommissie wordt hartelijk bedankt voor al het werk wat ze hierin
hebben verricht.
Nieuwe ambtsdragers: Volgend jaar zijn een aantal kerkrentmeesters en een
diaken aftredend.
Bij de procedure rond nieuwe ambtsdragers zijn Onderweg en Sneinskrante de
juiste startroute.
Bijzondere diensten: Dankdag voor gewas en arbeid, mooie dienst met een
prachtige opbrengst zowel in geld, als in boodschappen voor de voedselbank.
Verder worden nog genoemd de Avondmaal- dienst, de Taizéviering en de
Gedachtenisdienst. De Adventsdiensten beginnen op 2 december.
Rondvraag: Volgend jaar zijn er een groot aantal huwelijksjubilea. Deze mensen
krijgen een brief voor persoonlijke toestemming om dit te vermelden in Geandewei,
Onderweg, Sneinskrante etc.
Nelly sluit de vergadering met een gebed en de voorzitter wenst ons allen wel thuis.
Scriba: Griet Holtrop.

Roemenië Comité
De kerstkaartenactie heeft een heel mooi bedrag van € 1156,- opgebracht.
Ook de verjaardagszakjes hebben een mooi bedrag van € 618,56
opgebracht.
Allen hartelijk bedankt namens het Roemenië Comité.
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vervolg | MEDITATIE
Welke nadelen zitten er echter aan deze AI? Het belooft ons ‘goud en
edelstenen’, maar waarom zouden we moeten accepteren dat
duizenden of miljoenen banen verloren gaan? Hoe ontwrichtend is deze
technologie voor onze maatschappij? Volgens de overleden Britse natuurkundige
Stephen Hawking zou het invoeren van AI wel eens de “worst event” (rampzaligste
gebeurtenis) uit onze geschiedenis kunnen zijn. Hij waarschuwde dat computers
menselijke intelligentie niet alleen kunnen evenaren, maar er ook boven uit kunnen
stijgen.
Wie krijgt uiteindelijk de macht over deze ‘zelflerende apparaten’? Zal het niet een
nieuwe elite in het leven roepen van mensen die goed met AI overweg kunnen,
terwijl de grote meerderheid er weinig van begrijpt? Zal die meerderheid dan niet
gemanipuleerd kunnen worden, bijvoorbeeld in hun stemgedrag bij de
verkiezingen? Dat laatste is inmiddels al gebeurd, rond de Amerikaanse
presidentsverkiezingen. Naast Stephen Hawking hebben ook leidende figuren uit
het bedrijfsleven (zoals Elon Musk en Bill Gates) gewaarschuwd voor de gevaren
van ongecontroleerde invoering van AI.
Ik ben niet tegen AI, net zomin als ik andere technologieën wil veroordelen. Maar
we moeten ons wel bij elke stap afvragen welke gevolgen AI heeft. Gelukkig is de
Europese Unie al bezig met een morele bezinning over AI. De Franse president
Macron wil bijvoorbeeld de ontwikkeling van AI stimuleren, maar ook sturen. Hij
wil maatregelen nemen die de democratie en de vrijheid van de burgers
beschermen. Europa hoeft niet te wachten op de VS of China: zij kan in de morele
bezinning rond AI het voortouw nemen

Toerusting in januari
−

−
−
−

“Geloven is… in beeld en muziek” op 13 januari, 20u.
Op enkele zondagavonden gaan we creatief bezig om het hart van ons geloof te
ontdekken. Elke keer staat er een geloofsthema centraal, zoals ‘Verlangen’ of
‘Overgave’. Deelnemers worden uitgenodigd om zelf iets mee te nemen wat
voor henzelf van belang is.
Bijbelgroep over de tweede helft van Matteüs op 23 januari (afsluiting van
de reeks).
De groothuisbezoeken rond ‘Een goed gesprek’ gaan door. Deelnemers
krijgen een uitnodiging.
De koffieochtend voor ouderen is weer op dinsdag 5 februari.
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TEN SLOTTE
Verjaardagen
Nadat de kerkenraad u hierover heeft geïnformeerd, gaan we de
verjaardagen weer publiceren.
In de eerste maand van dit jaar gaan onze gelukwensen naar:

02-01 69 jaar
dhr. F. Jellema
20-01 71 jaar
dhr. J. Boskma
20-01 66 jaar
dhr. Tj. Braaksma
21-01
73 jaar
mevr. G. van der Veen
21-01
72 jaar
mevr. J.de Boer- Dongstra
26-01 81 jaar
mevr. G. Viering- Stellema
27-01
90 jaar
mevr. A.van der Meer- de Vries
29-01 65 jaar
dhr. E. Boskma
31-01
70 jaar
dhr. R. van Dijk
Namens alle lezers wensen we u een gezegende dag!

Juckemawei 2
Tjaerdawei 48
Camstrastraat 2
Meester Frenkelstraat 29
Tjaerdawei 1
Camstrastraat 32
Nij Tjaerda 102 | Damwâld
Wijtsmastr 15 | Burdaard
v Burmaniastraat 5

Volleybal
Op vrijdag 23 november was het YMCA volleybaltoernooi in de Doelstien te
Dokkum, dit regio toernooi is voor de jeugd van 12 tm 15 jarigen. Dit toernooi staat
altijd in het teken van veel sportiviteit en gezelligheid. Verschillende teams uit
Noordoost Friesland deden mee oa uit Raard, Oosternijkerk, Dokkum en Hantum.
Vanuit Rinsumageast deden er maar liefst 4 teams
mee. Ons team van 15 jarigen kwam in de finale
tegenover buurdorp Raard te staan en na een
spannende wedstrijd wist Rinsumageast te winnen.
Deze keer was de organisatie in handen van het
Jeugdwerk Rinsumageast, veel dank aan een ieder
die aan dit toernooi heeft meegewerkt.

Redactioneel
Dit is het eerste nummer in het nieuwe jaar, maar ook hebben we een nieuw
redactielid. In het vorige nummer heeft u al kunnen lezen dat Paulien Moore de
gelederen is komen versterken.
Auke schreef in het vorige nummer al een afscheidswoord. Wij willen hem heel
hartelijk dankzeggen voor het vele werk dat hij 26 jaargangen heeft gedaan.
Omdat Paulien een dagopvang runt met een drukkerij vertrouwen we haar nu ook
het drukwerk toe. We hopen op net zo’n goede afwerking / uitvoering van onze
Onderweg.
Bij deze Onderweg krijgt u ook een los vel met informatie, dit is een ontbrekende
pagina van het jaarboekje. Helaas is er bij het drukken daarvan iets fout gegaan.
We wensen u allen een heel positief leesjaar.
Een hartelijke groet van Hanneke, Gelske, Henk en Paulien
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